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PREFÁCIO
A Organização Mundial de Saúde afirma que uma das maiores ameaças à saúde pública
do mundo, hoje em dia, é a prevalência do tabagismo. Atento a esta situação o Governo da
RAEM tem dado grande importância ao controlo do tabagismo através da implementação
efectiva das seis medidas comprovadas de controlo do tabagismo, denominadas, MPOWER,
reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Convenção Quadro da
Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco também tem sido aplicada com
sucesso na RAEM e tem produzido, nos últimos anos, resultados satisfatórios no trabalho de
prevenção e controlo de tabagismo.
Gradualmente, o Governo da RAEM tem vindo a implementar e impulsionar os trabalhos
de prevenção e controlo do tabagismo, de acordo com as características reais do território, sob
o princípio de “promoção da saúde, de forma gradual e por etapas”. A lei n.º 5/2011, “Regime
de prevenção e controlo do tabagismo”, abreviadamente designado por Nova Lei do Tabagismo,
entrou em vigor e foi aplicada pela primeira vez, há mais de nove anos, concretamente no dia
1 de Janeiro de 2012. O Governo da RAEM, usando diversos instrumentos, como legislação,
fiscalização, divulgação educativa, promoção e incentivo ao combate ao tabagismo, tem vindo
a impulsionar a construção de um ambiente livre de fumo em Macau. Por fases, o Governo, de
modo a proteger a saúde dos cidadãos, em particular do fumo de tabaco em segunda mão, tem
aplicado medidas de proibição de fumar em recintos fechados públicos e em alguns
estabelecimentos públicos ao ar livre.
Também, através da promoção activa da divulgação e educação sobre os malefícios de
tabaco, os cidadãos são sensibilizados sobre os perigos associados ao consumo do tabaco,
incentivando-os a afastar-se do tabaco e instando os fumadores a deixarem de fumar, o mais
rapidamente possível. Sob a liderança do Governo da RAEM, e com a participação de toda a
população, o conhecimento dos perigos do tabaco e a rejeição do tabaco tornaram-se moda. A
taxa de consumo global de tabaco da população com idade igual ou superior a 15 anos, em
Macau, caiu gradualmente de 16,9% antes da entrada em vigor da Nova Lei de Controlo do
Tabagismo (em 2011) para 11,2% em 2019. Em apenas oito anos, esta taxa teve uma
5

diminuição relativa de 33,7%, atingindo o objectivo promovido pela OMS, nomeadamente a
redução da taxa do consumo local de tabaco em 30% até 2025.
Além disso, a taxa global de consumo de tabaco entre os jovens dos 13 a 15 anos em
Macau diminuiu gradualmente de 9,5% em 2010 para 6,1% em 2015. Estes dados demostraram
plenamente que sob a liderança do Governo da RAEM, por meio da participação e esforços de
todos os cidadãos, a implementação da “Nova Lei do Tabagismo” é satisfatória, o que
corresponde às linhas da política MPOWER propostas pela OMS, sendo que as medidas de
prevenção e controlo do tabaco surtiram efeito.
Porém, por trás dos resultados estão maiores dificuldades e desafios. É importante
ressaltar que só a redução contínua das taxas de tabagismo pode promover a saúde, a nossa
meta. O Governo da RAEM continuará a defender de forma convicta a promoção da saúde e
continua determinado em construir “Macau sem fumo”, e certamente estará à altura do desafio.
Acredita-se que, com o apoio e esforço de todos os residentes e em conjnunto com o Governo
o trabalho de prevenção e controlo do tabagismo em Macau continuará a progredir de forma
ordenada e em breve teremos Macau sem fumo.
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Capítulo I - Consumo do tabaco
1.1 Situação do consumo do tabaco
1.1.1 Situação de consumo de tabaco por indivíduos maiores de 15 anos
em Macau
Para determinar os níveis do consumo de tabaco em Macau por indivíduos maiores de
15 anos os Serviços de Saúde delegaram, pela primeira vez em 2008, na Direcção dos Serviços
de Estatística e Censos em 2008 a “Investigação da situação de uso de tabaco pela população
de Macau”, que realizaou essencialmente o trabalho de campo e o relatório da investigação foi
elaborado pelos Serviços de Saúde. No ano seguinte, 2009, foi realizado a segunda investigação
e desde 2011 este trabalho é realizado de dois em dois anos. O objectivo destas investigações é
vigiar, de forma eficaz e contínua, a situação e tendência do consumo de tabaco por pessoas
maiores de 15 anos o que tem muita importância como referência na definição das políticas de
controlo do tabagismo em Macau.
O resultado do estudo de 2019 revela que a população com mais de 15 anos é de 565.700
pessoas, sendo que aqueles que consomem tabaco são cerca de 63.300 pessoas (11,2%), entre
as quais 56.600 pessoas são fumadoras diárias, representando 10,0% da população com mais
de 15 anos e 6.500 pessoas são fumadoras ocasionais, representando 1,1% dessa população.
Do resultado do estudo, a taxa de consumo do tabaco em 2019, no total, é de 11,2%,
sendo a taxa do sexo masculino (21,9%) muito superior à do sexo feminino (2,4%); a taxa de
consumo do tabaco dos fumadores em ambos sexos é mais elevada na faixa etária entre os 35
e os 44 anos de idade, sendo a taxa do sexo masculino (29,7%) e a taxa do sexo feminino (4,0%)
(Tabela 1). Dos fumadores, 96,1% consomem principalmente cigarros, 3,0% cigarros
electrónicos e 1,6% cigarros aquecidos (Tabela 2).
Analisando a tendência das taxas gerais de consumo de tabaco entre 2011 e 2019,
verificou-se que o consumo apresenta gradualmente e anualmente uma tendência de descida.
Em 2019 a população que consumia tabaco era de 63.300 pessoas, número que representa uma
redução de 17.600 pessoas em comparação com o número registado em 2011; A taxa geral de
consumo do tabaco diminuiu de 16,9% em 2011 para 11,2% em 2019, uma redução de 33,7%.
7

Em 2019 comparativamente com 2011 também foi registada uma redução das taxas de consumo
de tabaco e do numero de fumadores de ambos sexos. Relativamente aos fumadores do sexo
masculino, em 2019, foram registados 55.900 homens, o que representou uma redução de
15.400 homens em comparação com o número registado em 2011. A taxa de consumo do tabaco
diminuiu de 31,4% em 2011 para 21,9% em 2019, verificando-se uma redução de 30,3%. No
caso dos fumadores do sexo feminino, foram registadas em 2019, 7.400 mulheres uma redução
de 2.300 pessoas quando comparado com o numero obtido em 2011 que foi de 9.700 mulheres,
ou seja, a taxa de consumo do tabaco diminuiu de 3,8% em 2011 para 2,4% em 2019,
verificando-se uma descida de 36,8% (Tabela 3).
Tabela 1: Taxas de consumo de tabaco por grupo etário e sexo em 2019
Masculino
N.º de
pessoa

Feminino

Proporção Taxa*

(mil pessoa)

(%)

(%)

15-24

2,4

4,3

7,5

25-34

10,5

18,8

35-44

14,1

45-54

N.º de
pessoa
(mil
pessoa)

Total
N.º de
pessoa

Proporção Taxa*

Proporção Taxa*

(%)

(%)

(mil pessoa)

(%)

(%)

0,1

1,4

0,3

2,5

3,9

4,0

18,5

1,4

18,9

2,1

11,9

18,8

9,6

25,2

29,7

2,4

32,4

4,0

16,5

26,1

15,3

8,9

15,9

24,5

1,6

21,6

2,7

10,4

16,4

10,8

55-64

13,7

24,5

29,5

1,2

16,2

2,3

15,0

23,7

15,0

≧65

6,3

11,3

17,5

0,7

9,5

1,8

7,0

11,1

9,3

Total

55,9

100,0

21,9

7,4

100,0

2,4

63,3

100,0

11,2

* Representa a percentagem de população de idade e sexo, como por exemplo a população masculina com idade
entre 15-24 anos, na qual, 7,5% são actualmente usuários de produtos do tabaco.

Tabela 2: Principais tipos de productos tabágicos consumidos pela população fumadora de Macau em 2019
Tipos de productos
tabágicos*

Nº fumadores diários
(mil)

Nº fumadores
ocasionais (mil)

Desconhecido
(mil)

Total
(mil)

Proporção
(%)

54,3

6,3

0,2

60,8

96,1

Cigarro electrónico

1,7

0,2

-

1,9

3,0

Cigarro aquecido

0,8

0,3

-

1,0

1,6

Cigarro erval

0,4

-

-

0,4

0,6

Charuto

0,1

-

-

0,1

0,2

Outros productos do
tabaco com fumo

0,7

-

-

0,7

Cigarro

* Pode ser mais de um tipo
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Tabela 3: Número de pessoas consumidoras de tabaco maiores de 15 anos de idade e a taxa de consumo de tabaco
em Macau
2011

2013

N.º de
Taxa
Pessoa
de uso
(mil
(%)
pessoa)
Total
Sexo
masculino
Sexo
feminino

2015

N.º de
Taxa
Pessoa
de uso
(mil
(%)
pessoa)

N.º de
Pessoa
(mil
pessoa)

2017
Taxa
de uso
(%)

N.º de
Pessoa
(mil
pessoa)

2019

Taxa de
uso (%)

N.º de
Pessoa
(mil
pessoa)

Taxa
de uso
(%)

80,9

16,9

84,4

16,4

83,1

15,0

67,3

12,2

63,3

11,2

71,3

31,4

74,2

30,3

72,6

26,8

59,3

23,2

55,9

21,9

9,7

3,8

10,2

3,8

10,5

3,7

8,0

2,7

7,4

2,4

Em 2019, nos últimos 12 meses, cerca de 25,8% dos consumidores de tabaco tentaram
deixar de fumar. Entre eles, a proporção de fumadores ocasionais (30,8%) que tentaram deixar
de fumar foi maior do que a proporção de fumadores diários (25,3%) que tentou abandonar o
tabaco.
De 2011 a 2019, em média, 25,3% dos consumidores de tabaco tentaram parar de fumar
durante 12 meses. Entre eles, o valor médio da proporção de fumadores diários que tentaram
deixar de fumar durante o período de um ano foi de 24,5%. Não há uma tendência clara de
aumento ou redução (Tabela 4), mas pode-se observar que, embora os impostos sobre o tabaco
tenham aumentado entre 2011 e 2015, a proporção de pessoas que tentaram cessar de fumar
também foi relativamente alta. No futuro, será possível analisar a tendência decorrente do
aumento dos impostos sobre o tabaco.
Tabela 4: Percentagem de fumadores que tentaram cessar de fumar nos anos de 2011 a 2019
Unidade: %
Tipo de fumadores

2011

2013

2015

2017

2019

Valor médio

Em geral

26,8

23,7

27,7

22,7

25,8

25,3

Fumador diário

26,2

22,7

26,2

22,0

25,3

24,5

Fumador ocasional

37,2

41,7

40,0

34,1

30,8

36,7

Por outro lado, actualmente, a população que cessou de fumar em Macau é de 15.500
indivíduos, representando 2,7% da população total. 87,1% dos fumadores deixaram de fumar
durante um período superior a seis meses e quase 50% das pessoas já pararam de fumar há mais
de dez anos (Tabela 5).
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Tabela 5: Distribuição por tempo de cessação tabágica da população de maiores de 15 anos de idade
Tempo da cessação

N.º pessoas (mil)

%

< 6 meses

2,0

12,9

6 – 11 meses

0,1

0,6

1 - 4 anos

3,3

21,3

5 - 9 anos

2,6

16,8

≧10 anos

7,5

48,4

Total

15,5

100,0

Em relação à exposição ao fumo passivo, em 2019, a proporção de residentes locais
expostos ao fumo de tabaco no domicílio, em estabelecimentos de restauração e em espaços
fechados do local de trabalho foi de 17,2%, 7,1% e 10,3% respectivamente (Tabela 6).
Analisando as tendências de exposição ao fumo passivo de residentes locais em diferentes
locais ao longo dos anos, pode-se verificar que a proporção de exposição ao fumo passivo,
nestes locais, tem diminuído anualmente. Em particular, a exposição, em locais fechados onde
é possível comer e beber reduziu para 7,1% em 2019 comparado com os 93% registados em
2011 indicando o aumento da consciência do cumprimento da lei pelos residentes.
Tabela 6: Percentagens de exposição ao fumo de segunda mão por natureza de estabelecimentos de 2011 a 2019
Unidade: %
2011

2013

2015

2017

2019

Domicílio

30,3

25,0

23,4

18,6

17,2

Estabelecimento de restauração fechado

93,0

13,7

12,2

13,6

7,1

Local de trabalho fechado

53,6

26,9

20,1

13,9

10,3

Uma vez que 96,1% dos consumidores de tabaco em Macau fumam cigarros e quase 90%
deles fumam diariamente, a proporção de fumadores diários pode ser usada como indicador
para comparação com outros países. Para evitar ser afectado pela estrutura demográfica de
diferentes regiões, a população padrão da OMS (2000-2025) é usada para calcular a proporção
de fumadores diários de cigarros após a padronização de idade e a análise é realizada em
conjunto com a proporção da OMS 2017 de fumadores diários de cigarros padronizados por
idade em vários países. Em 2017, a proporção de fumadores diários de cigarros padronizados
por idade em Macau era de 7,4%, que é apenas superior à de Hong Kong (6,8%) em comparação
com a Europa, América e países ou regiões vizinhos (Ilustração 1). Ao analisar por sexo,
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verificou-se que a proporção de fumadores diários de cigarros padronizados por idade em
Macau para homens e mulheres é também inferior à de outros países (Ilustração 2).
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Nota 1: A população padrão da OMS (2000-2025) é usada para realizar a padronização de idade
Nota 2: Fonte: Serviços de Saúde de Macau, Departamento de Estatística do Governo de
Hong Kong, Relatório da OMS sobre a epidemia global do tabaco 2019.

Ilustração 1: Proporção de fumadores diários de cigarros padronizados por idade da população com
idade igual ou superior a 15 anos em cada país ou região em 2017.
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Nota 1: A população padrão da OMS (2000-2025) é usada para realizar a padronização de idade
Nota 2: Fonte: Serviços de Saúde de Macau, Departamento de Estatística do Governo de Hong Kong,
Relatório da OMS sobre a epidemia global do tabaco 2019.

Ilustração 2: Proporção de fumadores diários padronizados por idade da população com idade igual ou
superior a 15 anos em cada país ou região em 2017 – por sexo
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De modo em geral, a taxa de consumo do tabaco da população de Macau com idade igual
ou superior a 15 anos tem apresentado uma tendência de decréscimo significativo desde a
implementação da nova lei do controlo do tabagismo. Os três indicadores da taxa de consumo
de tabaco em 2019 caíram mais de 30% em comparação com os três indicadores em 2011,
atingindo a meta promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de reduzir a taxa de
consumo de tabaco em 2025 em 30% em comparação com o ano de 2010, o que revela que a
implementação das medidas de controlo do tabagismo MPOWER tem tido uma certa eficácia.
A implementação do controlo do tabagismo, execução da lei, publicidade e educação
desempenham um papel imprescindível, para além do apoio e colaboração entre vários serviços
públicos, sectores da sociedade, residentes locais, sector da saúde e em particular, destaca-se o
mecanismo de cooperação interdepartamental que desempenha um papel importante. No futuro,
ainda é necessário continuar a promover activamente o trabalho de controlo do tabagismo,
intensificando a implementação das seis (6) medidas de controlo do tabagismo MPOWER,
também devendo promover activamente a educação sobre os malefícios do tabaco e reforçando
os serviços de cessação tabágica, continuando a fortalecer o controlo e a execução da lei, de
forma alcançar uma redução efectiva do número de fumadores.

1.1.2 Situação do consumo de tabaco pelos jovens de Macau
No âmbito do consumo de tabaco pelos jovens de Macau, desde 2000, os Serviços de
Saúde de Macau adoptaram um questionário da Pesquisa Mundial sobre Tabagismo em Jovens
(Global Youth Tobacco Survey, GYTS) criado e desenvolvido pela Organização Mundial de
Saúde. O questionário destina-se aos alunos do 6.º ano do ensino primário ao 3.º ano do ensino
secundário geral e tem como objectivo perceber a taxa de consumo de tabaco pelos jovens e as
tendências sobre conhecimento, atitudes, exposição ao fumo passivo relacionados com os
malefícios do tabaco e comparação com dados mundiais. Sendo uma base de referência muito
importante para a implementação das políticas no âmbito do controlo de tabaco para a
Juventude, esta pesquisa realiza-se de 5 em 5 anos.
De acordo com os resultados do Estudo sobre Consumo de Tabaco pelos Jovens de Macau
em 2015, a taxa de consumo atribuído aos jovens locais com idades compreendidas entre 13 e
15 anos é de 6,1%, enquanto as taxas de consumo de tabaco atribuído aos jovens locais do sexo
masculino e do sexo feminino entre 13 e 15 anos de idade são, respectivamente, de 6,7% e de
5,5% (Tabela 7). 2,7% dos estudantes consomem cigarros (2,9% do sexo masculino e 2,5% do
13

sexo feminino). Dos 15,2% de estudantes que costumam fumar cigarros, o sexo masculino
representa uma taxa mais elevada (19,0%) do que o sexo feminino (11,0%). Entre os estudantes
que constumam fumar cigarros, 41,1% experimentaram o primeiro cigarro antes dos 10 anos
de idade, a maioria deles na escola primária. Actualmente, 2,6% dos estudantes usam cigarros
electrónicos. A proporção de consumo de cigarro electrónico pelo sexo masculino (3,8%) é
mais elevada do que a sexo feminino (1,3%).
A pesquisa é realizada a cada 5 anos. No entanto, como o horário de escolas foi afectado
devido ao impacto da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID19), a próxima pesquisa programada originalmente em Macau para ser realizada em 2020 foi
adiada, portanto, os dados mais recentes ainda não foram publicados.
Tabela 7: Consumo de tabaco pelos jovens de Macau com idade entre 13 e 15 anos
Unidade:%
2000

2005

2010

2015

Taxa geral de consumo de tabaco

7,6

11,9

9,5

6,1

Taxa de consumo de tabaco do sexo masculino

9,0

12,8

8,2

6,7

Taxa de consumo de tabaco do sexo feminino

5,9

11,0

10,9

5,5

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Tabaco entre os Jovens de Macau
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Ilustração 3: Taxa de consumo de produtos do tabaco nos jovens de Macau (%) – comparação entre as taxas dos
anos indicados
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1.1.3 Estatística do volume de importações e exportações de produtos do
tabaco
Não havendo cultivo de tabaco em Macau, o comércio de tabaco baseia-se principalmente
em exportações e processamento de tabaco – através do processamento de tabaco de corte fino
importado, as fábricas de tabaco produzem maços de cigarro que serão exportados para outros
países.
Como pode ser visto na Tabela 8, dado o aumento de imposto de tabaco em 20151, a
importação de cigarros registou um decréscimo significativo em 2016 em 43,1%. Este declínio
continuou em 2017 e foi registada uma nova baixa em 2020. Os registos de importação de
charutos é relativamente repetido, ou seja, às vezes é alto e às vezes baixo e o aumento e a
redução não mostram nenhuma tendência óbvia; os dados de importação de tabaco picado
continuou a diminuir desde 2016, mostrando uma tendência contínua de declínio.

Tabela 8: Importação de produtos do tabaco de 2015 – 2020

Tipos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cigarros (dez mil)

80.155

45.625

46.510

44.447

38.310

27.602

Charutos (KG)

11.444

4.914

11.767

5.624

5.611

9.051

Tabaco de corte fino (KG) 1.073.711

1.137.465

730.866

725.009

664.930

322.760

Fonte: : Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

Como pode ser visto na Tabela 9, desde 2016, a exportação de cigarros manifesta uma
tendência de decréscimo contínuo. Foi registada uma pequena quantidade na exportação de
charutos em 2016 e 2018. A importação de tabaco de corte fino demonstrava uma tendência
contínua de declínio desde 2015, no entanto, foi registado um aumento significativo em 2020.

1

De acordo com a Lei n.º 9/2015 (Alteração à tabela anexa ao Regulamento do Imposto de Consumo), a partir de
14 de Julho de 2015, o imposto específico de cigarros aumentou de 0,5 patacas/unidade para 1,5 patacas/unidade,
o de charutos amentou de 1.442 patacas/kg para 4.326 patacas/kg, o de tabaco em folha amentou de 200
patacas/kg para 600 patacas/kg.
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Tabela 9: Exportação de productos do tabaco de 2015 – 2020

Tipos

Cigarros (dez mil)
Charutos (KG)
Tabaco de corte fino (KG)

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(Jan-Nov.)

189.115

180.228

126.959

116.133

110.706

45.891

0

0

0
15.623

865

0

12.261

12.121

45
4.473

327

14.548

Fonte: Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

1.1.4 Fornecimento ilícito de produtos do tabaco
Em 2018, ocorreram apreensões de produtos de tabaco efectuadas pelos Serviços de
Alfândega, relativamente às infracções ao regime das operações de comércio externo, sendo
confiscados no total 1.193.207 cigarros, 20.104,4g de charutos e 56.699g do tabaco de corte
fino. Em 2019, no total, foram confiscados 1.404.971 cigarros, 2,295 charutos e 9469.2g de
charutos, 114,110.7g de tabaco de corte fino. Em 2020, no total, foram confiscados 1,440,869
cigarros, 100 charutos e 73,815.35 de charutos, 141,532.5g de tabaco de corte fino. O número
de cigarros apreendidos em 2018 aumentou cerca de 17,7% em comparação com 2019, e o
número de cigarros apreendidos em 2020 aumentou cerca de 2,6% em comparação com 2019.
As situações relatadas no parágrafo anterior foram decorrentes de apreensões nos Postos
Fronteiriços. A maioria dos visitantes que transportava mais do que a quantidade autorizada
nas disposições legais: para uso pessoal (19 cigarros ou 25g de tabaco de corte fino ou um
charuto), daí que após processamento os bens – produtos de tabaco - foram confiscados. O
maior número de apreensões foi registado no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.
Ao abrigo dos dispostos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, o número de
produtos contendo tabaco destinados a uso ou consumo pessoal é de 19 cigarros por pessoa por
dia. Com vista a evitar que os passageiros transportem ilegalmente quantidades excessivas de
cigarros para Macau, os Serviços de Alfândega de Macau adoptaram várias medidas, incluindo:
colocação de folhetos e anúncios em vários postos fronteiriços de Macau para reforçar a
publicidade e expansão da publicidade na comunidade (incluindo as associações e escolas) para
informar o público das leis e dos regulamentos, de modo a reduzir a hipótese de cair
acidentalmente nas leis por engano. Os funcionários aduaneiros em serviço nos postos
fronteiriços reforçaram a avaliação de risco da inspecção de passageiros e veículos e fortalecer
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a capacidade da inspecção aduaneira para reprimir os actos ilegais de transporte de excesso
cigarros. A fim de permitir que os cidadãos e passageiros entendam as leis e regulamentos que
devem ser seguidos ao transportar itens para entrar e sair de Macau, os Serviços de Alfândega
de Macau continuam a realizar acções publicitárias e educativas em vários postos fronteiriços,
entrando na comunidade para divulgar a associações e escolas, etc.. e publicando as
informações sobre casos ilegais através de comunicados, página electrónicas, internet, entre
outras redes sociais, o que não só aprofunda a consciência do público sobre as leis, mas também
permite que o público compreenda claramente as consequências da violação da lei.
No que se refere ao combate a actos ilegais de “contrabando de cigarros”, os Serviços
de Saúde cooperam com os Serviços de Alfândega de Macau na realização de inspecções
irregulares aos pontos de venda a retalho, bem como aos locais de venda por grosso que não
satisfaçam os requisitos legais aplicáveis de rotulagem e embalagem, sendo formulada a
acusação contra os infractores. Entre 2018 e 2020, foram acusadas 54 lojas e locais de venda
por grosso.
Os Serviços de Alfândega de Macau continuaram a adoptar vários métodos,
nomeadamente, “inspecções activas”, “interceptação da cadeia logística” e “aprofundando a
cooperação na aplicação da lei”. Por um lado, utilizam equipamentos de inspecção de alta
tecnologia e sistemas de avaliação de risco, fortalecem o intercâmbio de inteligência com os
serviços de alfândega vizinhos, intensificam as inspecções dos passageiros e veículos nos
postos fronteiriços, por outro lado, foram realizadas inspecções inesperadas irregulares e
lançadas operações conjuntas com a alfândega do Interior da China para reprimir e proibir
severamente o tráfico ilegal.

