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(I) Política Relativa ao Combate à Droga 

 

Ao longo dos tempos, a Administração de Macau tem vindo a defender com firmeza 
políticas essenciais de combate à droga, nomeadamente, o controle da oferta e a redução 
da procura. Nos últimos anos tem estudado e adoptado activamente medidas para reduzir 
os danos, começando assim a implementar uma política mais rigorosa na luta contra a 
droga, a fim de garantir melhor a segurança e a saúde pública. 

O combate a crimes relacionados com a droga e a prevenção e tratamento da 
toxicodependência são essencialmente incumbidos aos serviços subordinados ao 
Secretário para a Segurança e ao Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). Através da distribuição 
de tarefas pelos diversos organismos, da cooperação entre os mesmos e da congregação 
de esforços da sociedade civil, têm sido aplicadas todas as medidas necessárias na luta 
contra a droga. Ao mesmo tempo, acompanhando de perto a situação da droga no mundo 
e partindo da realidade de Macau, as instituições relacionadas têm vindo a consolidar a 
legislação e a execução das leis relativas a crimes relacionados com a droga. Como por 
exemplo, foi actualizado o Decreto-Lei n.º 5/91/M — Repressão dos Crimes 
Relacionados com a Droga, respectivamente em 2001, 2003 e 2004, para que as 24 
substâncias psicotrópicas fossem integradas na tabela de substâncias sujeitas ao controlo. 
Entretanto, uma maior atenção também tem sido prestada à promoção e ao 
desenvolvimento de intercâmbio e cooperação com o exterior nos assuntos relativos à luta 
contra a droga. 
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(II) Situação da Problemática da Droga 

 

Nos últimos anos, com o impulso do desenvolvimento vigoroso do sector do jogo e 
de turismo, a economia e a sociedade de Macau têm-se desenvolvido a um ritmo sem 
precedente. As condições favoráveis de transportes e da política de entrada e saída 
contribuíram para o aumento crescente da circulação de pessoas e de mercadorias. O 
número de pessoas que entram em Macau por dia ultrapassa 200 mil, o que é 
evidentemente uma grande pressão para uma cidade com menos de 500 mil habitantes, 
especialmente para os serviços judiciários no seu tratamento e solução dos problemas 
complicados relativos à droga. Por isso, todas as entidades relacionadas com a luta contra 
a droga também assumem tarefas muito difíceis. 

Com base na análise dos números dos criminosos relativos à droga e dos 
toxicodependentes, a situação da droga nos anos de 2001 a 2005 pode ser considerada 
estável, mas o trabalho de combate à droga em Macau continua e continuará a enfrentar 
graves desafios especialmente na prevenção da propagação do VIH/SIDA e de outras 
doenças infecto-contagiosas entre as pessoas consumidoras de drogas e no controlo do 
abuso de drogas pelos jovens e do tráfico ilícito e abuso de drogas trans-fronteiriços. 

A seguir, vamos apresentar e analisar sinteticamente os dados sobre a droga, 
registados nos últimos 5 anos pelas diversas entidades de combate à droga. 

Segundo estatísticas do Ministério Público da RAEM sobre os casos respeitantes à 
droga, em 2005 o número de processos autuados foi de 175, uma redução de 8% em 
relação a 2004, ano em que se registou um total de 191. No mesmo ano, foi deduzida 
acusação em 173 processos, uma redução de 10% em comparação com os 193 processos 
em 2004. 

Entre 2001 e 2005 foi autuado um total de 897 processos, tendo sido deduzida 
acusação em 885. Os dados mostram que o número médio dos casos homólogos tratados 
anualmente nestes 5 anos é de cerca de 180, e que o Ministério Público tem reforçado a 
sua missão de dirigir a investigação criminal e interpor a acção penal relacionada com 
crimes de estupefacientes. 

