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Polícia Judiciária 

(I) Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes 
 

Como órgão de polícia criminal, a Polícia Judiciária (PJ) está incumbida de 
prevenir e investigar crimes, prestando apoio aos órgãos de justiça. A Divisão de 
Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes (DICTE) constitui uma das 
subunidades da PJ, à qual compete essencialmente o combate a crimes relacionados com 
a droga. Como tal, para reprimir eficazmente os crimes de estupefacientes, garantir a 
tranquilidade social e salvaguardar a saúde dos cidadãos, a DICTE seguiu o espírito de 
fazer cumprir as leis com rigor, tendo obtido resultados significativos no trabalho de 
combate aos crimes de estupefacientes realizado no ano transacto. 

Estatística dos crimes de estupefacientes em 2005 

 
Compete à DICTE os seguintes três tipos de processos ligados a crimes de 

estupefacientes: inquérito, investigação sumária e diligência solicitada. 

Em 2005, a DICTE recebeu 147 inquéritos, uma redução de 34,7% em relação a 
225 em 2004, sendo 211 os inquéritos recebidos em 2003. É de notar que o número dos 
processos concluídos é maior do que o dos processos recebidos, razão pela qual o número 
dos processos pendentes é relativamente pouco, sendo apenas de 13. 
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Quanto à investigação sumária, a DICTE recebeu 56 processos, número esse que 
era semelhante ao dos anos anteriores (em 2003 e 2004 foram recebidos 62 e 60 
processos, respectivamente). Como o que acontece com os inquéritos, o número de 
processos pendentes relativos à investigação sumária reduziu-se significativamente, 
passando de 73 no início do ano para 45 no fim do ano. 

 

Relativamente à diligência solicitada, a DICTE recebeu um total de 223 processos, 
número esse que era igualmente semelhante ao dos anos anteriores (em 2003 e em 2004 
foram recebidos respectivamente 216 e 239 processos). Todos estes processos foram 
oportunamente tratados, e o número dos processos que estavam por ser resolvidos 
reduziu-se de 34 no início do ano para 22 no fim do ano. 
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Em 2005 foi apreendido um total de 757,22 gramas de heroína, tendo sido registada 
em 2004 e em 2003 uma apreensão de 427 gramas e de 86,8 gramas, respectivamente. 

 

Em 2005 foram apreendidos cerca de 15 gramas de Methamphetamine, em forma de 
cristal, droga vulgarmente conhecida por “ice”. Além disso, ainda foram apreendidos 2,19 
gramas de Methamphetamine em pó; em 2004 registou-se uma apreensão de 0,36 grama 
desta droga em cristal e 183,8 gramas em pó. 

 

Em comparação com 2004, a quantidade de haxixe apreendida em 2005 reduziu-se 
sensivelmente, tendo sido apreendidos 652 gramas de ervas de haxixe e 76 gramas de 
haxixe em pasta, totalizando 728 gramas. É obviamente que esta quantidade é muito 
menor do que a de haxixe apreendida em 2004, que atingiu 3.374 gramas. Mesmo em 
comparação com a quantidade de haxixe apreendida em 2003, que era de 970 gramas, a 
quantidade da droga congénere apreendida em 2005 também é menor. 
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Em 2005 foram apreendidos 11.125 gramas de ketamina, dos quais 11.100 gramas 
foram apreendidos numa única operação, quantidade essa que constitui recorde na história 
de Macau. 

 

É de realçar que, além das drogas acima mencionadas, ainda foram apreendidos 
outros tipos de droga. Por exemplo, em 2004, foi apreendida pela primeira vez em Macau 
grande quantidade de cocaína, situação essa que não se repetiu em 2005, ano em que a 
quantidade de cocaína apreendida era semelhante à dos anos anteriores a 2004. Foram 
igualmente apreendidos 5.900 comprimidos de estupefacientes, dos quais 578 eram 
MDMA-Ecstasy e os restantes eram Nordazepam, Estazolam, Diazepam e outras 
substâncias psicotrópicas. 