1.2

Consumo de tabaco e a saúde em Macau
Fumar é o principal factor de risco de cancro do pulmão. A Organização Mundial da

Saúde relatou que, por todo o mundo, dois terços das mortes por cancro do pulmão podem ser
atribuídas ao tabagismo. O fumo passivo também pode aumentar a hipótese dos não fumadores
sofrerem de cancro do pulmão2. De acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças
dos Estados Unidos da América, o risco de sofrer de cancro do pulmão ou morte por cancro do

World Health Organization, Tobacco and lung health – World No Tobacco Day 2019, 2019. March [accessed 2020
August 25]
2
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pulmão dos fumadores é 15-30 vezes superior ao risco dos não fumadores. O consumo de outros
produtos de tabaco também aumenta o risco de cancro do pulmão.

1.2.1 Situação de ocorrência de cancro do pulmão
Embora Macau não tenha dados do risco de cancro do pulmão devido ao tabagismo, com
base nos dados disponíveis do Relatório Anual de Registo de Cancro em Macau, fumar é
considerado como risco grave para a vida e para a saúde da população de Macau. Desde 2003
que os neoplasmas malignos na traqueia, brônquios e pulmões (cancro do pulmão) ainda são as
principais mortes por cancro e o cancro do pulmão, também, é um dos cancros malignos mais
comuns nos homens com mais de 50 anos de idade em Macau.3
Em 2018, o cancro do pulmão continua a ocupar o primeiro lugar em termos de morbidade
e mortalidade em Macau. Foram registados 351 novos casos de cancro do pulmão (16,7% do
total de casos de cancros notificados em 2018), sendo 223 em homens e 128 em mulheres. A
proporção de pacientes do sexo masculino para feminino é de cerca de 1,7 : 1), De acordo com
a avaliação de riscos acumulados, um em cada 18 homens ou uma em cada 39 mulheres podem
desenvolver cancro do pulmão entre os 0 anos e os 74 anos de idade, sem terem tido qualquer
outra doença ou causa de morte. Os homens são duplamente mais propensos a desenvolver
cancro do pulmão do que as mulheres.
A incidência bruta do cancro do pulmão por 100 mil habitantes, por sexo, foi de 72,1
homens e 36,6 mulheres. Nos últimos cinco (5) anos, apesar da incidência de cancro geral ter
diminuído lentamente, a incidência do cancro do pulmão continua a aumentar em Macau
(Ilustração 4).

3

Relatório Anual de Registo de Cancro em Macau (2018), Serviços de Saúde da RAEM, Octobro de 2020.
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Ilustração 4: Incidência bruta de neoplasmas malignos na traqueia, brônquios e pulmões por sexo,
2003-2018

1.2.2 Situação de morte por canco do pulmão
Em 2018, 229 pessoas morreram devido a cancro do pulmão (representando 28,1% de
todas as mortes por cancro em 2018). Quase dois terços das mortes por cancro do pulmão são
atribuíveis ao tabagismo, ou seja, com esta premissa, em 2018 cerca de 150 pessoas, em Macau,
perderam a vida devido ao cancro do pulmão causado pelo tabagismo e o número estimado de
mortes ainda não foi calculado para outras doenças causadas pelo tabagismo, nomeadamente,
doenças cardiovasculares e outros tipos de cancro.
A taxa bruta de mortalidade por cancro do pulmão em 2018 foi de 34,8 por 100 mil
habitantes, 46,2 homens e 24,6 mulheres. A taxa de mortalidade por cancro do pulmão nos
homens é superior à das mulheres (Ilustração 5). De acordo com o consumo de tabaco da
população de Macau ao longo dos anos, a taxa de consumo de tabaco nos homens também é
muito superior ao das mulheres4, sendo o tabagismo a principal causa do cancro do pulmão,
pelo que os homens apresentam maior risco de morbilidade e morte do que as mulheres. Além
disso, é importante notar que a taxa de mortalidade geral, por cancro, tem se mantido estável
nos últimos anos e apresenta uma tendência de decréscimo lento mas, a taxa de mortalidade do
4

Informação, extraída no dia 27 de Agosto de 2020, do sítio electrónico destinado ao controlo do tabagismo dos
Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo/News/smokefree/ch/main.aspx
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sexo masculino por cancro do pulmão tem aumentado rapidamente desde 2012. Portanto, para
ter em consideração a saúde inidividual de cada um, das famílias e da próxima geração, os
fumadores devem cessar o consumo de tabaco o mais rápido possível. Aqueles que param de
fumar podem reduzir o risco de cancro do pulmão e aumentar a hipótese de sobrevivência dos
pacientes com cancro do pulmão.
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Ilustração 5: Taxa bruta de mortalidade de neoplasmas malignos na traqueia, brônquios e pulmões por

sexo, 2003-2018

1.2.3 Situação de outras doenças associadas ao tabagismo
Para além de ser um importante factor de risco de cancro do pulmão, o tabagismo também
aumenta o risco de doenças cardio e cérebro-vasculares e da doença pulmonar obstrutiva
crónica. Nos últimos anos, estes três tipos de doenças continuam a estar entre as dez principais
causas de morte em Macau. De acordo com as informações constantes na Tabela 10, nos últimos
anos, a mortalidade por doenças relacionadas com o tabagismo em Macau foi de quase 30%,
ou seja, três em cada dez mortes deveram-se a doenças relacionadas com o tabagismo.
Além disso, o tabagismo e o fumo passivo são também uma importante causa da doença
pulmonar obstrutiva crónica (enfisemas pulmonares e bronquite crónica). Nos Estados Unidos
da América, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças indicou que 38% dos pacientes com
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doença pulmonar obstrutiva crónica são fumadores actuais5. Em 2016, registaram-se em Macau
6.069 doentes com doenças respiratórias inferiores crónicas e um aumento médio de 4,5% nos
últimos cinco (5) anos.6
O Centro Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, também indicou que os fumadores
possuem entre 2 a 4 vezes mais probabilidades de contrair doença arterial coronariana do que
os não-fumadores e o dobro das probabilidades de terem um acidente cerebrovascular agudo
quando comparados com os não-fumadores. Fumar menos de 5 cigarros por dia pode, também,
desencadear doenças cardiovasculares 7 . Embora em Macau não haja nenhuma pesquisa
semelhante, de acordo com as estatísticas existentes, as doenças cardio-cerebro-vasculares,
especialmente enfarte do miocárdio agudo, incluindo a hemorragia cerebral e enfarte cerebral
e outros acidentes cerebrovascular agudos (apoplexia), são, também, uma das principais causas
de morte da população de Macau 8 . Em resumo, a incidência de doenças causadas pelo
tabagismo, incluindo o cancro do pulmão e as doenças pulmonares obstrutivas crónicas,
continuam a aumentar, o que causa um grande impacto na saúde dos residentes de Macau.
Embora a taxa global de consumo de tabaco entre os residentes de Macau esteja a diminuir
continuamente e as várias doenças causadas pelo tabagismo devam melhorar no futuro; no
entanto, face ao aumento de vários produtos do tabaco emergentes, que podem causar doenças
graves, ainda é necessário tomar medidas activas para prevenir os jovens de consumir produtos
do tabaco e encorajar os actuais fumadores a deixar de fumar, de modo a reduzir os riscos para
saúde ou para a própria vida devido ao consumo do tabaco ou à inalação de fumo passivo.

5

Wheaton AG, Cunningham TJ, Ford ES, Croft JB. Employment and Activity Limitations Among Adults with
Chronic Obstructive Pulmonary Disease — United States, 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015:64
(11):290–295 [accessed 2020 September 3]
6 Relatório de trabalho 2018 e Plano de trabalho 2019 da Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas,
pelo Secretariado da Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, Março de 2019
7 Health Effects of Cigarette Smoking, Smoking & Tobacco Use, Center for Disease Control and Prevention.
8 Boletim Estatístico dos Serviços de Saúde 2018.
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Tabela 10: Doenças associadas ao tabagismo em Macau entre 2016-2018 - Número de mortes
2016

2017

2018

n.º de mortes

n.º de mortes

n.º de mortes

C33-34

Cancro da Traquéia, brônquios
e pulmão

223

189

229

I00-09,
I20-25,
I60-69

Doenças Cérebro-Cardio
Vasculares

339

325

364

J40-47

Doenças respiratórias inferiores
crónicas

51

70

59

Mortes por doenças associadas
ao tabagismo

613

584

652

Total de mortes

2.248

2.120

2.069

%

27,3

27,5

31,5

Notas: 1. Taxa bruta de mortalidade:1/100.000
2. Fonte: Boletim Estatístico dos Serviços de Saúde 2016-2018
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Capítulo II - Trabalho geral do controlo do tabagismo

2.1 Promoção da saúde, divulgação e educação
A “Lei de controlo do tabagismo” indica claramente que um dos objectivos principais do
“Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo” é a sensibilização da saúde pública. De acordo
com os requisitos deste diploma legal, os Serviços de Saúde procedem à revisão do Decreto-Lei
n.º 81/99/M, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 34/2011 foi criado o Gabinete para
a Prevenção e Controlo do Tabagismo, subunidade do Subsistema de Cuidados de Saúde
Generalizados sendo uma das suas atribuições a promoção da actividade de sensibilização e da
informação de saúde e importância de cessação tabágica contra os malefícios do consumo do
tabaco bem como a organização de actividades educacionais.

2.1.1 Unir toda a gente para promover o trabalho livre de fumo
O serviço público sempre colaborou com as associações cívicas na promoção das
actividades de promoção da legislação, nomeadamente na organização de seminários e grandes
actividades na comunidade, divulgando as normas previstas na Lei especialmente esclarecendo
à população e aos sectores da sociedade afectados o alargamento das áreas de proibição de fumar.
Por um lado era necessário que a indústria tivesse tempo suficiente para se preparar, por outro
lado, pretendia-se que o público em geral se adaptasse reduzindo os impactos provocados pela
Lei evitando o aparecimento de confusões e a apresentação de reclamações antes da sua entrada
em vigor.
De modo a compreender os problemas de saúde que a comunidade enfrenta, as Equipas
Sanitárias Comunitárias do trabalho de controlo do tabagismo participaram em reuniões de
comités comunitários de saúde e nos serviços do comité consultivo da comunidade, de modo
recolher opiniões ou recomendações dos membros da comunidade sobre o controle do tabaco.
Através destes encontros, também, foram recolhidas junto das comunidades informações
objectivas sobre os esforços de controlo do tabaco por parte do governo. O objectivo destas
acções promocionais foi o de construir uma sociedade sem fumo e aumentar o conhecimento da
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sociedade de quais as áreas abrangidas pela proibição definida na Lei e como colaborar com as
entidades responsaveis pela sua aplicação. Pretende-se estabelecer um ambiente sem fumo e
chamar atenção da população para o auto-controle e respeito pela saúde dos outros reforçando
a mensagem que os fumadores devem respeitar a Lei estimulando-os a deixar de fumar.
Após a implementação da “Lei de controlo do tabagismo”, nos últimos três (3) anos os
Serviços de Saúde organizaram seminários de balanço do trabalho do controlo do tabagismo de
modo a auscultar as opiniões e recomendações emitidas pela comunidade, discutir e avaliar o
trabalho efectuado; resumir e partilhar as experiências obtidas; definir o rumo e a forma de
colaboração futura de modo a assegurar a melhoria e a eficácia do trabalho do controlo do
tabagismo. Foram convidados a participar entidades públicas responsabilizadas pela execução
da lei e representantes de associações cívicas. Desta forma, através da discussão e avaliação, de
ambas partes, foi possível obter e analisar os resultados positivos e negativos, suprir as lacunas,
esperando que as associações possam continuar a apoiar o trabalho que está a ser efectuado pelo
Governo no controlo do tabaco. Só com a participação e apoio prestado por toda a comunidade
é que o trabalho de controlo do tabaco em Macau pode ser mais perfeito.
Os Serviços de Saúde organizaram, também, uma sessão destinada aos jovens sobre o
controlo do tabagismo: “Sem malefícios do tabaco para próxima geração”, tendo convidado
membros jovens das associações cívicas para conversarem e trocar opiniões com o Director dos
Serviços de Saúde e com outros membros do Governo sobre as políticas de controlo do
tabagismo de Macau, ouvindo as opiniões e recomendações dos jovens sobre a futura revisão
da legislação no âmbito do controlo do tabagismo.

2.1.2 Incutir, desde cedo, mensagens positivas contra os maleficios do
fumo do tabaco
A Educação infantil é necessária e muito importante. Os Serviços de Saúde se por um lado
incentivaram as organizações não-governamentais para promoverem e desenvolverem
actividades de sensibilização e educação direccionadas para os estudantes, jovens e demais
níveis e grupos; por outro lado, forneceram e elaboraram materiais complementares de educação
para a saúde, com diferentes graus de dificuldade, esperando que a mensagem sobre os
malefícios do tabagismo seja conhecida desde a tenra idade das crianças e assim facilitar a saúde
física e mental dos jovens. Dada a popularização dos cigarros eletrónicos nos últimos anos, além
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da educação tradicional sobre os malefícios do tabaco, os Serviços de Saúde também
acrescentaram às suas acções palestras com temas sobre os perigos e riscos do cigarro
electrónico, tendo ao mesmo tempo incluído, tópicos relacionados com a educação do tabaco,
estratégias de marketing de venda de tabaco, acompanhando assim a evolução dos tempos, de
modo a que os estudantes estejam a par das mais recentes informações sobre o controlo do
tabaco e evitem caiar nas armadilhas das empresas do tabaco.
Entre 2018 e 2020 o Gabinete de Prevenção e Controlo de Tabaco enviou pessoal às
escolas primárias e secundárias profissionais que realizaram 99 palestras sobre os efeitos
nocivos do tabaco as quais tiveram uma participação total de 10.374 alunos. Para uma promoção
educativa mais ampla sobre os malefícios do tabaco, os Serviços de Saúde também subsidiaram
associações cívicas para que estas promovam a realização de palestras educativas em escolas
sobre o tabagismo. Entre 2018 e 2020, as associações cívicas realizaram 242 palestras temáticas
sobre o tabagismo com uma participação total de 8.721 alunos.
Tendo como objectivo o aumento da consciencialização dos alunos sobre danos adicionais
do cigarro, foi necessário fortalecer a promoção de forma mais ampla e disseminar o
conhecimento sobre os malefícios do tabaco em todo o campus escolar, educando as crianças
desde cedo, para que estas possam entender os maleficios, mais cedo, ajudando a promover uma
cultura sem fumo, criando um ambiente livre de tabaco em Macau. Desde Outubro de 2016,
várias promoções do Gabinete de Prevenção e Controlo de Tabaco têm tido como publico alvo,
alunos de Macau, nomeadamente estudantes do ensino primário e secundário através da
Campanha Educação no Circuito do Campus, emprestando aos estabelecimentos de ensino
painéis com temas sobre “Jovens livres de tabaco” e “Falácias de fumar”. Durante o mesmo
período em que decorrem as exposições, estiveram nas escolas profissionais que realizaram
palestras para transmitir informações sobre os perigos do tabaco.

2.1.3 Incentivar a cessação tabágica e afastamento dos malefícios do fumo
Para aumentar a consciencilazição da população para os malefícios do tabaco, todos os
anos, durante o Dia Mundial sem Tabaco, o Gabinete para a Prevenção e Controle do Tabagismo
recruta voluntários para dar apoio nos Postos de Informações sobre os Riscos do Tabagismo,
instalados em várias área comunitárias. Nesses postos, foram fornecidas informações sobre os
riscos do tabagismo, serviços de teste de concentração de monóxido de carbono e teste de
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dependência de nicotina, promoção da consulta externa de cessação tabágica, distribuição de
folhetos publicitários e exposição de painéis de educação temáticos sobre os riscos do tabagismo.
Através dos Postos de Informações sobre os Riscos de Tabagismo, há um maior aproximação
com os residentes das comunidades, obtendo-se mais informações sobre as dificuldades
encontradas no discurso de cessão tabágica e as suas dúvidas, podendo desta forma serem
proporcionadas respostas e apoio profissional imediatos e fornecer informações relativas à
consulta externa de cessação tabágica.
Em 2018 e 2019 o Gabinete para a Prevenção e Controle do Tabagismo enviou
profissionais para as áreas reservadas dos funcionários dos grandes hotéis e resort’s onde foram
instalados Postos de Informações sobre os Riscos do Tabagismo e colocados expositores (roll
up banners) e outros materiais educativos sobre os malefícios do tabaco de modo a aumentar o
conhecimento dos funcionários do hotel; ao mesmo tempo, foram disponibilizados aos
funcionários do hotel (especialmente fumadores) serviços de teste de concentração de monóxido
de carbono, teste de dependência de nicotina e medição de pressão arterial, além de promover e
divulgar os serviços gratuitos de consulta externa de cessação tabágica nos centros de saúde.
Além disso, em 2020, foram atribuídos subsídios às associações para a realização de um total
de 58 workshops de “Livre de tabaco” destinados aos trabalhadores de casinos e hotéis de 11
empresas de jogos de fortuna e azar, com cerca de 3.700 participantes.
Para divulgar, de forma consistente, informações sobre os perigos do tabagismo entre os
residentes, o Gabinete para a Prevenção e Controle do Tabagismo lançou em 2019 um Jogo
Online “ Conhecer os malefícios dos cigarros electrónicos” para promover o conhecimento
sobre os danos dos cigarros eletrónicos e produtos do tabaco junto dos residentes (especialmente
dos jovens) para reduzir a exposição ou o consumo, e esclarecer informações erradas
relacionadas com os cigarros electrónicos.

2.1.4 Disponibilizar informações abundantes sobre o controlo do tabaco
através da página electrónica -Smoke Free
Para melhor transmitir todas as mensagens de controlo do tabagismo aos cidadãos, e de
forma profissional, os Serviços de Saúde criaram na sua página electrónica uma plataforma “Website

das

informações

sobre

a

Prevenção

e

Controlo

do

Tabagismo”

(http://www.ssm.gov.mo/smokefree) – que disponibiliza à população informações relacionadas
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com o território e com o exterior, nomeadamente novidades, divulgação e promoção dos planos
e actividades, diplomas legais relacionados com o controlo do tabagismo, dados estatísticos,
descarregamentos de produtos publicitários.
De acordo com a filosofia de governação do Governo, foi implementada a promoção
comunitária incentivada pela campanha Cidade Saudável de Macau, estrategicamente
colocando mensagens de controlo de tabaco em todos os cantos da comunidade. O Gabinete de
Controlo e Prevenção de Tabagismo continua, também, a actualizar as informações sobre o
controlo do tabagismo e continua a carregar na página electrónica artigos sobre os riscos do
tabagismo, aumentando assim a consciência pública sobre as medidas de prevenção e
incentivando os fumadores a deixarem o vício de fumar, esforçando-se em salvaguardar a saúde
pública.

2.1.5 Centro de Recursos de Educação para o Controlo do Tabagismo
Actualmente, o foco do trabalho do controlo do tabagismo passa pela implementação da
lei da educação para a saúde comunitária e promoção de serviços de cessação tabágica. Para dar
continuidade aos trabalhos, além de proporcionar educação sobre questões relacionadas com os
malefícios do tabagismo para estudantes das escolas, as acções estão vocacionadas para atrair a
participação de mais jovens.
A criação do “Centro de recursos de educação para o controlo do tabagismo” tem por
objectivo a disponibilização ao público de informações mais diversificadas sobre o controlo do
tabagismo para uma melhor compreensão dos riscos e dos malefícios decorrentes do consumo
do tabaco para a saúde do ser humano e, assim, apelar à participação do público no controlo do
tabagismo. Por outro lado, através de vários painéis de publicidade, modelos educativos, de
jogos interactivos e através dos meios de comunicação, os interessados podem adquirir mais
conhecimentos sobre os malefícios do tabaco e o historial do controlo do tabagismo em Macau,
de modo a criar valores culturais sem fumo.
Os serviços do Centro de Recursos de Controle de Tabaco incluem visitas guiadas,
exibições publicitárias e educativas, resposta a pedidos de informação formulados por cidadãos,
processamento dos trâmites de pedido e levantamento de materiais publicitários sobre o controlo
do tabagismo. Entre 2018 e 2019, mais de 1.400 residentes visitaram o Centro, foram realizadas
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23 visitas em grupo guiadas e o número de participantes foi próximo cerca de 500. Em 2020,
devido ao impacto da epidemia de Covid-19, o funcionamento do Centro esteve
temporariamente suspenso.