(Quadro) Processos relativos à droga tratados pelo Ministério Público ao longo dos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Processos autuados 194 163 174 191 175 

Processos de acusação 167 155 197 193 173 
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Segundo dados estatísticos dos Serviços de Alfândega sobre as drogas apreendidas 
nos diversos postos fronteiriços, a quantidade total de drogas apreendidas em 2005 
reduziu-se em grande medida em relação a 2004, tendo-se apreendido um total de 1.220 
comprimidos de substâncias psicotrópicas, uma redução de quase 50% em relação a 2004, 
ano em que foram apreendidos mais de dois mil comprimidos. Foram apreendidos cerca 
de 3 gramas de ketamina, uma redução de quase 80%; cerca de 84 gramas de haxixe, uma 
redução de 40%. Só as apreensões de metadona, “ice” e codeína, apresentaram um 
aumento significativo em relação ao ano anterior. Em relação à heroína, foram 
apreendidos 19 gramas; mas em meados do ano, numa operação conjunta dos Serviços de 
Alfândega e da Polícia Judiciária, foi detectado no Aeroporto Internacional de Macau um 
grande tráfico de heroína, tendo sido apreendidos cerca de 700 gramas desta substância. 

Entre 2001 e 2005, não se registou uma evolução linear em termos da quantidade de 
drogas apreendida pelos Serviços de Alfândega de Macau. Geralmente, as drogas 
apreendidas em cada operação não eram em grande quantidade e em maioria dos casos 
eram para uso próprio ou para venda a terceiros. Nos últimos anos, com o aumento 
contínuo da circulação das pessoas pelos diversos postos fronteiriços da Região, o 
trabalho de luta contra a droga tem-se tornado cada vez mais complicado. Por isso, os 
Serviços de Alfândega tomaram algumas medidas especiais, incluindo a instalação de 
aparelhos de análise iónica nos postos fronteiriços, o reforço da capacidade de vigilância 
e controlo de drogas, recurso à Unidade Táctica de Intervenção da Polícia para o envio 
irregular de cãos-polícia para a detecção do tráfico de drogas pelos visitantes que 
circulavam pelos diversos postos fronteiriços de Macau, medidas estas que permitiram 
obter alguns resultados. Assim, nos últimos dois anos, a situação do tráfico ilícito de 
drogas tem melhorado um pouco. Entretanto, o reforço da cooperação e da permuta de 
informações com os serviços competentes das regiões vizinhas contribuiu para o combate 
ao grande tráfico de drogas ocasionalmente detectado em Macau. 
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(Quadro) Tipos e quantidades de drogas apreendidas pelos Serviços de Alfândega ao longo dos anos 

Tipo de droga Unidade 2001 2002 2003 2004 2005 

Erva de haxixe grama 50,93 82,77 215,97 150,14 84,60 

Heroína grama 14,10 21,91 46,96 376,54 19,28 

grama 2,00 28,00 - 9,00 1,57 Cocaína 

comprimido - 24,00 1,00 8,00 - 

grama - 1,20 - - 20,00 Metadona 

mililitro - - - 40,00 - 

Ketamina grama 54,90 13,52 46,06 19,38 3,17 

comprimido 149,50 6,50 34,00 38,50 28,00 MDMA 

grama - - 0,02 2,53 0,40 

comprimido 2.486,00 803,00 3.433,50 2.214,50 926,50 Diazepam (Valium) 

grama 13,05 - 3,00 14,34 2,53 

comprimido 1,00 4,00 0,86 32,00 264,50 Methylamphetamine 

(“ice”) grama - - - 3,87 2,36 

Fentermina comprimido 152,00 364,00 - - - 

Triazolam comprimido 12,00 - - - - 

Diazepam (Valium) mililitro - 22,00 - - - 

Mazindol comprimido - 78,00 - - - 

LSD comprimido - - 1,00 - - 

Morfina comprimido - - 10,00 14,00 - 

Codeína mililitro - - - 480,00 600,00 

Phenobarbital comprimido - - - 32,00 - 

 

