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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a melhoria da actual política de controlo do tabagismo 

 

 Recebi muitas opiniões do público sobre a política de controlo do tabagismo, 

incluindo a preocupação com os malefícios dos cigarros electrónicos para os jovens. 

Segundo algumas opiniões, com a entrada em vigor do Regime de prevenção e 

controlo do tabagismo, o Governo fixou as áreas públicas onde é proibido fumar, 

nomeadamente, paragens de autocarros, zonas de lazer, etc., porém, há pessoas que 

fumam enquanto andam a pé, e, assim, é impossível evitar, eficazmente, que os 

transeuntes sejam fumadores passivos. Estas opiniões correspondem às conclusões 

constantes do Relatório de acompanhamento e avaliação do “Regime de prevenção 

e controlo do tabagismo” (2018-2020) [1] (adiante designado por Relatório de avaliação) 

divulgado pelos Serviços de Saúde, em Abril do ano passado.  

 Nestes últimos anos, os diversos tipos de cigarros electrónicos tornaram-se 

populares e a sua taxa de utilização entre os jovens aumentou significativamente. Os 

cigarros electrónicos têm vários sabores e são embalados e publicitados de tal forma 

que parecem ser inofensivos e ajudar a acabar com o vício de fumar. De acordo com 

o "Inquérito Nacional sobre o Tabagismo dos Estudantes do Ensino Secundário da 

China de 2019", mais de dois terços dos estudantes do ensino secundário conhecem 

os cigarros electrónicos, e a taxa de utilização entre eles também aumentou 

significativamente [2]. A Organização Mundial da Saúde (OMS) está também 

preocupada com os efeitos dos cigarros electrónicos, pois estes podem servir como 
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porta de entrada para o fumo convencional entre os jovens e para a renormalização 

do fumo na sociedade, aliás, os jovens, atraídos pela tecnologia dos cigarros 

electrónicos e pelas suas embalagens, experimentam os cigarros electrónicos, mas 

depois acabam por se virar para os cigarros convencionais [3].  

 Em termos de controlo do tabagismo no exterior, veja-se como referência a 

legislação de países vizinhos como o Japão e a Coreia do Sul, onde é proibido fumar 

na rua, e onde foram fixados espaços específicos para fumadores, a fim de minimizar 

o impacto do fumo passivo no público. Segundo o Relatório de avaliação, as estradas 

estreitas e o grande número de peões em Macau exigem mais avaliação das 

condições necessárias para a definição de espaços fixos para fumadores. Na minha 

opinião, atendendo a estas condições, o Governo deve reforçar o estudo sobre a 

fixação de espaços para fumadores, de modo a evitar que o fumo passivo afecte os 

peões e que as pontas de cigarro queimem os transeuntes. Pelo exposto, o Governo 

deve melhorar a vigente lei de controlo do tabagismo (incluindo os cigarros 

electrónicos), com vista a criar um ambiente pedonal verde e seguro para o público.  

 

 Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

1. As características dos cigarros electrónicos e os métodos de publicidade 

utilizados na sua promoção facilmente atraem os jovens a tornarem-se 

fumadores. A lei proíbe a sua venda em Macau, porém, não proíbe a sua entrada, 

algumas pessoas estão mesmo a vender cigarros electrónicos e produtos 

relacionados através de plataformas sociais [5]. Veja-se, como referência, a 

nossa vizinha Hong Kong, que recorreu à revisão legislativa, em Outubro de 
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2021, para proibir, plenamente, a importação e venda de cigarros electrónicos. 

As autoridades de Macau devem proceder, durante este ano, à alteração do 

Regime de prevenção e controlo do tabagismo, com vista a proibir, plenamente, 

a importação de cigarros electrónicos. Vão fazê-lo? Antes disto, devem ainda 

reforçar o combate respectivo. Como é que isto vai ser feito?  

2. Actualmente, o Governo protege o público dos perigos do fumo passivo através 

da fixação de áreas onde é proibido fumar. Porém, esta medida não consegue 

responder às expectativas do público em relação ao melhor controlo do 

tabagismo. As autoridades devem considerar melhorar a actual medida, isto é, a 

fixação de áreas onde é proibido fumar, a fim de reduzir ainda mais o impacto do 

fumo passivo na população de Macau. Vão fazê-lo? 

3. Segundo o Relatório de avaliação, os gestores de determinados 

estabelecimentos “consentem tacitamente” ou “toleram” o fumo no interior de 

estabelecimentos [6]. A este respeito, as autoridades devem dispor de planos de 

melhoria, com vista a demonstrar a determinação e a atitude do Governo no 

controlo do tabagismo. Existe algum plano de melhoria?     

 

07 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 
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2019, https://bit.ly/3oIqHf2 
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