2.1.6

Promover estratégias faseadas do controlo de tabagismo

Para exercer as funções previstas na lei, os Serviços de Saúde desenvolveram, também, o
trabalho rigoroso e necessário, em coordenação com outros órgãos públicos para as actividades
de promoção nas diferentes fases do controlo do tabaco. Nos últimos três anos, os Serviços de
Saúde recorreram a imensas formas de promoção das normas previstas na lei através de vários
meios de comunicação e suportes publicitários. Além disso, com a entrada em vigor revisão da
Lei de controlo do tabagismo, em 1 de Janeiro de 2018, e com isso em 1 de Janeiro de 2019 a
entrada em vigor da proibição de fumar nos casinos com a excepção nas salas de fumo criadas
de acordo com novos critérios e autorizadas pelos Serviços de Saúde, o foco da propaganda foi
transferido para os novos regulamentos, reforçando a divulgação juntos dos turistas.
Sendo Macau uma cidade turística, para além da necessidade de educar os cidadãos locais
para a “Lei de controlo do tabagismo” é , também importante que cada um dos visitantes da
RAEM entenda, claramente, a proibição de fumar em Macau, a fim de evitar a violação das leis.
Neste contexto, os Serviços de Saúde elaboraram um conjunto de suportes de divulgação
destinados aos visitantes nomeadamente através do envio de mensagens curtas para os
telemóveis de cada um dos visitantes a respeito de “Lei de controlo do tabagismo”. Em
cooperação com Corpo de Polícia de Segurança Pública foram colocados folhetos de
propaganda do controlo do tabaco nos passaportes de todos os visitantes e com a colaboração
de vários serviços públicos, tais como, Serviços de Alfândegas, Direcção dos Serviços de
Assuntos Marítimos e de Água, o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Instituto para os
Assuntos Municipais,Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e Direcção dos
Serviços de Turismo, foram colocados cartazes publicitários, exibidos filmes publicitários
relacionados com o controlo do tabagismo nas fronteiras, bem como foram divulgados nos
barcos de ida e volta entre Macau e Hong Kong filmes publicitários relacionados com o controlo
do tabagismo; foram, também, afixados nos táxis cartazes de controlo do tabaco.
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2.1.7 Divulgar a versão revista da Lei do controlo do tabagismo
A Lei n.º 9 /2017 “Alteração à Lei n.º 5/2011 - Regime de Prevenção e Controlo do
Tabagismo”, aprovada pela Assembleia Legislativa em Julho de 2017 e promulgada pelo Chefe
do Executivo, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2018.
Para uma maior clareza da Lei do tabagismo perante os turistas e residentes, evitando
acusações e disputas, os Serviços de Saúde, através de publicidade, disseminou as informações
sobre a Lei do tabagismo por toda a comunidade e promoveu o controlo do tabagismo em Macau
no exterior, de modo a aumentar a observância e cumprimento da Lei do tabagismo pelos turistas
e residentes e melhorar a imagem de Macau como uma cidade turística internacional.
Entre os principais tópicos promocionais foram incluídas as seguintes mensagens:
(1)

É proibido o uso de cigarros electrónicos em locais onde é proibido fumar e a venda
de cigarros electrónicos;

(2)

É proibido fumar na área a menos de 10 metros de distância dos sinais indicadores
da paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros;

(3)

Aumento da multa por infracção de fumar em locais proibidos para 1.500 patacas;

Em articulação com a implementação das alterações da Lei de controlo do tabagismo, os
Serviços de Saúde estiveram empenhados na preparação de vários tipos de actividades
promocionais através de diferentes meios de comunicação como televisão, rádio, jornais,
internet e aplicações móveis, incluindo publicidade em espaços públicos nomeadamente:
expositores luminosos, faixas publicitárias nas vias públicas, slogans em canteiros de flores, nas
paragens de autocarros e nos autocarros. Os Serviços de Saúde também realizaram visitas e
organizaram sessões de esclarecimento nos conselhos comunitários de saúde, associações, no
estabelecimento prisional, nos estabelecimentos de ensino superior, entre outros.
Com o objectivo de aprofundar o conhecimento dos residentes de Macau sobre as
alterações da Lei de controlo do tabagismo, no período compreendido entre 18 de Dezembro de
2017 e 18 de Janeiro de 2018, os Serviços de Saúde realizaram um Jogo online sobre “Alteração
da lei de controlo do tabagismo”, que visou, através da realização das respectivas actividades, o
aprofundamento da lei através do recurso a perguntas e respostas e estabelecer uma filosofia de
valores sem fumo.
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2.2 Inspecções e execução da lei
Após a entrada em vigor da Lei do controlo do tabagismo, e de acordo com as múltiplas
6 medidas de “MPOWER”, promovidas pela Organização Mundial de Saúde, tem sido
implementado um plano faseado de controlo do tabaco, de modo a prevenir o impacto do fumo
passivo e, em especial, para protecção dos menores da exposição ao fumo do tabaco.
O artigo 28.º do “Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo” consagrado na Lei n.º
5/2011 determina que quatro (4) entidades são responsáveis pela execução da lei, a saber: os
Serviços de Saúde, o Instituto para os Assuntos Municipais, o Corpo de Polícia de Segurança
Pública e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. Os agentes de fiscalização devem
rigorosamente aplicar a Lei em conformidade com os princípios de nunca deixar, de acordo com
a lei, de aplicar a lei de forma rigorosa justa e imparcial. Através de uma estreita cooperação
entre os serviços relevantes e de acordo com as normas e atribuições definidas por lei, os
Serviços de Saúde desenvolveram a aplicação da Lei, em conjunto com as entidades
responsáveis pela sua aplicação, através de uma melhor coordenação e articulação mútuas. Após
o estabelecimento do mecanismo de acção conjunta, foram realizadas reuniões, discutidas as
formas de acção conjunta, de acordo com a elaboração de planos de acção sobre as formas de
actuar nos locais onde é proibido fumar.
A estratégia do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos Serviços de
Saúde (GPCT) inclui as seguintes medidas, nomeadamente, a inspecção de rotina, inspecção
inesperada, inspecção nos locais com maior incidência de queixas, inspecção especial e
inspecção conjunta. Os destinatários das acções da inspecção de rotina são restaurantes, centros
comerciais, locais de trabalho, parques, jardins, zonas de lazer, ou seja, as áreas previstas na
proibição de fumar. Na inspecção especial nocturna, o alvo são os estabelecimentos nocturnos
com maior incidência de queixas, nomeadamente, os cibercafés, os estabelecimentos onde se
exploram máquinas de diversão e jogos em vídeo, os estabelecimentos de restauração, de
comidas, de bebidas e do tipo “karaoke”. Para realizarem as acções de inspecção inesperada
conjunta do controlo do tabagismo a determinados estabelecimentos, o Gabinete coopera com
o Corpo de Polícia de Segurança Pública, o Instituto para os Assuntos Municipais e a Direcção
de Inspecção e Coordenação de Jogos.
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O Gabinete mantém sempre uma estreita cooperação e comunicação com as demais
entidades responsáveis pela execução da lei e desde o dia 1 de Janeiro de 2018 até ao passado
dia 31 de Dezembro de 2020, foram efectuadas 719 acções conjuntas. Foi, ainda, elaborada uma
lista dos estabelecimentos com maior incidência de reclamações que será enviada às entidades
competentes para efeitos de fiscalização conjunta e acusação de infringir a proibição de fumar.
Quanto à situação da execução da lei nos últimos três anos, verificou-se que o GPCT
adoptou, em geral, uma estratégia de inspecção de rotina aos estabelecimentos onde é proibido
fumar, bem como, procedeu à execução da lei, tendo em vista os locais com maior incidência
de queixas apresentadas na linha de reclamações, que se encontra disponível à população para
controlo do tabagismo. Estas acções, dirigidas aos locais com maior número de acusações, foi
feita de modo a compreender as situações que levam às infracções da proibição de fumar em
Macau.

2.2.1 Situação geral de inspeccões
Desde o dia 1 de Janeiro de 2018 até ao dia 31 de Dezembro de 2020, os agentes
de fiscalização do Serviço de Saúde realizaram 858.817 inspecções a estabelecimentos,
o que perfaz uma média de 286.272 inspecções por ano. Em 2020, todo o mundo foi
afectado pela pandemia da Covid-19. O trabalho do GCPT foi ajustado para dar articular
e prestar apoio aos trabalhos de prevenção da pandemia dos Serviços de Saúde. No
início de 2020, a primeira prioridade de trabalho foi a prevenção da pandemia, ficando
o da implementação da lei do controlo do tabagismo em segundo lugar. Portanto, foram
realizadas apenas 182.220 inspecções em 2020, caindo 45,5% em comparação com
2019, o que é inferior à media de 2018 a 2020 (286.272).
Nos últimos três anos, as zonas de inspecção, por ordem decrescente, incluem Tap Seac
(27,8%), Areia Preta (20,6%), Taipa (19,7%), Fai Chi Kei (13,5%), Porto Interior (8,9%), S.
Lourenço (7,6%), Coloane (2,0%) (Tabela 11).
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Tabela 11: Situação de inspecção e execução da Lei no prazo compreendido entre 2018 e 2020
2018

2019

2020

Total

N.º de
estabelecimentos

%

N.º de
estabelecimentos

%

N.º de
estabelecimentos

%

N.º de
estabelecimentos

%

Tap Seac

90,490

26.5

103,853

31.0

44,408

24.4

238,751

27.8

Areia Preta

74,341

21.7

63,720

19.0

38,783

21.3

176,844

20.6

Taipa

65,053

19.0

66,920

20.0

37,149

20.4

169,122

19.7

Fai Chi Kei

44,047

12.9

45,068

13.5

26,417

14.5

115,532

13.5

Porto Interior

34,353

10.0

28,393

8.5

13,824

7.6

76,570

8.9

S. Lourenço

28,557

8.4

20,309

6.1

16,362

9.0

65,228

7.6

Coloane

5,110

1.5

6,383

1.9

5,277

2.9

16,770

2.0

341,951

100.0

334,646

100.0

182,220

100.0

858,817

100.0

Total

2.2.2

Situação geral de infracções

Nos últimos três anos, através da cooperação entre os Serviços de Saúde, o Instituto para
os Assuntos Municipais, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o Corpo de Polícia
de Segurança Pública, foram registadas 13.333 infracções à Lei, o que perfaz uma média de 370
inspecções por mês. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, as medidas antiepidémicas de
quarentena de diferentes níveis foram aplicadas em diferentes países/regiões, provocando uma
redução drástica do numero de visitantes e por consequência, também, uma redução significativa
do n.º de casos de infracção da Lei do tabagismo. Em 2020, foram registadas 2.372 infracções,
uma redução de 55,6% em relação a 2019 (Tabela 12). Das 13.333 acusações feitas, 7.386
acusações foram emitidas pelos Serviços de Saúde (55,4%); 4.052 casos pelo Corpo de Polícia
de Segurança Pública (30,4%); 1.535 casos pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
(11,5%) e 360 casos pelo Instituto para os Assuntos Municipais (2,7%) (Tabela 12). Em todos
os processos de infracção à lei, encontraram-se 13.266 casos de fumadores ilegais, o que
representa 99,5% do número total de acusações, 59 casos relativos à venda de produtos de tabaco
que não satisfaziam as normas de rotulagem, sete (7) casos relativos à venda de produtos do
tabaco de livre acesso (colocados em prateleiras acessíveis pelos consumidores) e um (1) caso
relativo à venda do tabaco electrónico (Tabela 13). Relativamente à análise da taxa entre o
número de acusações e inspecção, foi 0,02% da emissão da acusação resultante das inspecções
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nos últimos três anos de controlo do tabagismo, ou seja, registou-se um (1) caso de fumador
ilegal por cada 50 estabelecimentos inspeccionados (Tabela 14).
Relativamente à natureza da identidade dos fumadores ilegais, a esmagadora maioria dos
infractores é do sexo masculino (12.313 casos, ou 92,8%); O grupo etário mais significativo
possuiu idades compreendidas entre os 30 e os 44 anos (4.862 casos, ou 36,7%); o grupo
seguinte tem idades compreendidas entre os 45 e os 59 anos (4.430 casos, ou 33,4%) e entre 16
e 29 anos de idade (2.402 casos, ou 18,1%). Em 2018 e 2019, mais de 65% dos infractores foram
visitantes, apenas cerca de 30% eram residentes locais. Em 2020, o número de turistas foi
fortemente reduzido devido à epidemia, pelo que a proporção de turistas que violam a lei
também diminuiu significativamente, representando 40,7% dos casos de infracção, enquanto os
de Macau representaram 50,9% (Tabela 15).
Nos últimos três anos, foram registados 49 casos de consumo ilegal de tabaco por pessoas
com idade inferior a 16 anos, sendo a idade mínima registada de 12 anos de idade, com tendência
a diminuir (19 casos em 2018, 19 casos em 2019: e 11 casos em 2020).
No que concerne ao tipo de estabelecimentos acusados foram registados 5 tipos: os casinos
(3.268 casos, ou 24,5%), os parques / jardins / zonas de lazer (2.080 casos, ou 15,6%), lojas e
centros comerciais (1.300 casos, ou 9,8%), os estabelecimentos de restauração (1.147 casos, ou
8,6%), o aeroporto (1.134 casos, ou 8,5%) (Tabela 16).
Sob certas circunstâncias foi necessário o apoio das forças de segurança, tais com em
situações de recusa de cooperação, insultos e agressões, No período compreendido entre 2018 e
2020, registaram-se 319 casos em que foi necessário o apoio das forças de segurança, o que
representa 2,4% do número total das acusações realizadas (Tabela 17). Por outro lado, o GPCT
também registou alguns casos especiais, nomeadamente, assalto, desobediência e insulto contra
os fumadores ilegais, permitindo que os interessados possam saber a consequência de infracção
à lei e acto de insulto. Entre 2018 e 2020, foram registados três (3) casos de desobediência e um
(1) caso de filmagem ilegal.

33

Tabela 12: Situação de acusações por cada entidade fiscalizadora nos anos compreendidos entre 2018 e 2020
2018

2019

2020

Total

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

SS

2,932

52.2

2,806

52.5

1,648

69.5

7,386

55.4

PSP

1,688

30.1

1,773

33.2

591

24.9

4,052

30.4

DICJ

821

14.6

643

12.0

71

3.0

1,535

11.5

IAM

175

3.1

123

2.3

62

2.6

360

2.7

Total

5,616

100.0

5,345

100.0

2,372

100.0

13,333

100.0

Nota: O número de acusações ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro
de 2020

Tabela 13: Situação de acusações nos anos compreendidos entre 2018 e 2020

2018

2019

2020

Total

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

5,599

99.7

5,318

99.5

2,349

99.0

13,266

99.5

Venda que não satisfaziam as normas
de rotulagem dos produtos do tabaco

13

0.2

24

0.4

22

0.9

59

0.4

Venda de produtos do tabaco de livre
acesso colocados em prateleiras

4

0.1

3

0.1

0

0.0

7

0.1

Venda de cigarros electrónicos

0

0.0

0

0.0

1

0.0

1

0.0

5,616

100.0

5,345

100.0

2,372

100.0

13,333

100.0

Fumadores ilegais
Infracção nos estabelecimentos

Total

Nota: O número de acusações ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro de 2020.

Tabela 14: Situação de acusação aos estabelecimentos inspeccionados nos anos compreendidos entre 2018 e 2020
2018

2019

2020

Total

N.º de inspecções

341,951

334,646

182,220

858,817

N.º de acusações

5,616

5,345

2,372

13,333

Percentagem 1

0.02

0.02

0.01

0.02

Nota 1: Proporção de acusações e inspecções = n.º de acusações / n.º de inspecções
Nota 2: O número de acusações de 2020 ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro de
2020
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Tabela 15: Distribuições dos Fumadores Acusados nos Anos Compreendidos Entre 2018 e 2020(Por grupo etário, sexo e origem)
2018

2019

2020

Total

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

M

5,194

92.8

4,946

93.0

2,173

92.5

12,313

92.8

F

405

7.2

372

7.0

176

7.5

953

7.2

16-29

1,002

17.9

934

17.6

466

19.8

2,402

18.1

30-44

2,091

37.3

1,901

35.7

870

37.0

4,862

36.7

45-59

1,918

34.3

1,852

34.8

660

28.1

4,430

33.4

60-69

497

8.9

539

10.1

264

11.2

1,300

9.8

70-79

70

1.3

71

1.3

75

3.2

216

1.6

80+

16

0.3

16

0.3

11

0.5

43

0.3

5

0.1

5

0.1

3

0.1

13

0.1

Residente local

1,671

29.8

1,593

30.0

1,195

50.9

4,459

33.6

Visitante

3,766

67.3

3,531

66.4

957

40.7

8,254

62.2

162

2.9

194

3.6

197

8.4

553

4.2

5,599

100.0

5,318

100.0

2,349

100.0

13,266

100.0

Sexo

Grupo etário

desconhecido
Identificação

Trabalhador não residente
Total

Nota: O número de acusações ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro de 2020.

Tabela 16: Acusações por natureza de estabelecimentos nos anos compreendidos entre 2018 e 2020
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Natureza de estabelecimento

N.º casos

%

Casinos

3,268

24.5

Parques / jardins / zonas de lazer

2,080

15.6

Lojas e centros comerciais

1,300

9.8

Estabelecimentos de restauração

1,147

8.6

Instalações aeroportuárias

1,134

8.5

Abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros

859

6.4

Cibercafés

534

4.0

Qualquer outro recinto fechado destinado a utilização colectiva

475

3.6

Estabelecimentos onde se exploram máquinas de diversão e jogos em vídeo

436

3.3

Instalações portuárias

411

3.1

Nota: O número de acusações ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro de 2020
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Tabela 17: Situação de apoio das forças de segurança no processo de acusação nos anos compreendidos entre 2018 e 2020
2018

2019

2020

Total

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

N.º casos

%

Residente local

65

52.0

53

43.4

54

75.0

172

53.9

Visitante

52

41.6

60

49.2

15

20.8

127

39.8

Trabalhador não residente

8

6.4

9

7.4

3

4.2

20

6.3

125

100.0

122

100.0

72

100.0

319

100.0

Total

Nota: O número de acusações ainda não inclui os casos emitidos por outras entidades competentes em Dezembro de 2020

2.2.3 Situação geral de pagamentos de multas
Nos termos do disposto no artigo 29.º da Lei n.º 5/2011 referente ao Regime de Prevenção
e Controlo do Tabagismo de Macau, os fumadores que violarem a proibição de fumar, devem
pagar a multa no prazo de 30 dias, a contar da data da notificação da decisão sancionatória. Bem
como, ao abrigo do artigo 32.º da mesma Lei, o infractor pode, no prazo de 15 dias, a contar da
data do recebimento da notificação, optar pelo pagamento voluntário das multas ou apresentar
defesa escrita. Caso o infractor, no prazo acima referido, pague voluntariamente a multas elas
serão reduzidas a metade do valor das mesmas; e se o infractor pretender reclamar a acusação,
pode apresentar defesa escrita aos Serviços de Saúde, dentro do prazo acima referido.
Na falta do pagamento da multa extemporânea do infractor que seja residente de Macau,
cabe a Direcção dos Serviços de Finanças proceder à cobrança coerciva, e quando o infractor
não é residente de Macau, não pode voltar a entrar no território de Macau antes da multa se
mostrar paga. Relativamente ao acesso do pagamento das multas, o infractor pode pagar as
multas nas várias subunidades dos Serviços de Saúde (Tesouraria dos Serviços de Saúde,
Centros de saúde e o GPCT), ou efectuá-lo através do Banco da China, sucursal em Macau. Para
além disso, o infractor também pode pagar as multas através da via postal em cheque, ou online.
Entre 2018 e 2020, foram emitidas 13.333 multas das quais, 86% já foram pagas (Tabela
18). Entre desses casos, 44,1% foram pagos através do Banco da China. As restantes vias de
pagamento foram, respectivamente 27,5% através dos centros de saúde, 19,8% por via online,
5,6% através do GPCT e 3,1% através da tesouraria dos Serviços de Saúde (Tabela 19). Perante
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o infractor que carece de pagamento da multa extemporânea, cabe a Direcção dos Serviços de
Finanças proceder à sua cobrança coerciva.
Tabela 18: Situaçãodo pagamento das multas de anos 2018 a 2020
2018

2019

N.º pessoas
Pagamento de multa

% N.º pessoas

Total

% N.º pessoas

% N.º pessoas

%

4,980

88.7

4,522

84.6

2,005

84.5

11,507

86.3

636

11.3

823

15.4

367

15.5

1,826

13.7

5,616

100.0

5,345

100.0

2,372

100.0

13,333

100.0

Falta de pagamento de multa
Total

2020

Tabela 19: Vias de pagamento da multa dos infractores dos anos 2018 a 2020
2018
N.º pessoas

2019
% N.º pessoas

2020
% N.º pessoas

Total
%

N.º pessoas

%

Banco da China

2,100

42.2

2,121

46.9

857

42.7

5,078

44.1

Centro de saúde

1,435

28.8

1,095

24.2

632

31.5

3,162

27.5

848

17.0

989

21.9

437

21.8

2,274

19.8

GPCT

331

6.6

251

5.6

59

2.9

641

5.6

Tesouraria dos S.S.

266

5.3

66

1.5

20

1.0

352

3.1

4,980

100.0

4,522

100.0

2,005

100.0

11,507

100

Por via online

Total

2.2.4 Queixas e Procedimentos
Através da Linha telefónica de prevenção e controlo de tabagismo - «Hotline»,- de
segunda a sexta-feira, entre de 09H00 da manha e as 22H00 e aos sábados, domingos e feriados
entre as 14H00 e as 22H00,foi dado apoio aos cidadãos recolhendo queixas, informações e
disponibilizando aconselhamentos. As chamadas recebidas fora do horário previsto são
gravadas para posterior acompanhamento. Os cidadãos, através dessas mensagens, podem
indicar o local e as horas relativo ao caso que pretendem reclamar. No dia seguinte, o operador,
segundo o número de telefone deixado, ligará aos cidadãos e, caso seja necessário, responde e
confirma as informações dadas pelos cidadãos. Esta linha de atendimento - «Hotline» - dispõe
de dispositivos actualizados e está equipada com o mais recente sistema informático. Os
operadores foram formados de forma eficiente e dominam as novas informações e medidas do
controlo do tabagismo, bem como, possuem conhecimentos suficientes para a resolução eficaz
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das queixas suscitadas por via telefónica. O GPCT, após a recepção da queixa por via telefónica,
irá transfer o caso aos agentes de autoridade, de modo a que estes sejam acompanhados.
Os Serviços de Saúde tiveram conhecimento que há, na opinião pública, muitas
expectativas ou exigências quanto à rápida execução das operações do controlo do tabagismo
mal os agentes da autoridade recebam a queixa. No entanto, deve existir uma consciência de
que o tempo necessário para o agente tratar dos procedimentos relativos à queixa, desde a
recepção da chamada até à confirmação e registo dos detalhes, exige um período superior ao
tempo que fumador leva a fumar um cigarro. Além disso, nesta contabilização de tempo não
está incluído o tempo necessário para chegar ao local e observar in loco a infracção (in loco é o
tempo necessário para chegar ao local da denuncia e varia consoante a distância entre esse local
e o sítio onde se encontre o agente de autoridade nesse momento). Acresce que as situações
anteriormente referidas partem do pressuposto de que o agente de autoridade não está a executar
ou a tratar de outras funções prioritárias e também sob a presunção de que, simultaneamente,
todas as infracções só acontecem no mesmo sítio. O que não é verdade.
Saliente-se que tendo em conta o acto de fumar, que em geral tem uma duração de alguns
minutos, seja qual for o tamanho do quadro de pessoal, não é possível ao agente de autoridade
chegar ao local num prazo extremamente curto, após a recepção da queixa, para a execução das
leis do controlo de tabagismo. Do ponto de vista prático, é provável acontecerem várias
infracções quase em simultâneo, mas espalhadas por locais diferentes. Portanto, é dificil
proceder à inspecções imediatamente após recepção da denúncia ou atender a todas as
reclamações públicas por via telefónica no decurso da execução da lei.
A recolha de denúncias e queixas da linha de atendimento - «Hotline» - não tem por
objectivo a execução imediata da Lei, mas sim, o objectivo de recolher as informações relativas
à prática de actos que violam a proibição de fumar, de modo a que haja uma análise por parte
do pessoal competente que determinará a definição de estratégias de inspecção de modo a
efectuar operações surpresa e a encontrar pontos negros. Este modelo foi adoptado seguindo o
exemplo de operações semelhantes que são efectuadas na Inglaterra, Escócia e País de Gales,
bem como, estratégias semelhantes, são adoptadas na região vizinha de Hong Kong e outros
locais. O GPCT após a recepção das queixas, em alguns casos, organiza, de certeza, operações
de inspecção do controlo do tabagismo deslocando os agentes de autoridade aos locais.
Sobretudo, quando são recebidas sistematicamente chamadas sobre violações da lei nos mesmos
locais. Esses sítios são marcados como pontos negros e as operações de inspecção do controlo
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do tabagismo in loco, são executadas com mais frequência para aumentar a eficácia do trabalho
de inspecção.
Entre 2018 e 2020 foram recebidas 14.469 chamadas das quais 71,9% são relativas às
queixas, 21,8% são relativas a pedidos de informação, 6,2% são relativas a sugestões (Tabela
20). Dentro dos casos relativos às queixas, 98,3% correspondem a queixas de pessoas a fumar
em locais proibidos (Tabela 21). Por outro lado ao efectuar uma análise sobre a natureza dos
locais onde predominantemente existem mais infracções, verificamos que os casinos dominam
a lista da origem das queixas apresentadas (68,1%) seguidos pelos restaurantes (7,8%), áreas
comuns dos edifícios de habitação (5,1%), parques, jardins e zonas arborizadas geridas pelos
serviços públicos (4,5%), áreas comuns dos edifícios comerciais e industriais (2,8%), etc
(Tabela 22). Ainda, relativamente às áreas geográficas verificamos que a área onde existem
denúncias com mais frequência é a Taipa (41,0%), seguida da área do Tap Seac (40,3%) e a da
Areia Preta (8,1%) (Tabela 23).

