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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover a prevenção da toxicodependência 

 

Recentemente, as autoridades resolveram vários casos de transporte, 

depósito, tráfico e consumo de droga, o que despertou ampla atenção social. 

Daí se pode ver que a questão da droga ainda é grave em Macau. 

Segundo os dados do “Sistema de Registo Central dos 

Toxicodependentes de Macau”, no total, foram registadas 219 pessoas em 

2020, uma redução de 36,7 por cento, comparando com o ano de 2019, mas 

a proporção dos residentes de Macau aumentou de 64,7 por cento, em 2019, 

para 77,6 por cento, e as idades médias dos toxicodependentes e da iniciação 

do consumo diminuíram, em comparação com o ano de 2019. Daí se pode 

constatar a tendência de redução da idade dos toxicodependentes. Ao mesmo 

tempo, segundo um inquérito, 70 por cento dos toxicodependentes consomem 

droga nos locais mais ocultos, tais como, a própria casa, casas dos amigos e 

quartos de hotel, uma vez que, quanto mais oculto for o local, mais dificilmente 

são descobertos, o que dificulta a intervenção dos serviços competentes e 

impossibilita a prestação do apoio correspondente aos toxicodependentes. 

A droga prejudica a saúde de milhares de pessoas, por isso o Governo 

deve reforçar a promoção dos trabalhos de combate à droga, de acordo com 

uma série de questões demonstradas no relatório de inquérito, no sentido de 
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reduzir ainda mais o número de toxicodependentes em Macau. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Segundo um inquérito, muitos toxicodependentes sofrem grande 

pressão e aliviam-na através do consumo de droga. Há quem entenda 

que, para além dos serviços de tratamento da toxicodependência, o 

Governo deve dar mais apoio aos toxicodependentes, por exemplo, a 

prestação de serviços de aconselhamento psicológico e profissional, 

por forma a ajudá-los. Qual é o ponto de situação dessas áreas de 

trabalho? 

2. Segundo os dados, 70 por cento dos toxicodependentes de Macau 

optam por consumir a droga na sua própria casa, nas casas dos 

amigos e em quartos de hotel, uma vez que estes locais são mais 

ocultos, dificultando assim a descoberta e a investigação dos serviços 

competentes. Que medidas as autoridades vão adoptar para identificar 

e ajudar os toxicodependentes ocultos, de modo a prevenir o 

agravamento da questão de consumo de droga? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


