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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

 Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita da Sr.º Deputado Ma Io Fong, de 6 de Maio de 

2022, a coberto do ofício n.º 508/E388/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 20 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 23 de Maio de 2022: 

Em Macau, o imposto sobre o tabaco foi ajustado no passado, tendo o 

imposto sobre os cigarros aumentado 30 vezes, passando de 0,05 patacas por 

unidade em 2008 para 1,5 patacas em 2015. Actualmente, o imposto de 

consumo sobre o tabaco ocupa mais de 60% do preço de venda a retalho. Em 

2021, os Serviços de Saúde publicaram o «Relatório de acompanhamento e 

avaliação do “Regime de prevenção e controlo do tabagismo” 2018-2020», no 

qual foi proposta a continuidade de educação em divulgação de malefícios de 

tabaco, o aumento do imposto sobre os cigarros, a proibição de importação de 

cigarros electrónicos e o reforço do serviço de cessação tabágica, pelo que o 

imposto sobre o tabaco será aumentado de acordo com a situação 

socioeconómica. 

De acordo com a Lei n.º 5/2011 - Regime de prevenção e controlo do 

tabagismo, é proibida a venda de produtos do tabaco a menores de 18 anos. A 

venda é um acto de curta duração, daí os agentes de fiscalização encontrarem 

dificuldades em detectar a venda irregular durante as inspecções para emissão 
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imediata de acusação.  Após a entrada em vigor da lei e até ao momento, os 

Serviços de Saúde não receberam queixas ou denúncias sobre a venda de 

produtos de tabaco a menores de 18 anos.  

Os Serviços de Saúde têm atribuído elevada importância ao controlo do 

tabagismo dos jovens e realizado um conjunto de  acções especiais, incluindo 

a divulgação de leis para as lojas de venda de produtos de tabaco, combate ao 

acto ilegal de fumar por jovens em redor das escolas e distribuição de folhetos 

promocionais sobre os malefícios do tabaco. Caso sejam detectados menores 

de 16 anos a fumar, a situação será encaminhada para os pais ou tutores através 

de notificações. Os Serviços de Saúde também elaboram, regularmente, uma 

lista de pontos negros onde os jovens costumam a passear e reunir-se para 

fumar, sendo que têm sido organizadas inspecções especiais direccionadas a 

estes locais de acordo com plano estratégico. Tem sido realizadas inspecções 

surpresa aos locais mais relevantes durante o intervalo do almoço e fora do 

horário escolar, a fim de aumentar a eficácia de promoção e de execução da 

lei.  

O Estudo sobre o Consumo do Tabaco pelos Jovens de Macau é baseado 

nas escolas, e tem como publico-alvo os jovens com idades compreendidas 

entre os 13 e os 15 anos, para monitorizar o uso do tabaco pelos jovens. No 

final de Maio de 2022, foi divulgado o Estudo sobre o Consumo do Tabaco 

pelos Jovens de Macau 2021 pelos Serviços de Saúde e os resultados revelam 

que a proporção do consumo de cigarros convencionais pelos jovens caiu de 

6,1% em 2015 para 3,8%, mas a de cigarros electrónicos aumentou de 2,6% 
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para 4%, assim sendo, os Serviços de Saúde continuam a lançar as actividades 

promocionais de educação “Escolas livres de tabaco” de forma activa, com 

tema de prevenção de malefícios de tabagismo, transmitindo mensagens 

referentes aos malefícios de cigarros electrónico e armadilhas planeadas no 

acto de comercialização, através de diversas actividades realizadas pelas 

associações cívicas anti-tabagismo subsidiadas, incluindo teatro itinerante 

“Escolas livres de tabaco”, workshop e palestras sobre Roadshow , seminário 

de saúde, jogo online, entre outros, bem como planeiam a introdução de 

educação de malefícios de tabaco e informações de cessação tabágicas na 

aplicação telemóvel dos Serviços de Saúde, pretendendo-se aumentar 

activamente a consciencialização de jovens sobre os maleficios do tabagismo.  

Actualmente, é proibido fumar em todas as escolas de ensino primário e 

secundário e instituições do ensino superior. No entanto, a delimitação das 

áreas para não fumadores nos espaços públicos ao ar livre, tais como vias e 

passeios periféricos de escolas, deve ter em consideração diversos factores e o 

ambiente objectivo e sob a premissa de reunir o consenso da sociedade, será 

aperfeiçoada atempadamente a política de controlo do tabagismo de Macau. O 

Governo da RAEM continuará a reforçar os trabalhos de controlo do 

tabagismo. No final de Maio do corrente ano, o Conselho Executivo concluiu 

a discussão da proposta de lei referente à alteração da Lei n.º 5/2011 – Regime 

de prevenção e controlo do tabagismo, a qual visa proibir o fabrico, a 

distribuição, a venda, a importação, a exportação e o transporte na entrada e 

saída da RAEM de cigarros electrónicos. A proposta vai ser submetida à 
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Assembleia Legislativa para efeito de apreciação, de forma a impulsionar 

ainda mais a construção de uma cidade sem fumo. 

 

                                                          O Director dos Serviços de Saúde, 
                                                          Lo Iek Long 
                                                         02/06/2022 

 

 

 

 

  

 