Tabela 20: Situação da chamada telefónica «Hotline» de 2018 a 2020
2018

2019

2020

Total

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

Chamadas recebidas

9,066

100.0

3,649

100.0

1,754

100.0

14,469

100.0

Naturezas de chamada1

9,410

100.0

3,850

100.0

1,891

100.0

15,151

100.0

Queixa

7,262

77.2

2,565

66.6

1,073

56.7

10,900

71.9

Consulta

1,647

17.5

1,022

26.5

640

33.8

3,309

21.8

Opinião

501

5.3

263

6.8

178

9.4

942

6.2

Nota1: Como cada chamada telefónica provavelmente envolve conteúdo como consulta, queixa, etc, a quantidade de «Hotline»
de chamada telefónica não equivale à quantidade total das naturezas de chamada.
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Tabela 21: Assuntos das queixsa da «Hotline» de 2018 a 2020
2018

2019

2020

Total

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

Nº
chamadas

%

7,362

98.4

2,637

98.4

1,121

97.4

11,120

98.3

Não afixação de dísticos de
proibição de fumar nos locais de
proibição de fumar

31

0.4

17

0.6

7

0.6

55

0.5

Publicidade e actividade de
promoção de informação de tabaco

5

0.1

0

0.0

6

0.5

11

0.1

Proibição de comercialização de
cigarros electrónicos e de produtos
do tabaco destinados ao uso oral ou
a serem inalados

0

0.0

0

0.0

3

0.3

3

0.0

Vender aos menores de 18 anos
produtos de tabaco

1

0.0

1

0.0

1

0.1

3

0.0

Promoção e patrocínio de tabaco

0

0.0

0

0.0

1

0.1

1

0.0

Outros

80

1.1

26

1.0

12

1.0

118

1.0

7,479

100.0

2,681

100.0

1,151

100.0

11,311

100.0

Fumar em locais proibidos

Total

Tabela 22: Queixas por natureza de estabelecimentos dos anos 2018 a 2020
Ordem Natureza de Estabelecimentos
1

Casinos

2

Restaurantes

3
4
5

Áreas públicas de edifícios de habitação
Parques, jardins e zonas arborizadas geridos pelos serviços públicos
Áreas públicas de edifícios comerciais/industriais

N.º queixas

%

7,672

68.1

876

7.8

578

5.1

511

4.5

318

2.8

152

1.3

130

1.2

118

1.0

104

0.9

87

0.8

Nas áreas a menos de 10 metros de distância dos sinais indicadores da
6

paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros que venham a
ser delimitadas pela entidade competente

7
8
9
10

Estabelecimentos comerciais
Parques de estacionamento cobertos
Terminais afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros
Lojas de venda

40

Tabela 23: Distribuição de queixas por área geográfica de 2018 a 2020
2018

2019

2020

Total

N.º queixas

%

N.º queixas

%

N.º queixas

%

N.º queixas

%

Taipa

3782

50.7

693

26.0

146

12.8

4,621

41.0

Tap Seac

2848

38.2

1326

49.7

364

32.0

4,538

40.3

Areia Preta

362

4.9

259

9.7

290

25.5

911

8.1

Fai Chi Kei

224

3.0

186

7.0

150

13.2

560

5.0

S. Lourenço

122

1.6

109

4.1

65

5.7

296

2.6

Porto Interior

91

1.2

68

2.5

71

6.2

230

2.0

Coloane

27

0.4

21

0.8

47

4.1

95

0.8

2

0.0

5

0.2

4

0.4

11

0.1

7,458

100.0

2,667

100.0

1,137

100.0

11,262

100.0

Outros (impossibilidade de divisão)
Total

2.2.5 Problemas encontrados no decurso da execução da Lei
(1) Maior parte dos responsáveis dos estabelecimentos colaboram com os
agentes da execução de lei, mas alguns convivem e toleram que os clientes
possam fumar no interior do estabelecimento
Nos termos da Lei do Controlo do Tabagismo do disposto no artigo 7.º as entidades
públicas ou privadas devem assegurar o cumprimento da Lei, afixando dísticos de interdição de
fumar nos seus estabelecimento. Sempre que se verifique a violação ao disposto da lei do
controlo do tabagismo, as entidades referidas devem determinar aos fumadores que se
abstenham de fumar e, caso seja necessário, devem chamar as autoridades administrativas
competentes ou policiais. Contudo, alguns responsáveis pelos estabelecimentos ignoram as
responsabilidades legais que lhe são atribuídas e convivem e toleram que os clientes possam
fumar no interior do estabelecimento. Estas situações acontecem especialmente nas salas VIP.
Os responsáveis pelos estabelecimentos até pedem aos trabalhadores que vigiem e informem
préviamente o seu superior hierárquico antes da chegada dos inspectores. Apesar do reforço nas
frequências da inspecção nestes locais torna-se difícil ter eficácia, porque existe falta de
colaboração e ajuda na operação de inspecção por parte dos responsáveis dos establecimentos.

(2) Problema dos jovens fumadores
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Os Serviços de Saúde e os diversos sectores da sociedade dão particular atenção ao
problema dos jovens fumadores. Tendo em consideração que os estabelecimentos onde se
exploram máquinas de diversão e jogos em vídeo, e os cibercafés são locais de encontro dos
jovens, facilmente podem acontecer situações de consumo de tabaco e consequente violação da
lei de proibição de fumar. Por esta razão, os Serviços de Saúde consideram que os
estabelecimentos onde se exploram máquinas de diversão e jogos em vídeo, e os cibercafés
devem ser locais de atenção especial durante as inspecções no âmbito da Lei de Prevenção do
Tabaco. Para esse efeito, o GPCT realiza não só as inspecções activas ordinárias, inspecções
realizadas após a recepção das queixas, mas também, através da colaboração do Corpo de Polícia
de Segurança Pública, realiza várias operações conjuntas de controlo do tabagismo. Nos últimos
três anos, foram realizadas 91 acções conjuntas de controlo do tabagismo, das quais resultaram
534 casos de acusações em cibercafés (4,0% no total), 436 casos de acusações dentro dos
estabelecimentos onde se exploram máquinas de diversão e jogos em vídeo (3,3% no total)
(Tabela 16), 49 casos de uso indevido de produtos do tabaco pos jovens com menos de 16 anos
de idade, de entre os quais a idade mais baixa foi de 12 anos de idade, com tendência sucessiva
de diminuir (19 casos em 2018, 19 casos em 2019 e 11 casos em 2020).
Devido às disposições actuais das Leis de Macau, quanto o agente de autoridade encontrar
jovens com idade inferior a 16 anos a fumar, acto que viola a lei, além de registar a acusação o
agente irá inquirir os jovens sobre a origem do tabaco. No caso de que este tenha sido comprado
numa loja, o agente da autoridade efectuará uma acção de inspecção à respectiva loja, de modo
a verificar se a loja cumpriu ou não disposições legais, nomeadamente verificar-se-á se a loja
possuiu avisos de interdição de fumar ou não, se houve ou não infracções relativas às vendas de
produtos do tabaco através de expositores directamente acessíveis ao consumidor, etc..., bem
como, efectuará uma repreensão oral à respectiva loja de modo a relembrar o responsável da
loja que é proibida a venda de produtos do tabaco a menores de 18 anos.
É verdade que no âmbito da execução da Lei, a proibição de venda de produtos do tabaco
a pessoas com idade inferior a 18 anos é o trabalho que mais encontra dificuldades. O acto de
adquirir um pacote de tabaco é muito curto e rápido, sendo difícil para os agentes detetar, seja
nas inspecções ordinárias, ou nas inspecções reactivas às queixas sobre este tipo de ilegalidade.
Além disso, a possibilidade de encontrar os locais de venda torna-se difícil quando os menores
de 18 anos não indicam o lugar concreto da loja, ou existe dolo dos fornecedores do tabaco;
Alguns vendedores do tabaco, no momento da venda dos produtos do tabaco, não verificam ou
confirmam as idades dos compradores, provocando com que exista venda e consumo de
produtos do tabaco por menores. Actualmente, há muitos países ou regiões também
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determinaram disposições de proibição das vendas dos produtos do tabaco aos menores, só que
a eficácia dessa medida não é muito elevada.
Segundo experiências obtidas noutras regiões e países e articulando essas medidas com as
6 medidas múltiplas de “MPOWER”, promovidas pela Organização Mundial de Saúde
verificou-se que elas são a forma mais eficaz de prevenção do consumo dos produtos do tabaco
pelos jovens. Ao concretizar estas medidas, aplicando-as na realidade, constata-se que é
necessário existir uma cooperação com diversas áreas sociais, mormente na participação e nos
esforços da família dos jovens. Deste modo, os Serviços de Saúde além procederem ao trabalho
de execução das lei, caso detectem um jovem com idade inferior a 16 anos a fumar, avisam a
família do jovem através de um ofício, de modo a alertar os pais para o comportamento do jovem
suscitando que o mesmo tenha um controlo efectivo dos pais.
Através do mecanismo “Rede de comunicação com as escolas”, os Serviços de Saúde foram
alertados, em Junho de 2020, pela Polícia Judiciária para o facto de alguns representantes de
escolas terem identificado situações em que estudantes se reuniam para fumar, em lugares
escondidos ao redor da escola, durante o intervalo do almoço e após o horário lectivo. O GCPT
compilou uma lista de pontos negros onde os jovens gostam de passear e de se reunir para fumar,
com base nas informações fornecidas pela Polícia Judiciária, e definiu inspeções estratégicas.
Além das inspecções de rotina, organizou operações especiais direccionadas, de forma supresa
durante os intervalos de almoço e após a escola. Como alguns locais não estão identificados
como áreas de proibição de fumar, as medidas foram adoptadas de acordo com diferentes
circunstâncias:


Nos locais onde é proibido fumar: Durante a fiscalização, os fumadores ilegais serão
classificados por idade. Os que tiverem completado 16 anos serão processados e os
menores de 16 anos serão notificados aos seus tutores.



Nos locais onde não é proibido fumar: Durante a fiscalização, quando forem
encontrados alunos ou jovens a fumar, além de aconselhá-los, também serão
distribuídos folhetos sobre a cessação tabagísca e os perigos do tabaco.

(3) Proibido fumar a menos de 10 metros das paragens de autocarros
Desde 1 de Janeiro de 2018 que a proibição de fumar foi alargada a uma área de até 10
metros das paragens de autocarros. Nos primeiros dias da entrada em vigor das novas
regulamentações, muitas opiniões expressaram que o limite da área de proibição de fumar de 10
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metros das paragens era exibido em cor cinza, que era muito semelhante à cor do fundo,
tornando os limites e os sinais de proibição de fumar não suficientemente claros. Como a
delimitação da área de proibição de fumar nas paragens de autocarros envolve o planeamento,
a manutenção e a reparação das vias públicas, bem como a actualização irregular das paragens,
os Serviços de Saúde têm realizado diversas discussões e articulações com o Instituto para os
Assuntos Municipais (IAM) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSST),
tendo chegado a um consenso. A DSST fornecerá informações sobre o local e os Serviços de
Saúde planearão e fornecerão informações sobre os locais de proibição de fumar, e a maracação
e implementação será entregue ao IAM. Em resposta ao problema da cor dos sinais das áreas de
proibição de fumar nas paragens, a DSST procedeu ao ajustamento em mais de 400 paragens
em Macau em cooperação com o IAM, passando os sinais para zona de não fumadores de
cinzento para branco.
Em algumas paragens de autocarros mais movimentadas com uma alta taxa de utilização,
a cor dos sinais de proibição de fumar tem maior probabilidade de se apagar. Em resposta a esse
problema, o IAM tem tentado usar adesivos da 3M em algumas paragens. As paragens que ainda
utilizam tinta na pintura de sinais, os Serviços de Saúde encaminharão a informação das
paragens que precisam de pintura para o IAM de mod a que este acompanhe a situação.

2.3 Rotulagem e embalagem de produtos do tabaco
A Lei de Controlo do Tabagismo reforça o controlo de rotulagem e embalagem de
produtos do tabaco, proibindo explicitamente a publicidade ao tabaco e aos cigarros electrónicos,
bem como a sua promoção e patrocínio, regulamentando a composição dos produtos do tabaco
e definindo as medidas relacionadas com a dependência do tabaco e a cessação tabágica
Desde 1 de Janeiro de 2013, que entrou em vigor o regulamento de rotulagem e
embalagem de produtos do tabaco. As normas exigem que os produtos do tabaco que sejam
comercializados na Região Administrativa Especial de Macau, incluindo cigarros, charutos, e
tabaco de cachimbo, devem satisfazer os requisitos fixados no Regulamento Administrativo n.º
16/2012, nomeadamente os rótulos dessas embalagens. Até ao momento houve uma boa
execução de Lei.
Os inspectores do controlo do tabagismo utilizam estratégias de inspecções não ordinárias,
para averiguar locais onde existem denúncias. Entre o ano 2018 e o ano 2020, houve 59
acusações de venda dos produtos de tabaco por não cumprimento dos modelos de rótulos
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previstos no regulamento e sete (7) infracções relativas às venda de produtos do tabaco através
de expositores, nomeadamente a venda de produtos do tabaco directamente acessíveis aos
compradores (Tabela 24). Em 2019 e 2020, à medida que os Serviços de Alfândega têm
reforçado a repressão ao contrabando de produtos do tabaco, o número de vendas de produtos
do tabaco que não cumprem os requisitos legais dos modelos de rótulos aumentou em
comparação com 2018.
Tabela 24: Situação das acusações quanto à violação das exigências de disposição do modelo de embalagem e da venda dos
produtos do tabaco de anos 2018 a 2020
2018
N.º casos
Venda dos produtos de tabaco que não
satisfazem os modelos de rótulos previstos
no regulamento
Venda de produtos do tabaco através de
expositores
Total

2019
%

N.º casos

2020
%

13

76.5

24

88.9

4

23.5

3

0.0

17 100.0

27 100.0

N.º casos

Total
%

22 100.0
0

N.º casos
59

89.4

7

10.6

0.0

22 100.0

66 100.0

2.4 Publicidade, promoção e patrocínio de produtos do tabaco
De acordo com o artigo 13.º da Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde
para o Controlo do Tabaco, cada Parte deve determinar, em conformidade com a sua
Constituição ou os seus princípios constitucionais, a proibição total de quaisquer formas de
publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Os artigos 17.º ao artigo 19.º da Lei do Controlo
do Tabagismo também determinam que são proibidas a publicidade, promoção e patrocínio dos
produtos do tabaco.
Para reduzir ainda mais a exposição dos jovens às informações sobre o tabaco, é necessário
fortalecer a proibição da publicidade ao tabaco. Neste contexto, em 2015, foi proposta a
alteração do Artigo 17.º da Lei de controlo do tabaco, acrescentando novas regulamentações
para restringir a exibição de produtos do tabaco, nomeadamente: é proibida qualquer exposição
ou visibilidade dos produtos do tabaco nos locais de venda fixos e de venda
ambulantes, podendo ser disponibilizada uma lista que contenha os produtos do tabaco à venda,
conforme modelo a aprovar por regulamento administrativo; nos estabelecimentos de venda
exclusiva de produtos do tabaco, podem ser exibidos os produtos do tabaco, desde que os mesmo
não sejam visíveis no seu exterior. As referidas regulamentações entraram em vigor em 1 de
Janeiro de 2018.
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Entre 2018 e 2020, foram registados 29 casos de violação à disposição relacionada à
publicidade, promoção e patrocínio a produtos do tabaco estipulada no Artigo 17.º da Lei de
controlo do tabaco. Entre os quais, sete (7) casos de violação do n.º 8 do Artigo 17.º (É proibida
qualquer exposição ou visibilidade dos produtos do tabaco nos locais de venda fixos e de venda
ambulantes); três (3) casos de violação do n.º 1 do Artigo 17.º (São proibidas todas as formas
de publicidade e promoção ao tabaco, aos produtos do tabaco e aos cigarros electrónicos,
incluindo a publicidade oculta, dissimulada e subliminar, através de suportes publicitários ou
serviços da sociedade da informação). O procedimento de punição destes dez (10) casos foi
concluído, encontrando-se o resto (19 casos) na fase de instauração de inquérito. Em síntese,
este trabalho tem sido executado com sucesso.
Além disso, foi apresentado uma (1) queixa relacionada com publicidade, promoção e
patrocínio a produtos do tabaco. No entanto, foram recebidos 11 ofícios do IACM para pedido
de pareceres sobre a instalação de reclamos e tabuletas requerida por importadores ou retalhistas
de produtos do tabaco, tendo o GPCT prestado parecer sobre o devido assunto.

2.5 Vendas online
Entre 2018 e 2020, o GCPT recebeu 18 situações para apreciação envolvendo vendas
online de cigarros electrónicos ou/e produtos do tabaco (Tabela 25), entre os quais quase 80%
dos casos relacionados com cigarros electrónicos, sendo instaurados diferentes processos para
acompanhamento.
Tabela 25: Vendas online de cigarros electrónicos ou produtos do tabaco de anos 2018 a 2020
2018
N.º casos

2019
%

N.º casos

2020
%

N.º casos

Total
%

N.º casos

%

Cigarros electrónicos

4

50.0

3

100.0

6

85.7

13

72.2

Productos do tabaco

4

50.0

0

0.0

0

0.0

4

22.2

Cigarros electrónicos e produtos do tabaco

0

0.0

0

0.0

1

14.3

1

5.6

8

100.0

3

100.0

7

100.0

18

100.0

Total
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2.6 Serviços de cessação tabágica
2.6.1 Serviços de consulta externa de cessação tabágica dos Centros de
Saúde
A responsabilidade de apoio aos fumadores que pretendam parar de fumar pertence ao
sistema de saúde primário. Assim, os Serviços de Saúde, além dos serviços de consulta externa
de cessação tabágica das instituições não-governamentais, instalaram em Novembro de 2006,
no Centro de Saúde da Areia Preta, mais um serviço de consulta externa com oferta de serviços
gratuitos de cessação tabágica.
A fim de implementar, de um modo geral, um sistema de serviços de cessação tabágica,
bem como dar o devido apoio às pessoas durante as consultas de cessação tabágica, desde 2010
que todos os Centros de Saúde dos Serviços de Saúde disponibilizam serviços de consulta
externa de cessação tabágica. Actualmente, os serviços de consulta da cessação tabágica incluem:
avaliação pré-tratamento, plano de cessação tabágica, curso de tratamento e de aconselhamento;
auxílio a fumadores na superação do vício e da dependência do tabaco (transtorno mental);
avaliação medicamentosa e acompanhamento após conclusão do tratamento.
Todos os anos, cerca de 2.100 indivíduos procuram os serviços de cessação tabágica, dos
quais cerca de 50% conseguem deixar de fumar.
De modo a melhorar os serviços e dar o devido apoio aos fumadores, os Serviços de Saúde
criaram a Linha Verde (telefone: 28481238). Até ao dia 31 de Dezembro de 2020 foram
atendidas 2.749 pessoas, as quais obtiveram assistência personalizada e os casos foram
encaminhados.

2.6.2 Recurso aos serviços de consulta externa de cessação tabágica
Tabela 26: Recurso aos serviços de consulta externa de cessação tabágica (n.º de pessoas)
Ano

Avaliação

Consulta externa de cessação tabágica

2018

2,408

2,333

2019

2,630

2,488

2020

1,453

1,412

Total

6,491

6,233
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Tabela 27: Recurso à avaliação de cessação tabágica (por grupo etário)
Grupo etário

2018

2019

2020

<15

0

3

0

15-24

19

35

4

25-34

217

237

204

35-44

505

500

334

45-54

570

540

300

55-64

673

760

382

≧65

424

555

229

Total

2,408

2,630

1,453

Tabela 28: Recurso à avaliação de cessação tabágica (por sexo)
Sexo

2018

2019

2020

M

2,058

2,264

1,178

F

350

366

275

Total

2,408

2,630

1,453

Tabela 29: Recurso aos serviços de consulta externa de cessação tabágica (por grupo etário)
Grupo etário

2018

2019

2020

<15

0

3

0

15-24

19

34

5

25-34

213

224

197

35-44

492

490

326

45-54

559

503

295

55-64

646

721

366

≧65

404

513

223

Total

2,333

2,488

1,412

Tabela 30: Recurso aos serviços de consulta externa de cessação tabágica (por sexo)
Sexo

2018

2019

2020

M

1,990

2,132

1,139

F

343

356

273

Total

2,333

2,488

1,412
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Tabela 31: Taxas de sucesso de cessação tabágica

2018

2019

2020

Casos de sucesso de cessação tabágica

227

293

185

N.º de pessoas que recorreram aos
serviços de consulta externa de cessação
tabágica pela primeira vez

611

582

365

Taxa de sucesso 1

37.2

50.3

50.7

Nota 1: Taxas de sucesso de cessação tabágica = Casos de sucesso / Pessoas que recorrerem aos
serviços pela primeira vez

Para conter a prevalência do consumo do tabaco, a OMS recomenda uma abordagem
multifacetada, sendo que o apoio aos fumadores que pretendem para de fumar considerada uma
das medidas mais eficazes de saúde pública. Os Serviços de Saúde em 2018 e 2019 realizaram
o “Workshop sobre Aconselhamento para Cessação Tabágica ” um curso avançado destinado
prioritáriamente aos médicos e enfermeiros que prestam serviços de consulta externa de
cessação tabágica nos centros de saúde. Através da análise de casos e discussão em grupo, foi
reforçada a formação dos profissionais para melhorar a sua qualidade e capacidade, a fim de
prestar apoio a pessoas que pretendem cessar de fumar com base em evidências. Estes cursos de
formação tiveram a participação de 67 médicos e enfermeiras.

2.7

Medidas de tributação
2.7.1 Recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o imposto
do tabaco
De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o aumento de um

mínimo de 75% do imposto sobre o tabaco do preço de venda a retalho do produto do tabaco é
a medida mais eficaz de controlo do tabagismo em termos económicos. O estudo evidencia que
o aumento de 10% o preço na venda a retalho em países com altos rendimentos reduziu o
consumo do tabaco entre 2,5% a 5%, que permite reduzir o desenvolvimento de doenças e o
número de mortes devido ao tabagismo9.
O aumento do imposto sobre o tabaco pode reduzir, com eficácia, o número de fumadores,
em especial os jovens. Segundo estudos, o aumento do imposto sobre o tabaco tem um efeito
significativo no grupo de 18 a 24 anos. Prevê-se que cada aumento de 0,25 USD no imposto

9

World Health Organization. (2019). WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2019.
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sobre o tabaco reduzirá o consumo de tabaco em 1,5%10. Os jovens são muito sensíveis ao preço
do tabaco e quando há um aumento do preço o consumo do tabaco entre jovens reduz entre duas
a três vezes menos comparativamente a adultos. Um estudo comparou o uso de tabaco por jovens
antes e depois do aumento do imposto federal sobre o tabaco nos Estados Unidos em 2009 e
descobriu que esse imposto reduziu o uso de tabaco em pelo menos 220.000 alunos do ensino
secundário11. O rendimento da população jovem é relativamente baixo, com poucos anos de
exposição ao fumo e como a maioria dos fumadores começa a fumar quando é jovem, a
população jovem e os adolescentes são os grupos-alvo mais eficazes para atingir e manter o
declínio na taxa de tabagismo da população10. O aumento do imposto sobre o tabaco é a medida
mais económica e evita efectivamente que os adolescentes mais jovens experimentem fumar,
impedindo que eles experimentem o tabaco para se tornem fumadores diários habituais.
Por outro lado, o aumento no imposto sobre o tabaco também pode ajudar a aumentar a
disposição dos fumadores de parar de fumar. Estudos têm mostrado que, quando o imposto sobre
o tabaco aumenta, a proporção de pessoas que tentam parar também aumenta. É importante
salientar que, quando os impostos sobre o tabaco aumentam, os grupos desfavorecidos têm
maior probabilidade de se envolver em comportamentos de minimização de custos, como mudar
para cigarros enrolados à mão, mudar para outros produtos de tabaco mais baratos, mudar para
cigarros electrónicos e outros produtos em vez de parar de fumar. Além de aumentar os impostos
sobre o tabaco, pode ser combinado com outras medidas complementares, como melhorar a
acessibilidade dos serviços de cessação tabagista para reduzir a taxa de tabagismo de grupos
vulneráveis10.
O aumento regular dos impostos sobre o tabaco e definição de uma estrutura tributária do
tabaco em função do seu impacto na saúde são igualmente importantes11. A Austrália tem
adoptado uma política tributária activa sobre o tabaco nos últimos anos. Em 2010, o governo
australiano aumentou substancialmente os impostos sobre o tabaco em 25% e definiu um
aumento anual no imposto sobre o tabaco em 12,5% de 2013 a 2020. A contar a partir de 2013,
os impostos sobre o tabaco aumentaram pelo oitavo ano consecutivo em 2020, e o preço actual
dos cigarros subiu para uma média de 35 dólares australianos por maço (cerca de 200 patacas),
o mais alto do mundo. Esta política de aumento constante de impostos sobre o tabaco a cada ano

10

Sharbaugh MS, Althouse AD, Thoma FW, Lee JS, Figueredo VM, Mulukutla SR. Impact of cigarette taxes on smoking
prevalence from 2001-2015: A report using the Behavioral and Risk Factor Surveillance Survey (BRFSS).
11
Truth Initiative. (2019). ACTION NEEDED:TOBACCO TAXES. Truth initiative inspiring tobacco free lives.
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reduziu efectivamente o consumo do tabaco, fazendo com que a taxa de fumadores na Austrália
caísse de 15,1% em 2010 para 11,0% em 201912 13.
Na Austrália, após um aumento de 25% no imposto sobre o tabaco, alguns fumadores
mudaram de cigarros produzidos por fábricas para produtos de tabaco enrolados à mão, sendo
um fenómeno ocorrer mais frequentemente nas pessoas com baixo nível socioeconómico e com
tendência de subir no decorrer do tempo. No entanto, após o aumento de 12,5% no imposto
sobre o tabaco em 2013, a taxa de consumo de produtos de tabaco enrolados à mão por pessoas
com baixo nível socioeconómico caiu imediatamente e não aumentou novamente até 2017;
enquanto a taxa de consumo de outros produtos do tabaco também mostrou uma tendência de
queda. Portanto, o estudo sugere que um aumento substancial na tributação do tabaco pode
efectivamente reduzir a taxa geral de consumo do tabaco, especialmente para pessoas com baixo
nível socioeconómico; ao mesmo tempo, um aumento gradual na tributação do tabaco pode
fazer com que os fumadores enfrentem um aumento significativo no longo período de tempo. O
aumento gradual de impostos sobre o tabaco pode reduzir as taxas de fumo de forma mais eficaz
do que um aumento único. Por outro lado, um aumento estruturado do imposto sobre o tabaco
pode evitar que os fumadores mudem dos cigarros tradicionais para outros produtos de tabaco
mais baratos ou cigarros electrónico12.
A eficácia de aumentar os impostos sobre o tabaco para reduzir o consumo do tabaco
depende principalmente de se o aumento nas taxas de impostos leva a preços dos produtos do
tabaco mais altos. Quando o aumento do imposto sobre o tabaco não é suficiente, a indústria do
tabaco tem mais espaço para absorver o aumento do imposto e manter o preço do produto
relativamente baixo, deixando de produzir o efeito desejado14. Portanto, a OMS recomenda que
os governos locais, ao monitorar as taxas de impostos e os preços dos produtos do tabaco,
também considerem a rendimento real para evitar que os aumentos de impostos sejam
compensados pela inflação e pelos aumentos de rendimento. Os governos locais devem
aumentar as taxas de impostos sobre o tabaco regularmente, conforme necessário, para evitar
que o tabaco se torne um produto facilmente acessível para os cidadãos15.