A maioria das drogas apreendidas pela Polícia Judiciária nos últimos 5 anos têm sido 
a heroína, haxixe, MDMA, ketamina, “ice” e outras substâncias psicotrópicas. Graças ao 
reforço do trabalho de prevenção e de combate ao abuso de drogas pelos jovens, a 
quantidade de drogas de festa apreendidas tem-se reduzido significativamente; e a 
quantidade de MDMA apreendida também apresenta uma tendência de redução desde 
2001. Nos anos de 2001 a 2005, a quantidade de ketamina apreendida foi reduzida, com 
excepção de uma operação realizada em 2005, em que a quantidade de ketamina 
apreendida ultrapassou mil gramas. Mas, as quantidades de heroína e de benzodiazepinas 
apreendidas têm apresentado a tendência de aumento gradual. E no mesmo período, 
apareceu um novo tipo de droga, conhecida vulgarmente por “Ma” ou “Ma Ku”, e foi 
descoberto que o consumo luxuoso de cocaína era bem procurado no mercado.  
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(Quadro) Número de suspeitos de tráfico ilícito ou abuso de drogas, detidos pela Polícia Judiciária  

nos últimos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

N.º de traficantes de drogas 101 72 45 78 83 

N.º de consumidores de drogas 122 130 200 198 102 

 

 

 
 

Em 2005, a Polícia Judiciária deteve um total de 185 suspeitos envolvidos em 
crimes relativos à droga, dos quais 83 eram traficantes de drogas, número um pouco 
maior do que 78 em 2004; 102 eram consumidores de drogas, número muito menor do 
que o de 2004, ano em que atingiu 198. Em 2005, as drogas enviadas ao Laboratório de 
Polícia Científica incluíam cerca de 830 gramas de heroína, cerca de 700 gramas de 
haxixe, 13.333 gramas de ketamina, 5 gramas de cocaína e mais de 1.060 comprimidos 
proibidos, dos quais a maioria eram MDMA (Ver Quadro 2 da secção relativa ao 
Laboratório de Polícia Científica para mais números dos anos de 2001 a 2005). 

Segundo a estatística sobre a população toxicodependente de Macau, entre 2001 e 
2005 registou-se anualmente uma média de mais de 600 toxicodependentes (entre estes é 
possível que haja alguns repetidamente calculados), incluindo cerca de 328 pessoas que 
pediram voluntariamente o apoio de desintoxicação e cerca de 280 reclusos 
toxicodependentes no Estabelecimento Prisional de Macau, além de cerca de 90 novos 
utentes do serviço da desintoxicação. 

Avaliando os toxicodependentes que pediram o apoio de desintoxicação nos 
últimos anos, descobrimos que a maioria deles eram consumidores de heroína, 
seguindo-se-lhes os que consumiam substâncias psicotrópicas. Destes toxicodependentes 
80% eram adultos do sexo masculino. A análise dos dados sobre as características dos 
novos utentes mostra que vários indicadores importantes merecem atenção, como por 
exemplo, a feminização da toxicodependência, a subida da percentagem dos vindos do 
exterior e dos novos imigrantes, o aumento constante do número dos consumidores de 
outros tipos de drogas, a falta de motivação de pedir apoio de desintoxicação, etc. 
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(Quadro) Estatística dos casos atendidos pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes do IAS nos últimos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

N.º total de casos 255 295 384 350 358 

N.º de novos casos 62 99 87 86 85 

 
Quanto à situação dos consumidores de drogas infectados pelo VIH/SIDA em Macau, 

a taxa de infecção, registada no passado, sempre era muito baixa, mas com o aumento, no 
último ano, de frequência de sujeição dos utentes do serviço de desintoxicação e dos 
consumidores de drogas ao exame físico, foi descoberto que o número dos consumidores 
de drogas com doenças infecto-contagiosas tem vindo a aumentar. Segundo dados dos 
Serviços de Saúde, em 2004 houve 18 consumidores de drogas infectados pelo VIH/SIDA 
devido à partilha de seringa, número esse que bateu o recorde na história. Por isso, os 
serviços competentes reforçaram oportunamente as diversas medidas de prevenção, 
tratamento e controlo, esforçando-se para travar a tendência de propagação de VIH entre 
os consumidores de drogas. Deste modo, em 2005, o número dos consumidores de drogas 
infectados pelo VIH por causa da partilha de seringa reduziu-se para 10. 

 

(Quadro) Estatística do número dos casos de infecção do VIH/SIDA, registados nos Serviços de Saúde ao longo dos 

anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Infecção do VIH 12 22 24 30 23 

Infecção da SIDA Sem dados 2 2 3 3 

Infecção do VIH por partilha de seringas 2 0 0 18 10 

Infecção da SIDA por partilha de 

seringas 

Sem dados 0 0 1 1 
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