Estatística dos suspeitos detidos em 2005 
 

Em 2005, realizadas as devidas investigações, a DICTE deteve um total de 192 
suspeitos envolvidos em crimes relacionados com a droga, uma redução de 30% em 
relação a 2004, ano em que foram detidos 278 suspeitos, e em 2003 foram detidos 251. A 
redução do número de suspeitos detidos deveu-se principalmente ao facto de o número 
dos detidos por consumo de drogas ter sido reduzido de 198 em 2004 para 102 em 2005. 
Além disso, em 2005, foram detidas 83 pessoas por tráfico de drogas e em 2004, 78. Em 
2005 foram detidos 7 suspeitos por outros motivos, sendo apenas 2, em 2004. 

 

N.º dos suspeitos detidos  

Por tráfico de drogas 83 

Por consumo de drogas 102 

Por outros motivos 7 
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É de referir que entre os suspeitos detidos 23 tinham idades de 16 a 21 anos; 16, 
superiores a 21 anos, além de 6 com idades inferiores a 16 anos, que foram transferidos 
para serviços de justiça. Entre as pessoas detidas, 141 são do sexo masculino e 51, do 
sexo feminino, e entre elas, 113 são portadoras de Bilhete de Identidade de Residente de 
Macau, ocupando 59% do total; as portadoras de Bilhete de Identidade de Residente de 
Hong Kong ocupam 11%, e as portadoras de documento de identificação da República 
Popular da China, 21%. 

 

Residência / Nacionalidade dos suspeitos detidos 

Região Administrativa Especial de Macau 113 

Região Administrativa Especial de Hong Kong 21 

Vietname 8 

República Popular da China 41 

Japão 5 

Taiwan, China 4 

 

  
Drogas apreendidas pela Polícia Judiciária 
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Os dados acima mencionados mostram que o número dos suspeitos detidos por 
tráfico de drogas tem aumentado ligeiramente, enquanto que o número dos detidos por 
consumo de drogas se tem reduzido. Quanto à situação das drogas apreendidas, a 
quantidade de heroína e a de ketamina aumentaram evidentemente, o que se deveu a duas 
grandes acções de apreensão. No início de Setembro de 2005 foi detido no Aeroporto 
Internacional de Macau por agentes de polícia da DICTE um suspeito com destino a 
Taiwan, China, que levava 700 gramas de heroína nos seus sapatos, e após a investigação 
subsequente foram detidos três principais criminosos (Ver a figura acima). 

Além disso, em meados de Setembro de 2005, agentes de polícia da DICTE 
detiveram dois homens taiwaneses que chegaram a Macau em voo que partiu de Manila, 
Filipinas, por terem trazido nas suas bagagens um total de 11.100 gramas de ketamina, 
quantidade essa que constituiu recorde de Macau. Como o método de transporte e a 
embalagem das drogas utilizados pelos dois detidos eram idênticos, crê-se que eles 
pertenciam ao mesmo grupo de traficantes de drogas. A investigação mostra que eles 
aproveitavam de Macau como ponto de passagem e o seu destino era a China Continental. 
Como tal, a DICTE considera que o grupo internacional de traficantes de drogas a que 
pertenciam foi gravemente derrubado (Ver figura à direita). 

 
Drogas apreendidas pela Polícia Judiciária 

 

Cooperação com o exterior 

Macau vai transformar-se num metrópole internacional. Com a reforma do seu  
modelo económico, todos os anos o número de turistas aumenta bruscamente. Mais com a 
abertura cada vez maior dos portos e o desenvolvimento vigoroso do sector de transportes, 
é muito possível que Macau seja aproveitado por grupos internacionais de traficantes de 
drogas como ponto de passagem de estupefacientes. Por isso, além de continuar a 
dedicar-se ao trabalho preventivo, a Polícia Judiciária também se esforça para 
desenvolver a cooperação internacional no combate à droga. Para o efeito, os 
representantes da DICTE participaram numa série de reuniões e seminários internacionais 
para coordenar as acções de combate à droga e trocar informações, das quais se 
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destacaram o 10.º Seminário da Região Ásia-Pacífico sobre a Acção dos Serviços contra a 
Droga, realizado em Fevereiro de 2005; a Conferência Internacional sobre o Combate ao 
Abuso de Drogas, realizada no mesmo mês; a Reunião das Autoridades de Investigação 
Criminal de Guangdong, Hong Kong e Macau, realizada em Abril; a 1.ª Reunião sobre a 
Cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau no Combate à Droga, realizada em 
Julho; o 5.º Seminário Académico Nacional sobre o Trabalho de Investigação e Fórum de 
Directores de Investigação, realizado em Novembro; a Sessão Inaugural da Acção 
Conjunta da Associação das Nações da Ásia do Sudeste (ANSEA) e da China no 
Combate ao Tráfico de Drogas do Tipo de Anfetaminas, realizada em Dezembro. 