12

Wilkinson, Anna & Scollo, Michelle & Wakefield, Melanie & Spittal, Matthew & Chaloupka, Frank & Durkin, Sarah. (2019).
Smoking prevalence following tobacco tax increases in Australia between 2001 and 2017: an interrupted time-series analysis. The
Lancet Public Health. 4. 10.1016/S2468-2667(19)30203-8.
13 Notas de imprena, Hong Kong Council on Smoking and Health
14 Husain MJ, Datta BK, Nargis N, et alRevisiting the association between worldwide implementation of the MPOWER package
and smoking prevalence, 2008–2017Tobacco Control Published Online First: 06 September 2020. doi: 10.1136/tobaccocontrol2020-055758
15
World Health Organization. (2019). WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2019
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2.7.2 Impostos sobre o tabaco em Macau
Em coordenação com a Lei sobre o controlo do tabagismo e em cumprimento das
convenções internacionais, no ano de 2011, o Governo da Região Administrativa Especial de
Macau procedeu ao ajustamento da tabela constante da Lei n.º 11/2011 “Alteração à tabela
anexo ao Regulamento do Imposto de Consumo”, referente à tabela do Regulamento
Administrativo do Imposto de Consumo, aprovado pela Lei n.º 4/99/M de 13 de Dezembro,
alterado pela Lei n. 8/2008 e pela Lei n.º 7/2009. O imposto dos cigarros aumentou de
0.20/cigarro em 2009 para 0.50/cigarro, ou seja, o importo por maço de 20 cigarros em 2009
aumentou de MOP 4 para MOP 10, correspondendo a um aumento de 150%. Relativamente aos
outros produtos de tabaco, e seus sucedâneos, manufacturados; tabaco “homogeneizado “ou
reconstituído”, cada quilograma de folhas de tabaco aumentou de MOP 80 (2009) para MOP
200 (2011) e no caso dos charutos a taxa de imposto por cada quilograma aumentou de MOP
280 para MOP 1.442.
No dia 13 de Julho de 2015, com a promulgação da Lei n.º 9/2015 ”Alteração à tabela
anexa ao Regulamento do Imposto de Consumo”, foi aumentado o imposto sobre o consumo do
tabaco a partir do dia seguinte à sua publicação. O imposto sobre os cigarros aumentou de
0.50/cigarro para 1.50, ou seja, o imposto sobre cada embalagem de 20 unidades passou, a partir
de 2011, de MOP 10 para MOP 30, correspondendo o aumento a duas vezes o valor do imposto.
Relativamente a outros produtos do tabaco e seus sucedâneos manufacturados, tabaco
homogeneizado ou reconstituído, houve um aumento de MOP 200 para MOP 600 por
quilograma e no caso dos charutos a taxa de imposto aumentou de MOP 1.442 /kg para MOP
4.326 /kg (Tabela 32). A par disso, o Despacho do Chefe do Executivo n.º 191/2015, publicado
nesse mesmo dia, alterou a quantidade de produtos de tabaco permitidos a importar para
consumo pessoal a partir do dia seguinte à sua publicação, quanto ao tabaco, passando a ser 19
unidades de cigarros, 1 unidade de charutos e 25 gramas de outros produtos de tabaco e seus
sucedâneos manufacturados, tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”.
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Tabela 32 - Imposto de produtos de tabaco por ano (Patacas)
Unidade:Patacas
2008

2009

2011

2015

0.05 /unid.

0.2 /unid.

0.5 /unid

1.5 /unid.

Charutos e cigarrilhas contendo tabaco

70 /kg

280 /kg

1442 /kg

4,326 /kg

Outros produtos de tabaco, e seus
sucedâneos, manufacturados; tabaco
«homogeneizado» ou «reconstituído»

20 /kg

80 /kg

200 /kg

600 /kg

Cigarros contendo tabaco

Fonte: Lei n.º9/2015 - Alteração à tabela anexa ao Regulamento do Imposto de Consumo

Entre os cigarros importados em 2020, a marca mais popular é a Marlboro com um preço
de venda a retalho de 50 patacas e com base no actual imposto de consumo de 1,5 patacas por
cigarro, o imposto sobre o tabaco representa cerca de 60% do preço de venda a retalho, menor
do que o valor recomendado (75%) pela OMS, também é menor do que a maioria das regiões
vizinhas, como Tailândia (78,6%), Coreia do Sul (73,8%), Filipinas (73,1%), Singapura (67,1%),
Hong Kong (64,4%) e Japão (63,1%) (Tabela 33).
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Tabela 33 - Imposto sobre o tabaco em alguns países/regiões
Cobrança dos impostos sobre o tabaco da marca
Países/regiões
mais popular em 2018
Percentagem do preço de venda a retalho
Finlândia

87.4%

França

82.4%

Nova Zelândia

82.2%

Inglaterra

79.4%

Tailândia

78.6%

Espanha

78.2%

Austrália

77.5%

Belgica

77.0%

Itália

76.0%

Dinamarca

74.1%

Coreia

73.8%

Filipinas

73.1%

Portugual

71.7%

Alemanha

68.3%

Singapura

67.1%

Hong Kong1

64.4%

Japão

63.1%

Macau2

60.0%

Interior da China

55.7%

Estados Unidos

43.0%

1. Hong Kong Council On Smoking and Health
2. Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
3. Outra fonte : WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019

A OMS apontou que o aumento dos impostos sobre o tabaco pode não apenas reduzir
efectivamente o consumo de tabaco e o n.º dos fumadores, mas também aumentar a receita do
governo e que esta pode ser usada de forma eficaz nas políticas de controlo do tabaco ou outras
políticas de saúde importantes para promover a saúde da população15.
De acordo com os dados estatísticos, o imposto sobre o consumo de cigarros em Macau
tem vindo a aumentar ano após ano no seguimento da entrada em vigor da Lei do controlo do
tabagismo que ocorreu em 2012. Após o aumento substancial dos impostos sobre o tabaco em
2015, as receitas fiscais oriundas do consumo dos cigarros também continuam a aumentar
(Ilustração 6). Ao mesmo tempo, as importações de cigarros atingiram em 2011 o pico mais
elevado (aproximadamente 1,38 bilhão de cigarros). Depois da entra em vigor da Lei de
controlo do tabagismo em 2012, o volume das importações de cigarros caiu 50,2%
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(aproximadamente 690 milhões de cigarros); após o aumento substancial do imposto sobre o
tabaco em Julho de 2015, o volume das importações de cigarros em 2016 caiu novamente em
43,1% (aproximadamente 460 milhões de cigarros), e o volume de importação nos anos
seguintes manteve-se em patamares baixos, o volume de importação em 2020 caiu para 280
milhões, uma redução de 65,6% em relação a 2015 e uma redução de 80,0% em relação a 2011
(Ilustração 7). Simultaneamente, a taxa de consumo de tabaco da população com 15 ou mais
anos de idade em Macau continuou a diminuir após 2011 (Ilustração 8). Em 2019, a taxa de
consumo de tabaco, a taxa de consumo de tabaco nos homens e a taxa de consumo de tabaco
nas mulheres diminuíram mais de 30% em comparação com 2011 (ver 1.1.1), mostrando que
o aumento do imposto sobre o tabaco não apenas aumenta a receita tributária do governo, mas
também reduz o consumo de tabaco e os fumadores.
De acordo com o resultado da “Investigação da situação de consumo de tabaco pela
população com 15 ou mais anos de idade em Macau 2019” (ver 1.1.1), verifica-se que, entre
os fumadores, 96% das pessoas fumam cigarros. Para reduzir ainda mais o número de
fumadores e diminuir a taxa de consumo do tabaco, é necessário continuar a ajustar a
tributação dos cigarros, de forma a atingir a recomendação da OMS para que o imposto
corresponda a pelo menos 75% do preço de venda a retalho dos cigarros.

Ilustração 6 : Receitas fiscais oriundas do consumo do tabaco em Macau de 2010 a 2020
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Ilustração 7: Importação dos cigarros de 2009 a 2020

Ilustração 8: Consumo de tabaco pela população com 15 ou mais anos de idade em Macau de 2011 a 2019

2.8 Controlo sobre cigarros electrónicos
2.8.1 Malefícios dos cigarros electrónicos
Os cigarros electrónicos através de um atomizador aquecem a solução para os
consumidores inalarem. Os principais componentes da solução incluem nicotina (se houver),
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propilenoglicol e eventualmente glicerina e substâncias aromatizantes. Embora os cigarros
electrónicos não contenham ingredientes do tabaco, eles ainda constituem riscos à saúde. O
aerossol emitido ao usar cigarros electrónicos contém glicol, aldeídos, compostos orgânicos
voláteis (VOC), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), nitrosaminas específicas do
tabaco (TSNA), metais, partículas de silicato e outros elementos. Dicarbonil (glioxal,
metilglioxal, diacetil) e hidroxicarbonil (acetol) também são compostos importantes do vapor
de cigarro electrónico16.
A nicotina é altamente viciante e pode afectar o desenvolvimento do cérebro. Os cigarros
electrónicos que contêm nicotina são particularmente prejudiciais para crianças e adolescentes.
A nicotina também pode afectar o desenvolvimento do feto e aumentar o risco de doenças
cardiovasculares e pulmonares17. Embora a nicotina, em si, não seja cancerígena, é um factor
promotor de tumores.
Durante o uso de cigarros electrónicos, os consumidores podem preparar os e-líquidos,
usados nestes dispositivos, de acordo com suas preferências ou adicionar outras substâncias
nocivas ao e-líquido. De acordo com um relatório publicado no "Journal of the American Medical
Association Pediatrics" ("JAMA Pediatrics"), em 2016, entre os mais de 20.000 alunos com idade
superior a 12 anos que foram entrevistados nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos alunos do
ensino secundários geral e 1 / 4 dos alunos do ensino secundário complementar afirmaram ter
usado cigarros electrónicos para fumar cannabis ou produtos com tetrahidrocanabinol (THC)18.
Há, também, relatos na Região de Taiwan de que drogas ilícitas como "anfetaminas" foram
detectadas no líquido de cigarros electrónicos19.
Alguns fabricantes de cigarros electrónicos afirmam que seus produtos são menos
prejudiciais e mais seguros do que os cigarros tradicionais de modo a atrair pessoas que pararam
ou nunca fumaram para usar cigarros electrónicos; ou numa tentativa de ajudar fumadores a
parar de fumar, atraindo-os para os cigarros electrónicos. No entanto, a OMS alertou que não
existem suficientes evidências para provar que os cigarros electrónicos podem efectivamente
ajudar os fumadores a parar de fumar. Além das substâncias nocivas em soluções ou preparações
de cigarros electrónicos que têm efeitos sobre a saúde dos consumidores estes dispositivos têm,

16

Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS) Report by WHO,
August 2016.
17 https://www.who.int/news/item/05-02-2020-e-cigarettes-are-harmful-to-health
18 Katrina F. Trivers, Elyse Phillips, Andrea S. Gentzke, et al. Prevalence of Cannabis Use in Electronic Cigarettes Among US
Youth. JAMA Pediatr. 2018;172(11):1097-1099. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.1920.
19
https://news.tvbs.com.tw/local/518250
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também, influência em outras pessoas. A maioria dos cigarros electrónicos contém baterias e
um pouco por todo o mundo, nos últimos anos, têm sido registadas muitas explosões dos
cigarros electrónicos que causaram ferimentos aos consumidores.

2.8.2 Consumo de cigarros electrónicos por adolescentes
Os cigarros electrónicos estão a tornar-se cada vez mais populares entre os adolescentes.
De acordo com o relatório do CDC dos Estados Unidos20, de 2011 a 2015, a taxa de uso de
cigarros electrónicos continua a aumentar e ultrapassou os cigarros tradicionais. A taxa de uso
de cigarros electrónicos entre os alunos do ensino secundário complementar aumentou de 1,5%
em 2011 para 16,0% em 2015, e a taxa entre os alunos do ensino secundário geral aumentou de
0,6% em 2011 para 5,3% em 2015; a taxa de uso de cigarros tradicionais apresenta uma
tendência de queda: o consumo entre os alunos do ensino secundário complementar de 15,8%
caiu para 9,3% e entre os alunos do ensino secundário geral diminuiu de 4,3% para 2,3%. Em
2015, entre os alunos do ensino secundário geral e complementar nos Estados Unidos, cerca de
3 milhões de alunos usaram cigarros electrónicos e 1,6 milhão de alunos usaram cigarros
tradicionais. Isto revela que os jovens têm substituído gradualmente os cigarros tradicionais por
cigarros electrónicos na escolha dos produtos do tabaco. De acordo com o “Inquérito sobre o uso
de tabaco pelos jovens de Macau 2015”, a taxa de consumo de cigarros tradicionais entre os
jovens dos 13-15 anos foi de 2,7% e a taxa de consumo de cigarros electrónicos foi de 2,6%,
reflectindo a popularidade crescente dos cigarros electrónicos entre as jovens pessoas em Macau.

2.8.3 Regulamentação actual para cigarros electrónicos em Macau
Uma vez que os cigarros electrónicos podem apresentar riscos para a saúde pública, o
Governo da RAEM propôs alterações à lei em 2015 para incluir os cigarros electrónicos na
regulamentação. De acordo com as alterações introduzidas à Lei nº 5/2011 as normas sobre
cigarros electrónicos entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2018, com o seguinte conteúdo:


Definições: «Cigarro electrónico» , produto, ou qualquer componente desse
produto, que pode ser utilizado para inalar vapor, com ou sem nicotina, por meio
de boquilha, incluindo um cartucho, um reservatório, bem como o dispositivo
sem cartucho ou reservatório； «Fumar», acto de inalar ou expirar, vapor de

Singh T, Arrazola RA, Corey CG, et al. Tobacco Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2015.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:361–367. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6514a1external icon
20
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cigarro electrónico, com ou sem nicotina, ou fumo do tabaco, bem como a posse
de qualquer produto à base de tabaco, em combustão;


É proibido o uso de cigarros electrónicos em locais onde fumar é proibido por
lei;



É proibida a venda de cigarros electrónicos.



É proibida qualquer forma de publicidade e promoção de cigarros electrónicos.

Embora a venda de cigarros electrónicos em Macau tenha sido proibida, mas a importação
de cigarros electrónicos não foi proibida, acontece, assim, uma situação em que a importação é
permitida, mas a venda não é permitida. Isso causou muitos comentários da comunidade,
considerando que o Governo devia proibir completamente a importação de cigarros electrónicos.

2.8.4 Regulamentação para os cigarros electrónicos em outros
países/regiões
Na Sétima Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o Controlo do Tabaco,
realizada em Novembro de 2016, a OMS recomendou que os Estados membros tomassem
medidas regulatórias adequadas de acordo com suas leis nacionais e metas de saúde pública,
incluindo a proibição ou restrição da fabricação, importação, comercialização, exibição, venda
e uso de cigarros electrónicos21. Actualmente, diferentes países têm diferentes níveis de controlo
sobre os cigarros electrónicos, mas há muitos países ou regiões com controlos rigorosos.
Singapura proibiu a importação, venda, uso e posse de cigarros electrónicos. A autoridade
responsável pela saúde e bem-estar em região de Taiwan também propôs um projecto de revisão
à "Lei de Prevenção e Controlo dos Malefícios do Tabaco" (T o b a c c o

Hazards

P r e v e n t i o n A c t ) em Junho de 2020 para incluir a regulamentação de produtos emergentes
do tabaco, como cigarros electrónicos como "produtos semelhantes ao tabaco" e proíbe
expressamente a fabricação, importação, venda, fornecimento, uso, exibição e publicidade22. O
Governo da RAEHK também propôs o projecto de lei “Tabagismo (Saúde Pública) (Emenda)
2019 “ [Smoking (Public Health) (Amendment) Bill 2019 (Amendment Bill)] que se encontra
na fase de apreciação pela Assembleia Legislativa, para proibir a importação, fabricação, venda,
distribuição e promoção de produtos alternativos do tabaco, incluindo cigarros electrónicos,
produtos do tabaco aquecido (sem combustão) e cigarros à base de plantas, etc. Existem razões
para acreditar que uma vez aprovado o projecto de alteração da lei de Hong Kong, os

21
22

https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_9_EN.pdf?ua=1
https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=129&pid=12613
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comerciantes com o desiderato de obterem mais lucros com a venda de cigarros electrónicos
possam transferir a importação de Hong Kong para Macau. Essa situação não irá apenas causar
um aumento no volume de importação de cigarros electrónicos em Macau, mas, também, vai
aumentar as vendas clandestinas/ilegais, sendo por isso necessário proibir a importação de
cigarros electrónicos, restringindo ainda mais o acesso a estes dispositivos protegendo, assim, a
saúde dos jovens.

Tabela 34: Regulamentação para cigarros electrónicos em alguns países/regiões
Uso
País/região

Importação

Venda

Singapura

X

X

X

Camboja

X

X

X

Laos

X

X

X

Nepal

X

X

X

X

Região de Taiwan

X

X

X*

X

Tailândia

X

X

Argentina

X

X

X

Brasil

X

X

X

Local onde
é proibido
fumar

Proibição
total

Posse

Fabrico

X

X

Fonte：Johns Hopkins . Country Laws Regulation E-cigarettes: A Policy Scan.
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws/view [accessed 2021 January 6].
* Actualmente, a Lei de Prevenção e Controlo dos Malefícios do Tabaco de Região de Taiwan não proíbe o uso de
cigarros electrónicos em locais públicos, mas algumas câmaras municipais estabelecem activamente normas
autónomas para prevenção e controlo dos malefícios do tabaco, incluindo a proibição de fumar cigarros electrónicos
em locais onde é proibido fumar.
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Capítulo III - Trabalhos de Controlo do Tabagismo nos
Casinos
3.1 Execução da Lei de Controlo do Tabagismo nos casinos e
tratamento das respectivas queixas
3.1.1 Situação de execução da Lei de Controlo do Tabagismo nos casinos
De acordo com a Lei nº 9/2017, desde 1 de Janeiro de 2018, todas os requerimentos
para a instalação de salas de fumadores nos casinos devem corresponder aos novos padrões
definidos por lei e as salas de fumadores autorizadas segundo o Despacho do Chefe do
Executivo n.º 141/2014 devem ser optimizadas para atingir os novos padrões exigidos. Desde
1 de Janeiro de 2019, é proibido fumar nas instalações aeroportuárias e nos casinos, à
excepção das salas de fumadores autorizadas e que satisfaçam os novos padrões. Os gerentes
dos espaços onde é proibido fumar têm responsabilidade de manter e cumprir as normas de
proibição de fumar. Caso sejam detectadas infracções, devem os gerentes ou trabalhadores
advertir os fumadores para que cessem imediatamente o consumo de tabaco; caso sejam
detectadas infracções pelos fiscais, especialmente, as salas não correspondam aos requisitos
previstos na lei ou não estejam autorizadas, além da ordem imediata de encerramento o local
visado incorre em acusações. A multa a aplicar pode atingir as MOP200.000,00. Até 31 de
Dezembro de 2020, os Serviços de Saúde receberam 853 pedidos relativos à instalação de
salas de fumadores apresentados pelos 40 casinos tendo autorizado 750.
Desde 2013, os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
(DICJ) estabeleceram, em conjunto, um mecanismo de cooperação, tendo as partes
concordado em que as acções de rotina da execução da Lei de Controlo do Tabagismo nos
casinos cabe à DICJ, sendo as acções especiais efectuadas em conjunto pelos Serviços de
Saúde e pela DICJ.
Entre 2018 e 2020, conforme o mecanismo de cooperação estabelecido, os Serviços de
Saúde e a DICJ efectuaram em conjunto 2.455 inspecções aos casinos de Macau, tendo sido
deduzidas 3.268 acusações devido a infracções da lei; devido a situação epidémica de
Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19) em 2020 foram
realizadas só 409 inspecções e deduzidas 176 acusações. Do total destas acusações, 3.256 são
relativas a pessoas a fumar em locais proibidos e 12 são referentes a ilegalidades nos rótulos
dos produtos de tabaco durante a venda (Tabela 35).
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Entre as 3.256 acusações, 1.429 (43,9%) foram efectuadas pelos Serviços de Saúde,
1.529 (47,0%) pela DICJ e 298 (9,2%) pela PSP (Tabela 36).
Destas acusações, as efectuadas no Casino Kam Pek ocupam a maior percentagem (842
casos, 25,9%), seguido pelo Casino City of Dream (451 casos, 13,9%) e Casino Wynn (278
casos, 8,5%) (Tabela 37). A maioria dos infractores são turistas (83,9%), os infractores
residentes de Macau ocupam 15,9% e os trabalhadores não residentes é de 0.2% (Tabela 38).
Tabela 35: Situação de inspecção do controlo do tabagismo e acusação efectuadas nos Casinos
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*

Após a proibição de fumar em todos
os locais dos casinos#

2018

2019

2020

Total

Insepcção

859

1187

409

2455

Acusação

1714

1378

176

3,268

Acto ilegal de fumar
Ilegalidades nos rótulos dos produtos
de tabaco durante a venda

1714

1377

165

3,256

0

1

11

12

Nota: O número de acusações ainda não abrange os casos emitidos por outras entidades fiscalizadoras em Dezembro
de 2020.
*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

Tabela 36: Situação de acusações efectuadas nos casinos– por entidade fiscalizadora
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*

