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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

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

parecer ao Gabinete do Secretário para a Segurança e a Direcção dos Serviços 

de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, envio a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.º Deputado Ho Ion Sang, de 27 de Abril de 2022, a 

coberto do ofício n.º 465/E359/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 

12 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 13 de 

Maio de 2022: 

Em 2017, a Lei n.º 5/2011 - Regime de Prevenção e Controlo do 

Tabagismo foi alterada pelo  Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau, implementando medidas a partir de 2018, como a proibição de venda 

de cigarro electrónico e a sua publicidade e promoção, bem como a sua 

utilização em locais onde não é permitido fumar, de modo a fortalecer a 

regulamentação dos cigarros electrónicos. No final de Maio de 2022, 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, 

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 

e este projeto de lei será submetido à Assembleia Legislativa para apreciação. 

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 
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emite a licença de importação, e tem mantido estreita comunicação com os 

serviços competentes de saúde e de fiscalização de importação e exportação 

em colaboração aprofundada de controlo dos produtos de tabaco. 

Os Serviços de Alfândega (SA) de Macau têm atendido à situação de 

tráfego ilegal de tabaco e cigarro electrónico, realizando o controlo, nos termos 

legais, à actividade de comércio externo praticada pelo operador, bem como 

aos artigos transportados pelo passageiro na saída e entrada e aplicada a 

punição nos termos legais em relação aos actos de infracção ao disposto. Além 

disso, os SA realizam a sensibilização educativa nos postos fronteiriços em 

harmonização com os respectivos organismos e serviços para a compreensão 

de cidadãos e passageiros em que devem cumprir a respectiva legislação no 

transporte dos artigos na entrada e saída do território, e publicam as notícias 

de casos contra a lei interceptados no público através de notícia, de endereço 

electrónico e de rede social da internet no sentido de aprofundar o 

conhecimento público sobre a respectiva lei e a percepção do resultado 

assumido pela sua infracção. 

Os SA dispõem de equipamentos avançados de inspecção aduaneira, que 

permitem efectuar inspecções rápidas e não invasivas à entrada e saída de 

passageiros e respectivas bagagens, de veículos de entrada e saída, de 

mercadorias de importação e exportação, de encomendas por correio expresso, 

entre outros, que para além de manter a comodidade da passagem fronteiriça, 

permitem fortalecer a supervisão e melhorar a eficiência da aplicação da lei. 

Os SA irão ajustar atempadamente a estratégia de combate ao tráfico ilegal de 

tabaco e de cigarros electrónicos para obter melhores efeitos na aplicação da 

lei. 
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Para combate aos cigarros ilícitos, foi estabelecido pelos Serviços de 

Saúde e Serviços de Alfândega de Macau um mecanismo de comunicação e 

cooperação, que prevê a realização de inspecções conjuntas e imprevistas  em 

combate a pontos ilegais de venda a retalho na internet, combate aos grossistas 

ilegais, emitindo acusações. Entre 2018 e 2021, foram efectuadas com sucesso 

acusações a 78 lojas e grossistas ilegais. Relativamente à venda online, os 

infractores envolvidos estão relacionados com identidades escondidas, daí 

existirem dificuldades na recolha de evidências, os Serviços de Saúde têm 

colaborado com outros serviços públicos competentes em combate aos actos 

ilícitos relevantes. Desde 2018 até ao momento, 21 casos foram acompanhados 

pelos Serviços de Saúde, em instrução do processo, relativamente à venda 

online de cigarros electrónicos e/ou produtos de tabaco.  Concomitantemente, 

os Serviços de Saúde têm fortalecido os conhecimentos de público 

relacionados com os maleficios dos produto do tabaco e dos cigarros 

electrónicos, nomeadamente para os jovens, através de diversas actividades 

realizadas pelas associações cívicas anti-tabagismo subsidiadas, e pretendem 

acresentar informações sobre malefícios do tabagismo e cessação tabágica no 

aplicativo móvel dos Serviços de Saúde. 

Desde 2006, foi criada pelos Serviços de Saúde, de forma progressiva, a 

consulta externa de desabituação tabágica destinada ao público, onde está 

disponível uma avaliação gratuita de pré-tratamento, avaliação de 

medicamentos, elaboração de programa de cessação tabágica, investigação e 

aconselhamento durante o tratamento, apoio aos fumadores a erradicar os 

vícios e dependência do tabagismo, bem como aconselhamento de 

acompanhamento pós tratamento, entre outros serviços. Entre 2012 e 2021, foi 
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registado um número superior a  4.600 atendimentis na consulta de cessação 

tabágica para tratamento e 1.995 fumadores tiveram sucesso e deixaram de 

fumar. A taxa média da cessação tabágica foi de 43,2% com sucesso. No 

futuro, os Serviços de Saúde irão optimizar as referências dinâmicas das 

experiências de países e regiões vizinhas a nível mundial, melhoria contínua 

dos programas de cessação tabágica e da formação de pessoal, atraves das 

várias medidas de promoção da saúde no fortalecimento das informações 

promocionais sobre a prevenção dos malefícios do tabaco, de modo a assegurar 

a saúde do público. 

Em 2021, foi publicado pelos Serviços de Saúde o Relatório de 

acompanhamento e avaliação do Regime de prevenção e controlo do 

tabagismo 2018-2020, no qual são apresentadas várias medidas, como 

promoção e educação contínuas sobre os malefícios do tabaco, aumento  do 

imposto sobre o tabaco de cigarros, proibição de cigarros electrónicos 

importados e reforço da cessação do tabagismo, entra outras. Além disso, no 

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

pelos Jovens de Macau 2021 e a proporção do consumo de cigarros pelos  

jovens caiu de 6,1% em 2015 para 3,8%, mas a de cigarros electrónicos 

aumentou de 2,6% para 4%, pelo que é necessário de atender a esta situação. 

O Governo da RAEM continuará a concretizar, de forma gradual e por 

etapas, os trabalhos de controlo do tabagismo. 

                                                      

                                                     O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                     Lo Iek Long 

                                                        01/06/2022 
 


