
Prefácio 

 

Em 2001, foi publicado o inédito Relatório da Luta contra a Droga em Macau 
1991-2000. Desde então, o Conselho de Redacção elabora anualmente um Relatório 
da Luta contra a Droga. No processo da sua redacção, os elementos do Conselho 
cooperam estreitamente, dedicando-se incansavelmente ao trabalho de redacção e 
apresentando sem cessar seus pareceres valiosos, de modo a que o relatório anual 
possa ser publicado com êxito. E pelos dados fornecidos para o enriquecimento do 
conteúdo do relatório, um especial agradecimento ao Ministério Público e aos 
Serviços de Alfândega. 

Por ocasião do quinto ano da elaboração do Relatório, pretende-se apresentar 
sucintamente aos leitores a evolução dos trabalhos de luta contra a droga nos anos de 
2001 a 2005. Assim, o Conselho de Redacção desenvolveu esforço no sentido de 
elaborar o relatório com referência aos números e dados dos cinco anos anteriores, de 
modo a que todos possam conhecer a tendência da evolução da problemática da droga 
e do trabalho realizado nos últimos anos em Macau para o combate à droga. 

Nos últimos anos, perante o meio social que se torna cada vez mais complicado, 
a problemática da droga na região de Macau, como em outros países ou regiões, está a 
ameaçar o desenvolvimento saudável da sociedade, e a luta contra a droga continua a 
ser uma tarefa muito difícil para os trabalhadores na área. Apesar das dificuldades, 
todos eles e as instituições relacionadas não têm nenhum medo; antes, envidam 
esforços para que o trabalho de combate à droga seja desenvolvida com êxito. De um 
modo geral, o problema relativo à droga em Macau mantém-se estável, pelo que 
gostaríamos expressar sinceros elogios e agradecimentos a todas as instituições e 
trabalhadores que se dedicam ao trabalho anti-drogas. É claro que na luta contra a 
droga de hoje e do futuro, ainda temos que ultrapassar diversos desafios, sendo muito 
o trabalho por fazer. Para o efeito, esperamos que o nosso Relatório da Luta contra a 
Droga continue a desempenhar um papel activo, estimulando cada vez mais pessoas a 
prestarem atenção e apoio ao trabalho de combate ao abuso e tráfico ilícito de drogas 
e, com base nisso, a participarem entusiasticamente na luta contra a droga. 

 

O Presidente do Instituto de Acção Social 
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