Após a proibição de fumar em todos os locais
dos casinos#

2018

2019

2020

Total

Nº de casos

%

Nº de casos

%

Nº de casos

%

Nº de casos

%

DICJ

819

47.8

642

46.6

68

41.2

1,529

47.0

Serviços de Saúde

809

47.2

552

40.1

68

41.2

1,429

43.9

PSP

86

5.0

183

13.3

29

17.6

298

9.2

Total

1,714

100.0

1,377

100.0

165

100.0

3,256

100.0

Nota: O número de acusações ainda não abrange os casos emitidos por outras entidades fiscalizadoras em Dezembro
de 2012.
*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.
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Tabela 37: Distribuição das acusações efectuadas nos casinos
Após a proibição de
Após a proibição de fumar em todos os
fumar apenas nas
locais dos casinos#
áreas comuns*
2018
Ordem Estabelecimentos

Nº de
acusações

2019
%

Nº de
acusações

2020
%

Nº de
acusações

Total
%

Nº de
acusações

%

1

Casino Kam Pek

263

15.3

519

37.7

60

34.1

842

25.8

2

Casino City of Dreams

346

20.2

97

7.0

8

4.5

451

13.8

3

Casino Wynn

130

7.6

138

10.0

10

5.7

278

8.5

4

Casino Le Royal Arc

168

9.8

10

0.7

3

1.7

181

5.5

5

Casino MGM

96

5.6

60

4.4

6

3.4

162

5.0

6

Casino Galaxy Macau

72

4.2

69

5.0

17

9.7

158

4.8

7

Casino Wynn Palace

78

4.6

60

4.4

5

2.8

143

4.4

8

Casino Altira

111

6.5

6

0.4

0

0.0

117

3.6

9

Casino Casa Real

39

2.3

60

4.4

17

9.7

116

3.5

10

Casino Parisian Macao

11

0.6

70

5.1

2

1.1

83

2.5

*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

Tabela 38: Infractores verificados nos casinos– por identidade
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*

Após a proibição de fumar em todos os
locais dos casinos#

2018

Turistas
Residentes de Macau
Trabalhadores não residentes
Total

2019

2020

Total

N.º de casos

%

N.º de casos

%

N.º de casos

%

N.º de casos

%

1,482

86.5

1,145

83.2

106

64.2

2,733

83.9

231

13.5

229

16.6

57

34.5

517

15.9

1

0.1

3

0.2

2

1.2

6

0.2

1,714

100.0

1,377

100.0

165

100.0

3,256

100.0

Nota: O número de acusações ainda não abrange os casos emitidos por outras entidades fiscalizadoras em Dezembro de 2020.
*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

3.1.2 Situação de queixas relacionadas com o tabagismo nos casinos e
respectivos encaminhamentos
Quanto à execução da Lei de Controlo do Tabagismo nos casinos e tratamento das
respectivas queixas, de 2018 a 2020, através da linha de atendimento de queixas relacionadas
com o tabagismo nos casinos, foram recebidas 7.682 chamadas sobre ocorrências em casinos,
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68,2% do total das chamadas recebidas (11.262). Entre as chamadas recebidas 7.571 (98,6%)
estavam relacionadas com denúncias de pessoas a fumar em zonas proibidas (Tabelas 39 e 40).
Desde o dia 1 de Janeiro de 2019, é proibido fumar nas instalações aeroportuárias e nos casinos,
à excepção das salas de fumadores autorizadas e que cumpram com os novos padrões, assim o
número de queixas referidas diminui significativamente de 5.887 casos em 2018 para 1.490
casos em 2019, representando um redução de 74,7%; em 2020, devido ao impacto de
COVID-19, o número de turistas que vêm a Macau caiu obviamente e o fluxo de pessoas nos
casinos também reduziu de forma clara, daí houve apenas 194 queixas (Ilustração 9).
Tabela 39: Queixas apresentadas por tabagismo nos após a proibição de fumar apenas nas áreas comuns
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*
2018
N.º de casos

%

5,887

98.6

Irrazoabilidade de verificação do ar

19

0.3

Má qualidade do ar

13

0.2

Insuficiência de diligência de divisão nas áreas fumadores

13

0.2

Sem afixação de dísticos de proibição de fumo

10

0.2

Obscuridade do dístico de sinalização nas áreas fumadores/áreas não fumadores

4

0.1

Modificação das áreas de fumadores sem prévia autorização

0

0.0

Protecção dos trabalhadores
Alocação de mulheres grávidas a trabalharem nas
áreas
Inexistência de regime de rotatividade

0

0.0

0

0.0

Sem seguro de doenças graves

0

0.0

Nenhum exame físico fornecido

0

0.0

Outras

25

0.4

Total

5,971

100.0

Irregularidade de fumar
Qualidade do ar

*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
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Tabela 40: Queixas apresentadas por tabagismo nos casinos após a proibição de fumar em todos os locais dos
casinos
Após a proibição de fumar em todos os
locais dos casinos#
2019
2020
Tipos de queixas

N.º de casos

%

N.º de casos

%

1,490

98.4

194

98.5

Sem afixação de dísticos de proibição de fumo

0

0.0

0

0.0

Violação da proibição de venda de produtos do tabaco

0

0.0

0

0.0

Sem afixação de sinais distintivos

0

0.0

0

0.0

Insuficiência de diligência de divisão
Sistema de ventilação não
correspondente aos requisitos

20

1.3

3

1.5

4

0.3

0.0

0.0

Outras

0

0.0

0.0

0.0

Total

1,514

100.0

197

100.0

Irregularidade de fumar

Sala de fumador

# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

Ilustração 9: Distribuição de queixas relacionadas com o tabagismo nos casinos
de 2017 a 2020

De acordo com os procedimentos sobre a execução da lei e o tratamento de queixas nos
casinos após a recepção das queixas, por via telefónica, relativas à prática de irregularidades
nos casinos, os Serviços de Saúde efectuam a transferência imediata dos casos, por via
telefónica, para tratamento pela DICJ. Os dados disponíveis revelam que nos últimos 3 anos,
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foram comunicadas 7.571queixas sobre fumar em locais proibidos nos casinos, das quais 3.777
(49,9%) foram imediatamente encaminhadas à DICJ para acompanhamento. Destas
comunicações 3.708 situações obtiveram resposta imediata da DICJ, atingindo uma taxa de
resposta 98,2%. Através deste mecanismo de cooperação 569 denúncias foram bem-sucedidas
resultando numa taxa de acusação que atingiu os 15,1%. Comparando com a taxa de acusação
(1,18% 23 ) em estabelecimentos gerais inspeccionados entre 2018 e 2020, o mecanismo de
cooperação entre os Serviços de Saúde e a DICJ revelou-se bastante eficaz (Tabela 41).
Destas queixas o Casino Wynn ocupa o primeiro lugar (1.773 queixas, 23,1%), seguido
do Casino City of Dreams (1.417 queixas, 18,4%) e do Casino Wynn Palace (931 queixas,
12,1%) (Tabela 42).

Tabela 41: Encaminhamento de casos de queixas de actos ilegais de fumar nos casinos
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*

Após a proibição de fumar
em todos os
locais dos casinos#

2018

2019

2020

Total

Nº total de queixas

5,971

1,514

197

7,682

Queixas sobre irregularidade de fumar

5,887

1,490

194

7,571

Casos imediatamente encaminhados à DICJ
Acompanhamento (taxa de encaminhamento ) 1

3,065

626

86

3,777

(52.1%)

(42.0%)

(44.3%)

(49.9%)

3,017

607

84

3,708

(98.4%)

(97.0%)

(97.7%)

(98.2%)

458

100

11

569

14.9%

16.0%

12.8%

15.1%

Taxa de inspecções com sucesso
reportadas por agentes da DICJ (taxa de
resposta) 2
Taxa de acusações com sucesso reportadas por
agentes da DICJ
Taxa de acusações3

Notas:
1. Taxa de encaminhamento = N.º de casos encaminhados de imediato para a DICJ para acompanhamento / nº de queixas sobre
irregularidades de tabagismo
2. Taxa de resposta = Respostas dos agentes da DICJ à situação de inspecção / n.º casos encaminhados de imediato para a DICJ para
acompanhamento.
3. Taxa de acusação = N.º de acusações com sucesso reportada por agentes da DICJ / n.º casos encaminhados de imediato para a DICJ
para acompanhamento.
*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a instalação
de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

(Total de acusações entre 2018 a 2020 – Total de acusações nos casinos) / (Total de inspecções entre
2018 a 20120 – Total de inspecções nos casinos entre 2018 a 2020)
23
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Tabela 42: Distribuição de queixas por casinos
Após a proibição de
fumar apenas nas
áreas comuns*

Após a proibição de fumar
em todos os
locais dos casinos#

2018
Ordem Estabelecimentos

2019

2020

Total

N.º de
queixas

%

N.º de
queixas

%

N.º de
queixas

%

N.º de
queixas

%

1

Casino Wynn

1,448

24.3

280

18.5

45

22.8

1,773

23.1

2

Casino City of Dreams

1,109

18.6

289

19.1

19

9.6

1,417

18.4

3

Casino Wynn Palace

793

13.3

133

8.8

5

2.5

931

12.1

4

Casino Studio City

792

13.3

5

0.3

1

0.5

798

10.4

5

Casino Altira

686

11.5

6

0.4

2

1.0

694

9.0

6

Casino Le Royal Arc

394

6.6

8

0.5

1

0.5

403

5.2

7

Casino Grand Lisboa

126

2.1

133

8.8

10

5.1

269

3.5

8

Casino MGM

118

2.0

118

7.8

8

4.1

244

3.2

9

Mocha Golden Dragon
Casino Kam Pek
Paradise

30

0.5

86

5.7

44

22.3

160

2.1

65

1.1

85

5.6

5

2.5

155

2.0

10

*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi permitida a
instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.

3.2 Verificação da qualidade do ar e diligências de acompanhamento
nos casinos
De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Anexo (“Normas relativas aos requisitos a que
devem obedecer as áreas para fumadores nos casinos”) do Despacho do Chefe do Executivo n.º
296/2012, republicado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 141 /2014, são regulados os
limites máximos de concentração dos 6 parâmetros como Monóxido de carbono (CO), Dióxido
de carbono (CO2), Partículas suspensas no ar inaláveis (PM10), Partículas suspensas no ar
inaláveis (PM2.5), Benzo[a]pireno (B[a]P) e Compostos orgânicos voláteis totais (TVOC), entre
os quais Monóxido de carbono (CO) e Dióxido de carbono (CO2) devem ser medidos em tempo
real.
As concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem assegurar que a qualidade
do ar interior em todas as áreas para fumadores não excedam os limites máximos de
concentração dos parâmetros acima referidos, devendo entregar aos Serviços de Saúde o
relatório mensal de medição da qualidade do ar. Em simultâneo, os Serviços de Saúde podem
efectuar de forma contínua medições dos parâmetros nos casinos. Em caso de divergência entre
os resultados das medições realizadas, prevalecem as dos Serviços de Saúde. Caso se verifique
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que a qualidade do ar interior das áreas para fumadores é superior aos limites máximos de
concentração, podem os Serviços de Saúde conceder às concessionárias e às subconcessionárias
dos casinos um prazo adequado para que sejam adoptadas as medidas necessárias ao respectivo
cumprimento. Por outro lado, as concessionárias e as subconcessionárias dos casinos devem
ainda afixar o relatório mais actualizado da medição da qualidade do ar interior na área para
fumadores onde colocam os avisos, para um conhecimento do público sobre a qualidade do ar
interior das áreas para fumadores.
No que concerne à medição da qualidade do ar dos casinos, foi estabelecido pelos
Serviços de Saúde um sólido mecanismo interno de trabalhos, cabendo ao Gabinete de Controlo
de Prevenção da Doença e ao Laboratório de Saúde Pública dependentes dos Serviços de Saúde
os trabalhos de medição da qualidade do ar interior dos casinos. Com vista a colaboração no
trabalho de medição da qualidade do ar nas áreas para fumadores dos casinos, os Serviços de
Saúde têm solicitado desde Novembro de 2014 que as empresas de jogos facultem a data e hora
do referido acto de medição da qualidade do ar nos casinos subordinados às empresas de jogo,
bem como indiquem a pessoa de contacto. Desta forma, os Serviços de Saúde procederem à
inspecção in loco da medição da qualidade do ar nos casinos conforme os respectivos
calendários apresentados.
Em 2018, foram realizados nos casinos, cumulativamente, 156 inspecções às áreas para
fumadores nos casinos, 5 das quais decorrentes de queixas. Os Serviços de Saúde tinham
executado rigorosamente os trabalhos de inspecção da qualidade do ar interior dos casinos,
vigiando com rigor todo o processo de recolha de amostra pelos técnicos, e todas as amostras
recolhidas foram enviadas ao laboratório com qualificação reconhecida de ISO/IEC 17025 para
análise laboratorial, com vista a garantir a credibilidade e imparcialidade do resultado de
medição.
De acordo com a Lei n.º 9/2017 – Alteração à Lei n.º 5/2011 – Regime de prevenção e
controlo do tabagismo, após o dia 1 de Janeiro de 2019, com excepção das salas de fumo
autorizadas, é totalmente proibido fumar nas instalações interiores dos casinos e todas as áreas
para fumadores deixaram de existir, daí a medição da qualidade do ar dos casinos pelos Serviços
de Saúde ter sido suspensa.
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3.3 Situação de execução das medidas específicas
De acordo com o artigo 11.º do Anexo (“Normas relativas aos requisitos a que devem
obedecer as áreas para fumadores nos casinos”) do Despacho do Chefe do Executivo n.º
296/2012, republicado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 141 /2014, e a III parte das
Medidas específicas das Directrizes sobre as áreas para fumadores nos casinos, estando as
concessionárias e subconcessionárias dos casinos obrigadas à implementação de medidas
específicas destinadas à prevenção de doenças e à protecção da saúde dos trabalhadores que
exercem a sua actividade nas áreas para fumadores dos casinos, incluindo: (1) Garantir que as
trabalhadoras, durante a gravidez e nos três meses após o parto, bem como os trabalhadores
portadores de doenças cardíacas e pulmonares, não exerçam a sua actividade nas áreas para
fumadores; (2) Estabelecer um regime de rotatividade dos trabalhadores; (3) Proporcionar aos
trabalhadores uma melhor assistência na doença, nomeadamente através da aquisição de um
seguro de doenças graves; (4) Promover a realização de exames médicos gratuitos, pelo menos
uma vez por ano, que incluam os exames constantes do anexo II às Directrizes sobre as áreas
para fumadores nos casinos, das quais faz parte integrante. As concessionárias e as
subconcessionárias dos casinos devem enviar anualmente aos Serviços de Saúde informações
relativas aos resultados dos exames médicos conforme as Directrizes sobre as áreas para
fumadores nos casinos.
Em 2019, os Serviços de Saúde receberam o total de 6.859 informações sobre os
resultados do ano 2018 do exame médico dos trabalhadores que trabalham nas áreas para
fumadores no casino, apresentados pelas empresas de jogos. A partir do dia 1 de Janeiro de
2019, a implementação dessa medida foi suspensa porque as áreas para fumadores nos casinos
deixaram de existir.

3.4 Novas medidas antitabagismo e respectivas eficácias nos casinos
3.4.1 Inquérito sobre as sugestões apresentadas pelos trabalhadores do
jogo relativas às novas medidas antitabagismo nos casinos
Ao abrigo à Lei nº 5/2011 alterada, a partir do dia 1 de Janeiro de 2019, é proibido fumar
nas instalações aeroportuárias e nos casinos, à excepção das salas de fumadores autorizadas. A
fim de compreender a eficácia do antitabagismo no ambiente dos casinos e os hábitos de
trabalhadores fumadores do jogo, os Serviços de Saúde encomendaram ao Instituto de Estudos
sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau a realização do “Inquérito sobre as
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sugestões apresentadas pelos trabalhadores do jogo relativas às novas medidas antitabagismo
nos casinos” em Junho de 2020, tendo auscultado as suas opiniões mediante a situação actual
de antitabagismo para ser um elemento quanto à consideração de política de antitabagismo de
longo prazo.
O inquérito foi conduzido por amostragem simples e os entrevistados foram
trabalhadores do jogo nas áreas de casinos. Deste inquérito, a distribuição básica foi baseada
na proporção de empregados nas áreas de jogo dos casinos, subordinados aos 6 Jogos
Responsáveis e os entrevistados, para o mesmo inquérito, foram distribuídos por vários locais
de descanso, situados nos 25 casinos. O inquérito foi feito através de dispositivos electrónicos,
como telefone celular ou tablets e todos os entrevistados foram voluntários e anónimos. Após
o preenchimento, os dados são criptografados directamente e transmitidos para a Internet, não
ficando nos dispositivos electrónicos e apenas o administrador do sistema pode efectuar o
download. Todos os inquiridores e supervisores recrutados pela Universidade de Macau foram
especialmente formados e a principal tarefa de supervisor foi auxiliar os inquiridos, a fim de
assegurar que a pesquisa decorra bem e confiável. O inquérito foi realizado de 23 a 25 de
Outubro e de 3 a 4 de Novembro, respectivamente, num total de 5 dias, para um universo de
3.079 questionários válidos respondidos.
Mais de 60% (63,6%) dos entrevistados sabem que a multa máxima estipulada pelas
alterações da Lei de Controlo do Tabagismo aumentou para MOP 1.500, e mais da metade dos
inquiridos que responderam correctamente são croupiers e supervisores de casino (61,3%). A
percentagem de entrevistados mais velhos que responderam "MOP 1.500" correctamente foi
um pouco maior.
Após a implementação das alterações da Lei de Controlo do Tabagismo consideram-se
que a qualidade do ar em diferentes áreas do casino como "boa", "muito boa" ou "muito boa"
são as seguintes percentagens: áreas de trabalho do casino - mais de 90% dos entrevistados
(93,3%) estão a favor; locais de descanso aos trabalhadores - mais de 80% dos entrevistados
(84,5%) estão a favor; Sala VIP - quase 70% dos entrevistados (68,6%) estão a favor. A principal
razão para a má qualidade do ar em todas as áreas é a insuficiência dos equipamentos de
ventilação. Quanto à opinião sobre a qualidade do ar, os entrevistados que exercem funções
como “croupiers ou supervisores”, “trocadores de moedas ou de fichas”, ou “trabalhadores de
caixas de contabilidade ” são baixos, relativamente.
Relativamente à proibição total de tabagismo nos casinos de Macau no futuro, cerca de
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77,0% dos entrevistados está a favor e mais de 14,5% dos inquiridos considera que esta medida
não deveria ser aplicada; dos fumadores, 50% deles não estão a favor, sendo seis vezes mais do
que 7,2% dos não fumadores.

3.4.2 Verificação da qualidade do ar nos casinos
Objectivamente, a fim de avaliar a qualidade do ar nos casinos após a implementação de
novas medidas anti-tabagismo, os Serviços de de Saúde encomendaram a CCIC Macau
Company Limited, em Janeiro de 2021, para verficar a qualidade do ar nos casinos, e instalar
os aparelhos detectadores nos casinos seleccionados, destinados às 6 substâncias,
nomeadamente monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), partículas suspensas
respiráveis (PM10), partículas suspensas respiráveis (PM2,5), compostos orgânicos voláteis totais
(TVOC) e benzo [a] pireno (B [a] P) para a recolha de amostras.
Entre as 6 operadoras de jogo, cada operadora seleccionou um casino dele e onde está
instalado um posto de recolha de amostras nas áreas comuns e nas salas de VIP, sendo o total
de 12 posots. Segundo os resultados de verfificação, os parâmetros de poluentes atmosféricos
dos 6 itens detectados nos postos referidos satisfazem os requisitos dos padrões pertinentes
estabelecidos, ou seja, são inferiores aos valores de referência de concentração correspondentes
(Tabelas 43 e 44).
Tabela 43：Referência de concentração (verificação da qualidade do ar nos casinos)

Parâmetros

Referência de concentração

CO

≦ 10mg/m3 (8 horas, valor médio)

CO2

≦ 1000ppm (24 horas, valor médio)

PM10

≦ 0.15mg/m3 (24 horas, valor médio)

PM2.5

≦ 0.075mg/m3 (24 horas, valor médio)

TVOC

≦ 0.6mg/m3 (8 horas, valor médio)

benzo [a] pireno (B[a]P)

≦ 0.0012ug/m3 (24 horas, valor médio)
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Padrões referenciais
Instruções da Qualidade
do Ar Interior nos
Estabelecimentos
Públicos Gerais em
Macau
WHO Guidelines for
indoor air quality :
selected pollutants

Tabela 44: Resultados (verificação da qualidade do ar nos casinos)
Resultados

Casino

CO
mg/m3

CO
ppm

PM10
mg/m3

PM2.5
mg/m3

B[a]P
µg/m3

TVOC
mg/m3

Avaliação
de
resultados

VIP

<0.125

389

0.010

0.006

<0.00020

0.08

Satisfeitos

Áreas comuns

<0.125

510

0.026

0.016

<0.00020

0.05

Satisfeitos

VIP

<0.125

393

0.027

0.026

<0.00020

0.04

Satisfeitos

Áreas comuns

<0.125

473

0.032

0.025

<0.00020

0.04

Satisfeitos

VIP

<0.125

428

0.026

0.022

<0.00020

0.07

Satisfeitos

Áreas comuns

0.215

486

0.011

0.010

<0.00020

0.06

Satisfeitos

VIP

0.554

528

0.008

0.006

<0.00020

0.21

Satisfeitos

Áreas comuns

<0.125

460

0.013

0.010

<0.00020

0.28

Satisfeitos

VIP

<0.125

431

0.012

0.009

<0.00020

0.13

Satisfeitos

Áreas comuns

0.133

468

0.036

0.019

<0.00020

0.06

Satisfeitos

VIP

<0.125

433

0.010

0.004

<0.00020

0.03

Satisfeitos

Áreas comuns

0.143

398

0.012

0.004

0.00026

0.06

Satisfeitos

Zona

Casino MGM

Casino Wynn

Casino Grand Lisboa

Casino Galaxy Macau

Casino Venetian

Casino City of Dreams

2

Comparando os resultados desta verificação com os resultados de 2015 sobre a avaliação
das medidas antitabagismo nos casinos, verifica-se que após a implementação da proibição de
fumar em todos os locais dos casinos a taxa de aprovação foi de 100% em todas as
concentrações dos 6 poluentes do ar (Tabela 45) e o valor médio dos diferentes poluentes foram
inferiores aos da implementação das novas medidas (Tabela 46).
Tabela 45: Taxa de aprovação (Concentração das substâncias verificadas)

Após a proibição de fumar Após a proibição de fumar em todos os
Substâncias

apenas nas áreas comuns*

locais dos casinos

CO

100.0%

100.0%

CO2

100.0%

100.0%

PM10

100.0%

100.0%

PM2.5

98.4%

100.0%

B[a]P

100.0%

100.0%

TVOC

96.9%

100.0%

#

*A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas
permitida a instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das
salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi
permitida a instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.
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Tabela 46: Comparação de valor médio (Concentração das substâncias verificadas)

Após a proibição de fumar

Após a proibição de fumar em

apenas nas áreas comuns*

todos os locais dos casinos

CO

1.414

0.170

CO2

571.766

449.750

PM10

0.036

0.019

PM2.5

0.027

0.013

B[a]P

0.000

0.000

TVOC

0.177

0.093

Substâncias

#

* A partir do dia 6 de Outubro de 2014, passou a ser proibido fumar nas áreas comuns dos casinos, sendo apenas
permitida a instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais, enquanto a área de fumadores das
salas VIP foi mantida.
# A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar em todos os locais dos casinos, e apenas foi
permitida a instalação de salas de fumadores que satisfaçam os requisitos legais.
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Capítulo IV - Análise das principais avaliações por parte dos
meios de comunicação social e do público sobre o
trabalho de controlo do tabagismo

Após recolha e organização das opiniões dos principais meios de comunicação social de
Macau sobre o trabalho de controlo do tabagismo, os comentários dos meios de comunicação
sociais locais e do público em geral sobre a Nova Lei de Controlo do Tabagismo de 2018 a
2020 são os seguintes:

1.