Através da participação nestas reuniões e seminários, o pessoal da DICTE tem 
elevado suas habilidades de investigação e tem reforçado o intercâmbio de informações e 
experiências com seus congéneres dos diversas regiões e países. A descoberta dos dois 
grandes casos trans-fronteiriços relativos ao tráfico ilícito de drogas, acima mencionados, 
é justamente fruto da cooperação e da troca de informações com outros países e regiões 
do mundo.  

 

Perspectiva de futuro 

Com o intercâmbio e cooperação estreita inter-regional e internacional na repressão 
rigorosa de crimes relativos à droga, o número de casos relativos ao tráfico ilícito de 
drogas descobertos no ano passado reduziu-se sensivelmente. Nem por isso que o pessoal 
da DICTE fica menos atento; antes ele continua a reforçar a ronda de inspecção e o 
trabalho de intercâmbio e troca de informações com o exterior, a fim de reprimir mais 
eficazmente os crimes trans-fronteiriços relativos à droga. Além disso, a DICTE ainda vai 
lançar mais recursos na formação de pessoal a fim de elevar continuamente suas 
habilidades de investigação criminal, e vai participar mais activamente em acções de 
combate à droga a desenvolverem por outros serviços governamentais e organizações 
sociais locais, de modo a que um maior número de pessoas possa vir a conhecer o seu 
trabalho, a situação dos crimes de estupefacientes em Macau e os danos do consumo de 
drogas, permitindo assim reprimir efectivamente os crimes relativos ao abuso e tráfico 
ilícito de drogas em Macau. 
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(II) Laboratório de Polícia Científica 
O Laboratório de Polícia Científica (LPC) constitui uma das subunidades da PJ e está 

equiparado a departamento, ao qual compete essencialmente prestar apoio técnico aos 
órgãos de investigação criminal e outras entidades que lhe peçam apoio, analisar vestígios 
recolhidos na investigação criminal, documentos suspeitos e diversas substâncias e 
objectos, fazer avaliação geral a nível de resultados dos respectivos exames, deduzindo 
uma conclusão com base na peritagem efectuada. O LPC tem várias secções, sendo a 
Secção de Droga e Tóxicos responsável pela análise de drogas e medicamentos sujeitos à 
disciplina e ao controle do Decreto-Lei n.º 5/91/M, incluindo a análise qualitativa de 
heroína, haxixe, cocaína, “ice”, ketamina, MDMA, MDA e diversas substâncias 
psicotrópicas, assim como a análise quantitativa de MDMA, “ice”, ketamina e cocaína.  

1.  Situação geral do exame de drogas e medicamentos controlados em 2005 

Em 2005, entre as drogas enviadas para exame, a maior parte é heroína e 
benzodiazepinas, seguindo-se-lhes a haxixe e MDMA (Ver Figura 1).  Devido às 
determinadas acções em que foi apreendida grande quantidade de drogas, a quantidade 
total de drogas enviadas para exame ao longo do ano aumentou ligeiramente (Ver Quadro 
2). Além disso, a análise mostra que entre as drogas apreendidas, a droga “Ma” 
(conhecida igualmente por “Ma Ku”) que tem como ingredientes principais as 
anfetaminas também contém Methamphetamine, heroína, cocaína e barbital. Quanto à 
MDMA-Ecstasy, a sua composição principal é MDMA, seguindo-se-lhe 
Methamphetamine, MDA, cocaína, ketamina, MDE e 2C-B (Ver Figura 2). Quanto à 
ketamina em pó, o seu elemento principal é Sulfanilamide, substância que possui uma 
acção anti-inflamatória. 

