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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

 Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e  após pedido de 

parecer a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico, envio a seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.º Deputado 

Lei Chan U, de 4 de Maio de 2022, a coberto do ofício n.º 

477/E370/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 16 de Maio de 2022 

e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 16 de Maio de 2022: 

A importação de produtos do tabaco é regulada pela “Lei do Comércio 

Externo” e pelo “Regulamento do Imposto de Consumo”. A Direcção dos 

Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) cobra, nos 

termos das suas competências, o imposto de consumo sobre esses produtos e 

emite a licença de importação. Todavia, estão dispensados da licença de 

importação os produtos destinados a uso ou consumo pessoal que satisfaçam a 

quantidade indicada no Despacho do Chefe do Executivo n.º 209/2021. Em 

relação ao controlo da importação e exportação dos produtos do tabaco, a 

DSEDT tem mantido uma estreita comunicação com os serviços competentes 

de saúde e de fiscalização de importação e exportação, por forma de 

implementar efectivamente os trabalhos relacionados ao controlo do 

tabagismo. 

Segundo o disposto da 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  
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e é exigida a exibição de documento de identificação, sempre que existam 

dúvidas acerca da idade do comprador. A recusa de exibição do documento de 

identificação faz presumir a menoridade do interessado. 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 imediata de 

acusação.  Após a entrada em vigor da lei, 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 folhetas 

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 

da notificação. Os Serviços de Saúde também elaboram 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.  

  Relativamente aos conhecimentos dos jovens sobre os malefícios do 

tabaco através da promoção e educação, são desenvolvidas pelos Serviços de 

Saúde actividades promocionais de educação  “Escolas livres de tabaco”, com 
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mensagens transmitidas 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 Acampamento anti-tabagismo de jovens pioneiros,  teatro itinerante 

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

de saúde, jogo online, entre outros, pretendendo-se aumentar a 

consciencialização do público sobre os maleficios do tabagismo. Entre 2012 e 

2021, os Serviços de Saúde em conjunto com estas associações organizaram 

mais de 900 palestras educacionais sobre o malefício do tabagismo que tiveram 

a participação de mais de 49.000 alunos. 

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

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

entre os 13 e os 15 anos, existindo um monitorização sistemática, 

relativamente ao uso do tabaco pelos jovens e acompanhamento de principais 

indicadores de controlo do tabaco. Como outros países e regiões estão adoptar, 

principalmente, idênticos métodos do estudo, os Serviços de Saúde também 

estão a criar diretrizes relevantes para que os dados sejam comparáveis. No 

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

Tabaco pelos Jovens de Macau 2021 e os resultados relevam 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% para 4%. 

O Governo da RAEM continuará a reforçar os trabalhos de controlo do 

tabagismo e o Conselho Executivo concluiu a discussão da proposta de lei 
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referente à alteração da Lei n.º 5/2011 - Regime de prevenção e controlo do 

tabagismo, no 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. Este projeto de lei será submetido à Assembleia Legislativa para 

apreciação, com a mete de concretizar a regulamentação de cigarros 

electrónicos e apronfundar a criação da cidade sem tabagismo. 

 

 

 

   31/05/2022 

 

O Director dos Serviços de Saúde,                                                                     

Lo Iek Long 

 