O controlo do tabaco nos casinos ainda é controverso, como fortalecer a
fiscalização tornou-se uma preocupação
O controlo do tabagismo nos casinos tem sido alvo de várias preocupações, sendo que os

profissionais do jogo denunciaram várias vezes que estava a ser permitido aos clientes fumarem,
de forma ilegal, nos casinos, especialmente nas salas VIP, e inclusive os trabalhadores não
podiam recordar nem aconselhar os fumadores que estavam a fumar em locais proibidos. Os
agentes de fiscalização de tabagismo também foram criticados por informar os casinos das
inspecções, ou por outro lado, muitas vezes antes dos agentes de fiscalização entrarem nos
casinos, já os seguranças informaram os casinos da situação, pelo que o público tem dúvidas
sobre a aplicação efectiva da Lei nos casinos. Também foi registado que a Linha Verde para
denúncias não funciona 24 horas por dia, pelo que as pessoas não podem apresentar queixas a
todo o instante, o que fez com que os trabalhadores dos casinos, não tivessem possibilidade de
apresentar queixas a qualquer momento. Por outro lado, no início de 2019, foi registado um
incidente relativo ao facto de um agente da polícia alegadamente ter sido agredido durante os
trabalhos de controlo do tabagismo e ter disparado tiros de alerta para o céu, o que motivou,
alguma preocupação na sociedade com a segurança dos agentes de fiscalização de tabagismo.
Na verdade, nos últimos anos, os agentes de fiscalização de tabagismo, de vez em quando, têm
sofrido várias ameaças e agressões prepetadas pelo infractores durante as fiscalizações, os
cidadãos e deputados sugeriram que as autoridades deveriam fortalecer a formação das pessoas
da linha de frente para proteger a segurança dos fiscais.

2.

Pessoas a Fumar enquanto caminham tornou-se o novo foco de queixas |
Defender alteração da lei para proibir fumar durante as caminhadas
74

Durante a fase inicial da aplicação da proibição de fumar no espaço compreendido de 10
metros antes e após as paragens de autocarros em Macau, muitos cidadãos relataram que dado
que a cor das linhas de proibição de fumar na paragem de autocarros não era clara e desbotada,
era fácil violar a lei. Outros cidadãos referiram, ainda, que nas proximidades das paragens de
autocarros continuam a ser colocados caixotes de lixo com cinzeiros, o que se traduz num
incentivo aos fumadores para fumar perto das paragens de autocarros. Como o fumo e o cheiro
pode ser disseminado com o vento, o efeito da proibição de fumar nas paragens de autocarros
simplesmente não é alcançado. As maiores reclamações do público, em 2019, foi que os
fumadores fumam, normalmente fora da “linha cinza” junto das paragens de autocarros e o
fumo passivo dissemina-se para as paragens de autocarros fazendo com que os passageiros nas
proximidades inspirem fumo passivo. Ao mesmo tempo, há opiniões de que as pessoas fumam
enquanto caminham ao ar livre, como se fosse uma “locomotiva” em movimento, e que os
pedestres ao redor são frequentemente forçados a inalar fumo passivo. Alguns deputados
sugeriram que Macau deveria usar como referência a actual legislação do Japão e Coreia do Sul
que proibe fumar durante as caminhadas ao ar livre.

3.

Cigarros electrónicos passam a produtos de Tabaco com moda | Fortalecer
a regulação é a melhor opção
Nos últimos anos, surgiram novos tipos de produtos de tabaco, como cigarros eletrónicos

e cigarros de aquecimento e as estratégias de marketing e publicidade online têm utilizado
expressões exageradas, defendendo que esses produtos provocam poucos danos na saúde ou
ajudam à cessação tabágica. O público está preocupado com a regulamentação do Governo
sobre os cigarros eletrónicos. De um modo geral o público considera que a supervisão e a
fiscalização dos cigarros eletrónicos vendidos, quer no mercado, quer online devem ser
fortalecida para reduzir a oportunidade de que estes chegem ao mercado. Ao mesmo tempo
sugerem que deve existir um enfoque na publicidade e na educação para explicar os danos e
prejuízos dos cigarros eletrónicos e evitar que estese sejam um flagelo para os jovens,
recomendando que o Governo efectue uma revisão da Lei para proibir a importação ou o
transporte de cigarros eletrónicos para Macau, de forma a não afectar a eficácia do controlo do
tabaco.

4.

Outras opiniões
Além das opiniões públicas acima mencionadas sobre o trabalho de controlo do

tabagismo, existem outras opiniões ocasionais sobre a repressão aos cigarros proveninentes de
contrabando, o aumento dos impostos sobre o tabaco, o fortalecimento da publicidade, a
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expansão do escopo da proibição de fumar e a melhoria da embalagem dos produtos do tabaco,
entre outras. Os jovens sugerem, também, que o Governo deve usar os novos meios de
comunicação (como WeChat, IG, snapchat, etc.) ou outras formas como palestras (como
dramas, exposições, workshops, etc.) para promover os malefícios de tabagismo junto dos
alunos, porque há a possibilidade de um acesso melhor ao círculo social dos jovens.

Conclusão:
Depois de recolher e analisar as opiniões dos meios de comunicação social local sobre o
trabalho de controlo do tabagismo, e nove anos após a entrada em vigor da Nova Lei do
Tabagismo, tanto a comunicação social como a sociedade reconhecem o trabalho de controlo
do tabagismo de Macau. Embora a sociedade ainda preste grande atenção ao controlo do
tabagismo nos casinos, com a introdução de mais e novas medidas, as medidas de controlo do
tabagismo nos casinos têm obtido resultados gradualmente, reflectindo a implementação
ordenada e eficaz do controlo do tabagismo nos casinos. Perante a popularidade dos novos
produtos do tabaco - cigarros electrónicos – acredita-se que a forma de reprimir o
envenenamento de jovens de forma eficaz se tornará o foco das atenções futuras da sociedade.
De um modo geral, todos os sectores da sociedade concordam que o controlo do
tabagismo é uma tarefa de longo prazo e é necessário optimizar e melhorar continuamente as
políticas e medidas de controlo do tabagismo, bem como a implementação efectiva das leis e
regulamentos de controlo do tabagismo, a fim de concretizar a visão abrangente de uma
sociedade livre de fumo.
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Capítulo V - Análise do trabalho de controlo do tabagismo
Já é um facto indiscutível que o tabagismo é uma das maiores causas de morte previsíveis
no mundo de hoje. O número anual de mortes por causa do tabaco é maior do que os números
de morte acumulados por doenças transmissíveis como o Ébola e a SIDA. A “Convenção
Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controlo do Tabaco” é um tratado de saúde
pública com vinculação internacional. Já foi provado que este diploma internacional
desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças e promoção de saúde. A
Convenção foi introduzida em 2006 em Macau, tendo sido cumprida gradualmente.

5.1 Implementação de múltiplas medidas MPOWER
No intuito de que os países ou regiões convencionados cumpram da melhor forma o
compromisso da Convenção e protejam a saúde das populações, a OMS determinou em 2008
seis múltiplas medidas mais eficazes para a redução do tabaco - MPOWER - baseadas em
evidências. Já foi comprovado que estas medidas podem controlar eficazmente o tabaco, não
necessitando de grandes gastos.
Com vista a cumprir o diploma internacional o Governo da RAEM procedeu de modo
amplo às consultas e discussões de modo a prevenir as doenças e promover a saúde. Tomando
como referência as múltiplas medidas sugeridas pela OMS, as autoridades elaboraram medidas
de controlo do tabagismo que observam o princípio de “promoção da saúde, de forma gradual
e por etapas”; tendo publicado em 2011 a nova lei de controlo do tabagismo. O seu conteúdo
satisfaz os requisitos fixados no critério de implementação das MPOWER e da “Convenção
Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controlo do Tabaco” e incluem limitações
aos actos de fumar em determinados locais, para a protecção contra a exposição ao fumo do
tabaco, a regulamentação das informações a prestar sobre os produtos do tabaco, a proibição da
publicidade ao tabaco, bem como da sua promoção e patrocínio etc..
(1) Monitorizar o uso do tabaco e as políticas de prevenção (Monitor)
i.

Uma boa monitorização pode conhecer o nível epidemiológico do tabaco, de
formar a gerir eficazmente as medidas de intervenção. No contexto da nova lei
de controlo do tabagismo, com o apoio da Direcção dos Serviços de Estatística
e Censos e Direcção dos Serviços de Economia, os Serviços de Saúde recolhem
regularmente os dados sobre a importação e exportação do tabaco em Macau,
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tratando e analisando as informações sobre o uso do tabaco pela população de
Macau.
ii.

Com a entrada em vigor da nova lei de controlo do tabagismo em 2012, o
volume de importação de cigarros (cerca de 690 milhões de cigarros) diminuiu
significativamente em 50,2% em comparação com o ano anterior, e registou
uma ligeira subida nos dois anos seguintes. Após o aumento significativo da
taxa do imposto sobre os produtos do tabaco pelo Governo da RAEM em Julho
de 2015, imediatamente naquele ano, verificou-se uma descida no comércio de
importação de cigarros e o volume de importação em 2016 (cerca de 460
milhões de cigarros) caiu até 43,1%. Nos anos seguintes, o volume de
importação de cigarros manteve-se relativamente baixo. Em 2020, o volume de
importação caiu para 280 milhões de cigarros, uma redução, de
respectivamente, 65,6% e de 80,0% face a 2015 e 2011, (isto é, antes da entrada
em vigor da nova lei de controlo do tabagismo).

iii.

Os Serviços de Saúde incumbiram a Direcção dos Serviços de Estatística e
Censos de realizar o “Inquérito sobre a situação de consumo de tabaco pela
população de Macau”. Segundo o inquérito, em 2019, a população fumadora
com mais de 15 anos era de 63.300 pessoas, sendo a taxa de consumo de 11,2%,
e as taxas de consumo do tabaco, dos sexos masculino e feminino de 21,9% e
2,4% respectivamente. Em relação ao consumo do tabaco, os cigarros ainda
são um dos produtos do tabaco mais usados pela população de Macau,
actualmente 96,1% dos fumadores consumem, habitualmente, cigarros.

iv.

O “Inquérito sobre a situação de consumo do tabaco pelos jovens” 2015
mostrou que a taxa de consumo de tabaco por jovens locais entre os 13 e 15
anos de idade é de 6,1%, correspondendo em termos de género,
respectivamente, a 6,7% do sexo masculino e 5,5% do sexo feminino.
Actualmente, 2,7% dos estudantes fumadores de cigarros (2,9% do sexo
masculino e 2,5% do sexo feminino). Dos 15,2% dos estudantes que costumam
consumir

cigarros,

a

proporção

do

sexo

masculino

(19,0%)

é

significativamente maior que a do sexo feminino (11,0%). É de salientar que,
dos estudantes fumadores de cigarros, 41,1% experimentaram o primeiro
cigarro antes aos 10 anos de idade, ou seja, a maioria no ensino primário. Por
outro lado, actualmente, 2,6% dos estudantes usam cigarros eletrónicos, sendo
a proporção de fumadores do sexo masculino (3,8%) significativamente maior
do que a do sexo feminino (1,3%).
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v.

Em comparação com os anos de 2015 (15,0%) e 2017 (12,2%), a taxa de
consumo de tabaco pela população com idade igual ou superior a 15 anos
continua a diminuir, enquanto a taxa de consumo de tabaco por jovens dos 13
aos 15 anos caiu de 9,5% em 2010 para 6,1% em 2015, registando-se uma
tendência de queda, o que significa que as medidas abrangentes de controlo do
tabaco alcançaram alguma eficácia.

vi.

De acordo com os resultados do “Inquérito sobre as novas medidas de controlo
do tabagismo em casinos, destinado aos trabalhadores na área de jogos de
casinos” realizado pelo Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da
Universidade de Macau, 17,2% dos inquiridos eram fumadores (33,1% do sexo
masculino e 8,2% do sexo feminino), sendo a percentagem mais elevada em
comparação com a taxa de consumo do tabaco pela população com idade igual
ou superior a 15 anos (11,2%) registada em 2019.

(2) Proteger as pessoas dos prejuízos do fumo do tabaco (Protect)
i.

De acordo com a Alteração à nova lei de controlo do tabagismo, a partir de 1
de Janeiro de 2018, a multa por infracção da lei de fumar

aumentou

substancialmente de 400 a 600 patacas para 1.500 patacas.
ii.

A Lei atribuiu aos Serviços de Saúde, ao Corpo de Polícia de Segurança Pública,
à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e ao Instituto para os
Assuntos Cívicos e Municipais o poder de acusar, no âmbito das suas
competências, os fumadores que infrinjam a lei, atacando os actos de violação
da lei de fumar, através de meios diversificados como por exemplo, a realização
das inspecções de rotina, conjuntas, urgentes, por via de queixa, e em pontos
onde haja uma maior incidência de queixas. Com os esforços conjuntos
prestados pelos Serviços competentes, nos anos entre 2018 e Dezembro de
2020, foram deduzidas 13.333 acusações de infrações.

iii.

Na fase inicial da implementação do Regime de Prevenção e Controlo do
Tabagismo, os Serviços de Saúde criaram uma linha telefónica para denúncias
e esclarecimentos sobre o controlo do tabagismo. No período entre 2018 e
Dezembro de 2020, foram recebidas 14.469 queixas, consultas e opiniões. Para
além do reforço da comunicação interactiva com os sectores, a linha pode
também ajudar a intensificar a execução rigorosa da lei.

iv.

Com vista a melhor proteger a saúde do público dos malefícios do fumo passivo,
o Governo da RAEM, através da revisão da lei, alargou as áreas onde é proibido
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fumar. A partir de 1 de Janeiro de 2018 entrou em vigor a proibição de fumar
a de 10 metros das paragens de autocarros e nas instalações interiores do
estabelecimento prisional. Ao mesmo tempo, às entidades gestoras é atribuído
o poder de determinar as áreas ao ar livre onde se proíba fumar. Nos artigos
alterados da lei, é cancelada a criação de salas de fumo em lojas de venda
exclusiva de charutos e em fábricas de cigarros. Além disso, não é permitido o
uso de cigarros electrónicos nos locais onde é proibido fumar.
v.

Nos termos da alínea 21) do artigo 4.º e da alínea 5) do n.º 1 do artigo 5.º da
nova lei de controlo do tabagismo, os parques, jardins e zonas arborizadas
geridos pelos serviços públicos são locais onde é proibido fumar, com excepção
das áreas expressamente delimitadas para o efeito dos locais acima
mencionados. Na fase inicial da implementação da nova lei de controlo do
tabagismo, a fim de permitir que o público se adapte com mais facilidade e de
harmonia com as necessidades dos fumadores, foram criadas áreas para
fumadores no Jardim Triangular, Jardim das Artes, Parque Municipal Dr. Sun
Yat Sen, Jardim de Luís de Camões e no Jardim do Mercado do Iao Hon. No
dia 1 de Outubro de 2017, no Jardim Triangular, foram instalados abrigos
contra chuva na zona de xadrez chinês, onde foi inicialmente delimitada como
área para fumadores. No entanto, atendendo à dificuldade de dissipação do
fumo exalado por fumadores naquela área e à saúde dos residentes que
frequentam o Jardim, o então Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
(actualmente designado por Instituto para os Assuntos Municipais) decidiu
cancelar a área para fumadores, passando o Jardim Triangular a ser uma zona
de proibição total de fumar. Após uma análise aprofundada e auscultação
contínua das opiniões de residentes, o IAM decidiu cancelar também a área
para fumadores de outros quatro jardins e parques, desde 1 de Março de 2020,
sendo totalmente proibido fumar em todos os jardins e parques de Macau.

vi.

Nos termos da alínea 33) do artigo 4.º da nova lei de controlo do tabagismo, as
entidades gestoras de condomínios podem determinar se é proibido fumar na
área ao ar livre de utilização colectiva, sob a sua jurisdição. A partir da entrada
em vigor desta disposição a 1 de Janeiro de 2018, existiam sucessivamente
entidades gestoras de condomínios que determinaram as áreas ao ar livre de
utilização colectiva, sob a sua jurisdição, como locais de proibição de fumar.

(3) Oferecer ajuda para a cessação tabágica (Offer)
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i.

No que diz respeito à prestação de ajuda na cessação tabágica o sistema de
cuidados de saúde primários assume a responsabilidade principal. Actualmente,
além dos organismos não-governamentais que proporcionam serviços de
consulta externa de cessação tabágica, estes serviços encontram-se também
disponíveis nos todos os Centros de Saúde subordinados aos Serviços de Saúde.
Entre 2018 e 2020, foram registadas 6.491 avaliações sobre a cessação tabágica
e 6.233 consultas externas de desabituação tabágica, cerca de 50% dos
indivíduos que recorreram aos serviços de consultas externas de cessação
tabágica conseguiu deixar de fumar;

ii.

Com o intuito de prestar apoio aos fumadores da forma mais conveniente e
rápida os Serviços de Saúde criaram em 2009 a Linha aberta de cessação
tabágica (telefone n.º 28481238). Nos anos entre 2018 e 2020, foram atendidas
2.749 pessoas no âmbito da prestação de serviços de apoio.

iii.

De acordo com o “Inquérito sobre a situação de consumo do tabaco pela
população de Macau 2019”, entre as 63.300 consumidores de tabaco, 25,8%
tentaram deixar o tabaco no decorrer do ano anterior, sendo a percentagem de
consumidores de tabaco que tentaram deixar de fumar eventualmente (30,8%)
mais alta do que os que consumem tabaco diariamente (25,3%). Entre 2011 e
2019, a média anual de consumidores de tabaco que tentaram deixar de fumar
ao longo do ano anterior foi de 25,3%. Entre eles, a percentagem média de
consumidores diários de produtos do tabaco que tentaram parar de fumar no
ano anterior foi de 24,5%, denotando uma tendência indefinida de subida ou
descida. No entanto, observa-se que, quando as taxas do imposto sobre os
produtos do tabaco foram aumentadas, respectivamente, em 2011 e 2015, a
proporção de fumadores que tentaram deixar de fumar também foi mais alta.

(4) Alertar sobre os malefícios do tabaco (Warn)
i.

O Governo da RAEM atribui grande importância à “promoção da saúde” e
apoia fortemente a prevenção e controlo de tabagismo. O Gabinete para a
Prevenção e Controlo do Tabagismo é a entidade competente por promover
campanhas informativas e de educação para a saúde sobre os malefícios
decorrentes do consumo do tabaco e a importância da cessação tabágica. Com
o árduo trabalho durante vários anos, o Governo e as associações e
organizações civis conseguiram estabelecer uma boa base para a colaboração e
ganhar alguma experiências. Nos últimos anos, a prevenção do tabagismo
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juvenil e educação sobre os maléficios do tabaco através de várias actividades
educativas e promoções têm obtido resultados positivos.
ii.

Os Serviços de Saúde já estabeleceram um mecanismo de comunicação e
colaboração com os Serviços de Alfândega de Macau, no sentido de combater
as actividades de venda de produtos do tabaco que não estejam conformes com
os requisitos de rotulagem e embalagem previstos na lei, sobretudo na rede de
venda a retalho e nas empresas de distribuição por grosso. Nos anos de 2018 a
2020, por violação da lei, foram deduzidas 54 acusações a lojas e empresas de
distribuição por grosso.

(5) Proibir a publicidade ao tabaco, bem como a sua promoção e patrocínio (Enforce)
i.

A nova lei de controlo do tabagismo estabelece limitações rigorosas à
publicidade, promoção e patrocínio de tabaco e de produtos do tabaco. Além
disso, desde a entrada em vigor da nova lei em 1 de Janeiro de 2018, são
proibidas todas as formas de publicidade e promoção a cigarros electrónicos.

ii.

Segundo as disposições da nova lei de controlo do tabagismo, a partir do dia 1
de Janeiro de 2018, é proibida qualquer exposição ou visibilidade dos produtos
do tabaco nos locais de venda fixos e de venda ambulantes, salvo
estabelecimentos de venda exclusiva de produtos do tabaco, desde que os
produtos do tabaco não sejam visíveis no seu exterior. Além disso, nos locais
de venda fixos e de venda ambulantes pode ser disponibilizada uma lista que
contenha os produtos do tabaco à venda, conforme modelo a aprovar por
regulamento administrativo.

iii.

De modo a assegurar que as publicidades referentes ao tabaco reúnem os
requisitos definidos por Lei, os Serviços de Saúde monitorizam o mercado
publicitário e actuam perante as infracções, através das informações prestadas
pelos residentes, das inspecções por execução da lei. Entre 2018 e 2020,
registaram-se 29 casos suspeitos de violação do artigo 17.º da nova lei de
controlo do tabagismo, em relação às disposições de publicidade e promoção,
7 dos quais violaram o n.º 8 do artigo 17.º, “É proibida qualquer exposição ou
visibilidade dos produtos do tabaco nos locais de venda fixos e de venda
ambulantes”, 3 violaram o n.º 1 do artigo 17.º, “São proibidas todas as formas
de publicidade e promoção ao tabaco, aos produtos do tabaco e aos cigarros
electrónicos, incluindo a publicidade oculta, dissimulada e subliminar, através
de suportes publicitários ou serviços da sociedade da informação”, tendo sido
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já concluído o processo de punição de 10 deles e os 19 restantes estão sob
investigação.
iv.

Nos últimos três anos, o Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo
recebeu um total de 18 casos relacionados com a venda online de cigarros
electrónicos ou/e produtos de tabaco, dos quais cerca de 80% envolvem
cigarros electrónicos. Todos os casos foram

instruídos processos para

acompanhamento. O Gabinete vai continuar a acompanhar de perto a tendência
de crescimento em matéria de vendas online.
(6) Aumentar o imposto sobre o tabaco (Raise)
i.

Já foi provado que aumentar o preço de tabaco através do aumento do imposto
sobre o tabaco é uma das maneiras eficazes de intervenção antitabágica. É um
estimulo para desabituar os fumadores e proteger os jovens contra o impacto
do tabaco. Em algumas regiões o ajustamento irregular do imposto sobre o
tabaco efectua-se de acordo com a inflação e a mudança do poder de compra
do consumidor.

ii.

Em 13 de Julho de 2015, o Governo da RAEM promulgou a Lei n.º 9/2015
“Alteração à tabela anexa ao Regulamento do Imposto de Consumo”,
acrescentando um imposto especial de consumo de produtos do tabaco que
entrou em vigor no dia seguinte à publicação da lei, tendo o imposto sobre os
cigarros aumentado de 0,50/unidade para 1,50/unidade, isto é, um maço de 20
cigarros, aumentou de MOP 10 em 2011 para MOP 30, correspondendo o
aumento a duas vezes o valor do imposto. O preço do tabaco (outros produtos
do tabaco e seus sucedâneos, manufacturados: tabaco «homogeneizado» ou
«reconstituído») aumentou de MOP 200,00/kg para MOP 600,00/kg e o dos
charutos de MOP 1.442/kg para MOP 4.326,00/kg. Além disso, nesse mesmo
dia, ao publicação do Despacho do Chefe do Executivo n.º 191/2015, alterou a
quantidade de produtos do tabado permitidos aquanto da entrada na RAEM,
com entrada em vigor no dia seguinte à publicação, passando a quantidade de
cigarros destinados a uso ou consumo pessoal a ser de 19 unidades, charutos
com tabaco 1 unidade, e 25 gramas de outros produtos do tabaco e seus
sucedâneos, manufacturados.

iii.

Segundo estudos, o principal e mais popular produto do tabaco em Macau é o
cigarro, e mais de 96,1% dos consumidores de cigarros com mais de 15 anos
fumam cigarros. A OMS indicou que aumentar o imposto do tabaco até 75 %
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do valor de venda a retalho dos produtos do tabaco é a medida de controlo de
tabagismo mais económica e eficaz, especialmente no consumo de tabaco pelos
jovens. Presentemente, o imposto sobre os cigarros em Macau é de MOP 30
por cada maço, representando cerca de 60% do valor de venda a retalho,
existindo ainda um distanciamento da recomendação da OMS.
iv.

De acordo com os dados estatísticos, desde a entrada em vigor da nova lei de
controlo do tabagismo, com a implementação de diversas medidas de controlo
do tabagismo, a taxa de consumo de tabaco da população de Macau com idade
igual ou superior a 15 anos tem vindo a diminuir de forma contínua. No entanto,
registou-se uma descida significativa em 2017, a taxa de consumo de tabaco
caiu de 15,0% em 2015 para 12,2% em 2017 (-2,8%). Além disso, após o
aumento das taxas de imposto sobre os produtos do tabaco em Macau,
respectivamente, em 2011 e 2015, a proporção de fumadores que tentaram
deixar de fumar também foi mais alta.

5.2 Comparação com o passado
Já se passaram 9 anos desde a implementação da nova lei de controlo do tabagismo.
Relativamente ao consumo de tabaco, a taxa de consumo de tabaco da população de Macau
com 15 ou mais anos de idade, caiu de 16,9% (2011, antes da entrada em vigor da nova lei de
controlo do tabagismo) para 11,2% (2019). A taxa de consumo entre jovens dos 13 aos 15 anos
também caiu de 9,5% (2010) para 6,1% (2015), o que indica que as medidas abrangentes do
controlo do tabagismo estão a obter resultados positivos. No entanto, a longo prazo, esperaça
ainda serem vistas mudanças da taxa de tabagismo. De modo geral, a execução da nova lei do
controlo do tabagismo está a decorrer de forma razoável, e as medidas de controlo do tabagismo
são efectivas e têm sido reconhecidas pela comunidade, e para além disso, satisfazem os
requisitos relevantes constantes na Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para
o Controlo do Tabaco e as respectivas directrizes de implementação.
Com o intuito proteger a saúde do público dos malefícios do fumo passivo, o Governo da
RAEM tem promovido, faseadamente, as medidas de proibição do tabagismo em espaços
públicos. Desde o dia 1 de Janeiro de 2018, os estabelecimentos e locais onde legalmente é
proibido fumar foram alargados a zonas inferiores a 10 metros das paragens de autocarros e de
táxis. A partir do dia 1 de Janeiro de 2019, passou a ser proibido fumar nas instalações
aeroportuárias e nos casinos, à excepção das Salas de Fumadores autorizadas de acordo com as
novas normas. Os agentes de fiscalização do controlo do tabagismo continuam a realizar
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inspecções, de modo a garantir o cumprimento da lei. Desde a implementação da nova lei de
controlo do tabagismo, o número de inspecções para aplicação da lei de controlo do tabagismo
tem aumentado de forma contínua, registando-se, em média, 310.000 inspecções por ano entre
2015 e 2017, 342.000 em 2018 e 335.000 em 2019. Devido ao impacto da pneumonia causada
pelo novo tipo de coronavírus, e ao ajustamento do trabalho de controlo do tabagismo em
articulação com os trabalhos antiepidémicos dos Serviços de Saúde, em 2020, foram realizadas
apenas 182.220 inspecções.
A partir de 1 de Janeiro de 2018, a multa por infracção da lei de fumar aumentou
substancialmente de 400 a 600 patacas para 1.500 patacas. Em 2018, foram registados 5.599
casos de fumadores ilegais, menos 16,9% em comparação com os 6.738 registados em 2017, e
uma diminuição significativa de 33,5% face a 2012, demonstrando uma maior consciência para
o cumprimento da lei por parte dos residentes. Por outro lado, o aumento do valor da multa por
infracção também teve um efeito dissuasor junto dos fumadores.
As entidades fiscalizadoras da nova lei de controlo do tabagismo incluem os Serviços de
Saúde, o então Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (actualmente designado por
Instituto para os Assuntos Municipais), a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o
Corpo de Polícia de Segurança Pública. Ao longo dos anos de aplicação da lei, foram
estabelecidos mecanismos de comunicação e colaboração entre os vários serviços para a
manutenção do bom funcionamento. Nos últimos anos, além de colaborar com as entidades
fiscalizadoras no combate às práticas ilegais de fumadores, os Serviços de Saúde também têm
recebido os casos encaminhados por outros serviços públicos, como a Direcção dos Serviços
Correccionais e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, em matéria de infracções
cometidas nas áreas da sua tutela. Por outro lado, a Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.
endereçou um convite aos Serviços de Saúde para partilhar as experiências com os seus
primeiros funcionários de fiscalização, no sentido de verificar se os passageiros violam a lei de
controlo do tabagismo, assim como saber quais as formas de tratamento mais adequadas
aquando da detecção de eventuais infracções no âmbito das operações do metro ligeiro. Face
ao exposto, além dos serviços com competência jurídica, os outros serviços públicos e as
entidades privadas estão a aumentar gradualmente a consciência sobre a promoção de controlo
do tabagismo, tendo participado e colaborado activamente com os respectivos trabalhos.

5.3 Trabalhos a serem acompanhados e melhorados
Com a impulsão da política de controlo do tabaco executada através de um “progresso
gradual”, alguns aspectos necessitam de ser ainda mais acompanhados:
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(1) Existem dificuldades na execução da lei, é necessário melhorar, através de formação,
as técnicas de comunicação e execução da lei por parte dos agentes de fiscalização
através da comunicação e interacção com os serviços:
i.

Perante a não prestação de colaboração dos infractores, os actos descorteses,
os insultos, as ameaças, a recusa invocando injustiça na execução da lei, etc.,
são situações que ocorrem aos agentes de fiscalização. Entre os anos de 2018 e
2020, foram registados 319 incidentes que tiveram de ter apoio da polícia de
segurança pública, representando 2,4% do número total de acusações
efectuadas. Comparativamente aos 726 casos (3,5%) registados nos últimos
três anos, a situação tem melhorado de forma contínua, demonstrando que a
maioria dos residentes está ciente que será objecto de acusação em caso de
violação da de lei de proibição de fumar.

ii.

Existem situações como “informações antecipadas”, consentimento tácito e
tolerância a fumadores em alguns estabelecimentos. Nos termos do artigo 7.º
da Lei n.º5/2011 - “Regime de prevenção e controlo do tabagismo”, as
entidades públicas ou privadas devem assegurar o cumprimento de interdição
de fumar através da afixação de dísticos nos respectivos locais administrados,
determinar aos fumadores que se abstenham de fumar e caso seja necessário,
chamar as autoridades administrativas competentes ou policiais. Embora a
maioria dos estabelecimentos efectuem o cumprimento da lei, há responsáveis
de alguns estabelecimentos que negligenciam a responsabilidade concedida
pela sociedade e pela lei e que tacitamente consentem e toleram que os
fumadores fumem nos seus estabelecimentos, especialmente nas salas VIP.
Alguns desses responsáveis até exigem que os trabalhadores informem o
superior hierárquico da chegada dos agentes de fiscalização no sentido de
eliminar as provas. Apesar do esforço dos agentes de fiscalização que reforçam
a frequência de inspecção aos estabelecimentos, a ausência de colaboração
dificulta as acções inspectivas. Há situações em os agentes repetem a
fiscalização mas os resultados são mínimos.

(2) Com a aplicação de medidas múltiplas de controlo do tabagismo e do esforço das
famílias é dada a devida importância aos problemas dos jovens relativos ao consumo
do tabaco e à prevenção do acto de fumar dos mesmos:
i.

Segundo informações disponíveis, a taxa de consumo de tabaco por jovens
(com idade inferior a 16 anos) demonstra uma tendência decrescente. O número
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de casos de tabagismo ilegal entre jovens também tem caído de ano para ano
(19 casos em 2018, 19 casos em 2019, 11 casos em 2020), e houve uma
diminuição expressiva em comparação com os 200 casos registados no período
inicial de aplicação da nova Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo em
2012. A partir de 1 de Janeiro de 2018, foi proibida a venda de cigarros
electrónicos em Macau, a fim de ajudar a reduzir as oportunidades dos jovens
acederem e utilizarem o cigarro electrónico.
ii.

De facto, a implementação das actuais medidas múltiplas de controlo do
tabagismo, particularmente as seis medidas múltiplas promovidas pela OMS –
MPOWER - são consideradas eficazes para a protecção dos jovens contra o
impacto de tabaco. No entanto elas necessitam da participação, esforço e
envolvimento das várias partes, especialmente das famílias.

(3) Venda por via electrónica:
Nos termos da alínea 5) do n.º 1 do artigo 14.º da nova lei de prevenção e controlo do
tabagismo, é proibida a venda de produtos do tabaco através de meios à distância em
que não seja possível identificar a idade dos compradores, nomeadamente a Internet e
o correio postal. Entre 2018 e 2020, o Gabinete para a Prevenção e Controlo do
Tabagismo recebeu 18 casos relacionados com a venda online de cigarros electrónicos
ou/e produtos de tabaco. Devido ao facto de terem sido comercializados através da
Internet, a identidade de intervenientes é desconhecida, o que dificulta, de alguma
forma, a busca e recolha de provas. Contudo, além de colaborar constantemente com
outros serviços competentes na luta contra as infracções de venda online, os Serviços
de Saúde continuam a reforçar o trabalho de divulgação e educação sobre os malefícios
dos produtos de tabaco, em particular, cigarros electrónicos, com o objectivo de reduzir
o número de fumadores de Macau.
(4) Fumadores que fumam ao longo do passeio enquanto caminham:
De acordo com a nova lei de controlo do tabagismo, os passeios não são locais onde é
proibido fumar, nem os Serviços de Saúde são a entidade responsável pela gestão de
passeios. Cada medida tem as suas vantagens e inconvenientes, pelo que, antes da sua
aplicação, é necessário um amplo consenso da sociedade. Os passeios de Macau são
relativamente estreitos e têm um grande fluxo de peões, caso se pretenda instalar pontos
fixos para fumadores nos passeios, devem ser avaliadas cuidadosamente se há ou não

87

condições. Os Serviços de Saúde, em conjunto com os serviços competentes, irão
estudar activamente as soluções viáveis.
(5) Sugestão：

i.

Os Serviços de Saúde têm, assim, adoptado e implementando continuamente
as seis medidas múltiplas sugeridas pela OMS, baseadas de promoção de saúde,
através da contínua realização de actividades de divulgação estratégica de
educação, desempenhando o papel de coordenação na execução da lei,
mantendo uma boa comunicação e interacção com as partes incluindo as
autoridade competentes, unindo todas as partes e esforçando-se para construir
um ambiente sem tabaco em Macau.

ii.

Revisando os esforços de promoção do controlo do tabagismo nos anos
passados, em linha com as mudanças do desenvolvimento global e regional e
do controlo do tabaco, é de ajustar as estratégias de promoção na altura
oportuna, bem como fortaler a conciencialização do Marketing, assim como
realizar estratégias o curto e médio prazo, gradualmente, para a concretização
e diversificação de objecto determinado. Além disso, deve ser reforçado o
opoio a associações e entidades de promoção e educação sobre os maléficios
do tabaco, asim como também a comunicação com as unidades clínicas e
unidades de cessação tabágica, de modo a assumir plenamente o papel de
coordenação e promoção.

iii.

Continuar a promover a lei de controlo do tabagismo por vários meios, de modo
a aumentar a conciencialização pública sobre a legislação, e reduzir o mal
entendimento do trabalho de fiscalização de controlo do tabagismo, bem como
lembrar o gerente do estabelecimento para cumprimento das suas
responsabilidades.

iv.

Promover e divulgar ainda mais os serviços de cessação tabágica,
especialmente para incentivar os fumadores ocasionais e os trabalhadores do
sector do jogo para deixarem de fumar.

v.

Continuar a aumentar o imposto sobre o tabaco, sobre os cigarros, para reduzir
o poder de compra do público, a fim de reduzir ainda mais a taxa de tabagismo.
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CAPÍTULO VI - O CONSUMO DE TABACO EM GERAL
E A SAÚDE
6.1 Malefícios do tabaco para a saúde
A epidemia do consumo de tabaco é um problema global que afecta seriamente a saúde
pública. Considerado, clínicamente, como um dos factores mais importantes e conhecidos que
acarreta mais riscos para a saúde, o consumo do tabaco é um risco para todos os fumadores e é
responsável pela morte de cerca de metade das pessoas que consomem produtos tabágicos, a
maior parte dos quais é um produto legal.
O consumo do tabaco constitui uma das maiores ameaças à saúde pública em todo o
mundo. De acordo com as informações actualizadas da Organização Mundial de Saúde
(doravante designada por OMS), o consumo de tabaco provoca anualmente cerca de oito (8)
milhões de mortos, dos quais sete (7) milhões são vítimas do consumo directo do tabaco e 1.2
milhões de não fumadores são vítimas de fumo passivo24. O número de pessoas que já morreram
devido ao tabagismo ultrapassou a soma do número total de mortes causadas por VIH/SIDA,
tuberculose e malária. Também a morte prematura resultante do consumo de tabaco pode
provocar outras consequências, tais como, perda de produtividade, um pesado encargo familiar,
aumento do gasto público em assistência médica, afectando seriamente a prosperidade
económica e o desenvolvimento da sociedade.

A China é o maior produtor e consumidor de tabaco no mundo, representando
44% do total mundial do consumo de cigarros. Existem actualmente mais de 300
milhões de fumadores na China e mais de 700 milhões de não fumadores. Anualmente,
um milhão de pessoas morrem de doenças relacionadas com o tabagismo na China,
muitas das quais são jovens 25 . Caso não sejam tomadas acções para reduzir
significativamente a taxa de tabagismo, o futuro impacto das doenças associadas ao
tabagismo será catastrófico. Prevê-se que, em 2030, o número anual de mortes
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Reportagem sobre o tabaco pela Organização Mundial de Saúde, no dia 27 de Maio de 2020.
“A conta que a China não pode pagar: custos de saúde, económicos e sociais da China devido ao
consumo do tabaco”, reportagem feita pela Organização Mundial da Saúde e pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Genebra, 2017.
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aumentará dos actuais 1 milhão por ano para 2 milhões e o número de mortos aumentará
para 3 milhões por ano até 2050.26

6.2 Tabaco e doenças crónicas não-transmissíveis
O consumo do tabaco é um dos factores principais de risco de doenças crónicas,
incluindo, doenças do foro oncológico, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares.
Existem mais de 7.000 substâncias químicas conhecidas no fumo do tabaco, sendo pelo menos
250 substâncias nocivas e mais de 70 substâncias cancerígenas conhecidas27. Que o tabagismo
pode causar danos graves para a saúde humana isso é um facto indiscutível. Em 1964 foi
publicado o relatório sobre a problemática do tabagismo “Report of the Surgeon General of
USA” que pela primeira vez esclareceu, de forma sistemática que o consumo do tabaco faz mal
à saúde. Os resultados evidenciam que fumar pode levar ao aparecimento de tumores malignos
em várias zonas do corpo humano, desenvolvimento de doenças crónicas, anomalias
reprodutivas e de desenvolvimento, bem como, problemas relacionados com outras doenças
ou com a saúde.
As substâncias cancerígenas no tabagismo involuntário podem causar mutações em
genes-chave no corpo, desequilíbrio de mecanismo sobre o controlo do normal crescimento,
resultando em mutações carcinogéneas e cancro maligno. Verificou-se, ainda, que o tabagismo
pode causar cancro de pulmão, de boca, da nasofaringe, da laringe, do esófago, do estômago,
do fígado, do pâncreas, do rins, da bexiga e do colo do útero, por outro lado, o risco de cancro
do pulmão aumenta conforme a frequência crescente e a duração do consumo do tabaco; quanto
mais cedo os jovens começam a fumar, maior é o risco, porém deixar se deixarem de fumar o
risco de desenvolvimento desses cancros pode reduzir significativamente. Os resultados das
investigações alertam, também, para o facto do consumo de tabaco poder originar cancro do
colo rectal, cancro de mama e leucemia aguda.
O tabagismo pode prejudicar a função endotelial dos vasos sanguíneos e levar à
ocorrência de aterosclerose, estreitamento dos vasos arteriais, obstrução das artérias, causando
uma variedade de doenças cardio-cerebro-vasculares. Estudos revelam que fumar pode causar
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Chen Z, Peto R, Zhou M, Iona A, Smith M, Yang L, et al. Contrasting male and female trends in tobacco-attributed
mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies. Lancet. 2015; 386
(10002):1447-56.
27 27 U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress:
A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking
and Health, 2014.
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doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e doença arterial periférica, no entanto, a
cessação tabágica pode reduzir significativamente o risco de morbilidade e mortalidade dessas
doenças.
O tabagismo também pode causar problemas imunológicos graves nas funções
respiratórias e na função pulmonar, ou seja, pode ser a causa de diversas doenças respiratórias.
Diversos dados comprovam que o tabagismo pode causar doença pulmonar obstrutiva crónica
dependendo dos hábitos do fumador, do historial de fumar e da idade em que começou a fumar.
O risco da doença pulmonar obstrutiva crónica é maior nas mulheres fumadoras do que nos
homens. Deixar de fumar pode alterar o curso natural da doença pulmonar obstrutiva crónica e
retardar o desenvolvimento da sua mutação. Também existem amplas evidências de que o
tabagismo pode levar ao aparecimento da Asma na adolescência ou a sintomas semelhantes à
Asma e pode dificultar o seu controlo. O tabagismo e a grande quantidade de fumo aumentam
o risco de infecções respiratórias incluindo pneumonia. Deixar de fumar pode reduzir o risco
de infecções respiratórias.

6.3 Tabagismo e pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus
(COVID-19)
Além de aumentar o risco de doenças crónicas, o tabagismo também pode causar
infecções respiratórias graves e até fatais. Qualquer tipo de fumo (incluindo cigarros,
cachimbos de água, charutos, cigarros electrónicos e produtos de tabaco aquecidos) reduzirá a
capacidade pulmonar e aumentará o risco das várias infecções respiratórias, também podendo
agravar as doenças respiratórias. Por sua vez, a COVID-19 é uma doença infecciosa que ataca
principalmente os pulmões. O tabagismo enfraquece a função pulmonar, tornando mais difícil
para o corpo resistir ao coronavírus e a outras doenças respiratórias. A pesquisa28 existente
indica nos que os fumadores têm um risco maior de casos graves de COVID-19 e de morte .

6.4 Os riscos do fumo passivo
Entende-se como tabagismo passivo o fumo resultante do processo passivo de fumar,
incluindo inalar o fumo que sai da boca dos fumadores e o fumo do tabaco libertado no ar
durante o processo de combustão. Não há diferença de composição entre o fumo inalado pelos
fumadores e o tabagismo involuntário. Durante décadas, dezenas de milhares de estudos
científicos comprovaram que a exposição ao tabagismo passivo faz muito mal à saúde da
28

World Health Organization, WHO statement: Tobacco use and COVID-19, 2020 May.
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população, podendo levar ao aparecimento de doenças do foro oncológico, doenças
cardiovasculares e doenças respiratórias. O fumo e o tabagismo involuntário são causas
importantes de doença cardiovasculares. Cerca de 10% das causas de mortes globais devido às
doenças cardiovasculares são atribuídas ao consumo do tabaco e à exposição ao tabagismo
passivo 29 . Em 1992, o fumo passivo do tabaco foi classificado como uma substância
cancerígena de primeira classe pela Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos da
América, o que significa que não há nenhuma norma de segurança contra a exposição ao
tabagismo passivo.
Em 1972 o “Report of the Surgeon General of USA” revelou que o tabagismo passivo
faz mal à saúde. Após esforços de mais de dez mil investigações científicas efectuadas por
cientistas em todo o mundo, durante cerca de 40 anos, verificou-se que o tabagismo passivo
também pode provocar o cancro do pulmão e outros tumores malignos, doença pulmonar
obstrutiva crónica, doenças cardio-cerebro-vasculares e outras doenças mais graves,
aumentando o risco de doença coronária de 25% a 30% e o risco de cancro do pulmão de 20%
a 30% para os não fumadores. O tabagismo involuntário pode, também, levar a sintomas de
morte súbita neonatal, otite média e nascimento de bebés de baixo peso, nomeadamente,
provocar problemas de saúde às mulheres grávidas, bebés e crianças. O fumo do tabaco contém,
ainda, muitos compostos, que podem irritar e prejudicar a mucosa respiratória. Apesar de existir
um breve contacto com o fumo do tabaco este pode causar danos ao tracto respiratório superior,
estimular frequentemente o ataque de asma, aumentar a viscosidade do sangue, provocar lesões
da parede interior dos vasos sanguíneos e causar a insuficiência de fornecimento de sangue nos
vasos coronários, aumentando, assim, o risco de ataque cardíaco.
Estima-se que cerca de um terço dos adultos, em todo o mundo, esteja exposto, a longo
prazo, ao meio ambiente onde existe fumo passivo. Na União Europeia, 14% dos não fumadores
e um terço dos adultos trabalhadores estão expostos ao tabagismo passivo no local de trabalho
ou domicílio. Anualmente, estima-se que o número de mortes por exposição ao fumo passivo
no trabalho seja de cerca de 7.600 mortes30. Além disso, estima-se que 700 milhões de crianças,
em todo o mundo, (cerca de 40% das crianças totais no mundo) estão expostas ao fumo passivo

29

World Health Organization. WHO global report: mortality attributable to tobacco. Geneva (CH): World Health
Organization. 2012
30 WHO report on the global tobacco epidemic 2009. Implementing smoke-free environments
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em casa31 . Anualmente, cerca de 65.000 crianças morrem de doenças causadas pelo fumo
passivo24.
O consumo de tabaco leva, também, ao aumento contínuo dos encargos respeitantes aos
cuidados de saúde e a exposição ao tabagismo passivo, também pode causar o incremento das
maiores despesas, quer para os indivíduos, quer para o governo, pois existem custos directos
provenientes da assistência médica e os custos indirectos, devido a um declínio da
produtividade. Nos Estados Unidos da América, estima-se que a exposição ao fumo passivo
faça com que haja um gasto anual de cerca de 5 mil milhões dólares americanos com os custos
directos provenientes da assistência médica, além de 5 mil milhões dólares americanos gastos
em custos indirectos provenientes da perda de produtividade resultantes da incapacidade e/ou
morte prematura32.

31

International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health. Geneva, World Health
Organization, Division of Noncommunicable Disease, Tobacco Free Initiative, 1999.
32 WHO report on the global tobacco epidemic 2009, p.24.
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES

O “Regime de prevenção e controlo do tabagismo” está a ser implementado há mais de
nove anos. Através das várias meios e suportes, como legislação, execução, publicidade
educativa e incentivo à cessação tabágica, o Governo da RAEM tem vindo a impulsionar o
trabalho do controlo do tabaco. A implementação da proibição de fumar em estabelecimentos
públicos, geralmente, protege os cidadãos dos efeitos nocivos do fumo passivo do tabaco. Ao
mesmo tempo, medidas como publicidade educativa sobre o malefícios do tabaco e o imposto
de consumo do tabaco têm ajudado a diminuir a taxa da população fumadora de Macau. Em
termos gerais, a implementação do “Regime de prevenção e controlo do tabagismo” é
satisfatória e atende aos requisitos das directrizes da “Convenção”, bem como às orientações
políticas de “MPOWER” promovidas pela Organização Mundial da Saúde, sendo que a
implementação das medidas de controlo do tabaco têm sido eficazes.
A revisão da Lei n.º 5/2011 entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018. Entre as várias
medidas, incluem-se o aumento das áreas onde é proibido fumar, uma maior restrição na
exibição de produtos do tabaco, a regularização do cigarro electrónico, o aumento do valor das
multas, bem como o aumento dos locais onde é proibida a venda do tabaco. As medidas de
proibição de fumar em casinos, com excepção das salas para fumadores autorizadas, também
foram implementadas de forma completa em 2019, de modo a proteger ainda mais os
trabalhadores do sector do jogo dos efeitos nocivos do fumo passivo do tabaco.
Os Serviços de Saúde, em referência ao relatório supracitado e quanto à epidemiologia
dos riscos que são prejudiciais para a saúde, a situação geral de controlo do tabagismo, e a taxa
de fumadores, propõe as seguintes medidas de controlo do tabagismo:
1.

Definir como objectivo principal da prevenção e controlo do tabagismo a
promoção da saúde, devendo-se continuar com a educação e divulgação dos
malefícios do fumo do tabaco, protegendo a saúde dos cidadãos;

2.

Aumentar o imposto sobre os cigarros;

3.

Proibir a importação de cigarros electrónicos;

4.

Continuar a reforçar a promoção e eficácia dos serviços de cessação tabágica.
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