 

Figura 1  Estatística dos tipos de drogas enviadas para exame em 2005 
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2.  Situação geral nos últimos anos do exame de drogas e medicamentos 
controlados  

Nos últimos 5 anos, com a atenção das diversas camadas sociais ao problema do 
abuso de drogas por parte de jovens e com o reforço da prevenção e combate das 
entidades executoras da lei ao abuso e tráfico ilícito de drogas, a quantidade de 
MDMA-Ecstasy, ketamina, haxixe e outros medicamentos controlados, que se 
propagavam pelos estabelecimentos de diversão, apresentava uma tendência para se 
reduzirem anualmente. Em relação a esta situação, a quantidade de heroína e de 
benzodiazepinas apresentava uma tendência para aumentar gradualmente. Entre os casos 
relativos a benzodiazepinas, enviados para exame, a maioria referia-se à droga 
Midazolam Dormicum, seguindo-se-lhe a “ice” e cocaína. Além disso, importa mencionar 
os casos relativos à droga vulgarmente conhecida por “Ma” ou “Ma Ku”, em 
comprimidos pequenos vermelhos (Ver Figura 3). Esta droga foi descoberta pela primeira 
vez em Macau em 2002, e em 2003 não se registou a sua apreensão. Porém, em 2004, 
foram descobertos 6 casos a seu respeito, número este que aumentou para 21 em 2005 
(Ver Figura 4 e Quadro 1). 

 

 

 

 

 

(Figura 3) Ecstasy e “Ma”, drogas enviadas para 

exame em 2005 

 (Figura 2) Droga em comprimido, vulgarmente 

conhecida por “Ma” 

 

Heroína 
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Haxixe 

Resina de haxixe 

Codeína 

Tipo de Benzodiazepinas 

Metadona 

 

MDMA-Ecstasy 

“Ma” 

“Ice” 

Dimenthylanphetamine 

Ketamina 

Cocaína 

LSD 

Tipo de não Benzodiazepinas

 (Figura) 4 Comparação das quantidades de drogas e medicamentos controlados, enviados para exame nos últimos 5 

anos 

---------------- 

 

(Quadro 1)  N.º dos casos relativos às drogas enviadas para exame nos últimos 5 anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Heroína  63 44 91 100 97 

Haxixe  111 64 68 39 33 

Resina de haxixe 0 0 1 3 1 

Codeína  1 3 2 5 3 

Tipo de Benzodiazepinas 79 70 124 104 101 

Metadona 0 0 0 4 2 

MDMA-Ecstasy 77 51 40 69 35 

“Ma” ou “Ma Ku” 0 5 0 6 21 

“Ice” 6 11 5 5 12 
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Dimethylamphetamine 0 0 0 2 1 

Ketamina 86 55 52 52 17 

Cocaína 0 1 4 8 3 

LSD 4 0 1 0 0 

Tipo de Não 

Benzodiazepinas 

5 7 5 14 4 

 

(Quadro 2)  Quantidade e peso das drogas, enviadas para exame nos últimos 5 anos 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Heroína   (grama) 73,76 57,96 115,06 478,98 829,55 

Haxixe  (grama) 2.185,71 570,96 978,33 3.400,54 694,55 

Resina de haxixe  (grama) 0 0 26,49 126,78 21,80 

Codeína  (frasco) 4,00 49,00 8,00 0 13,00 

Tipo de benzodiazepinas  (comprimido) 3.112,50 3.193,50 4.821,50 3.491,75 5.211,50 

Metadona  (comprimido) 0 0 0 8,00 2,00 

MDMA-Ecstasy  (comprimido) 3.808,75 3.397,75 1.470,50 1.550,25 869,50 

“Ma” ou “Ma Ku” (comprimido) 0 135,00 0 87,00 920,00 

“Ice”  (grama) 13,96 649,93 6,29 13,64 20,39 

Dimethylamphetamine  (grama) 0 0 0 34,11 0,70 

Ketamina  (grama) 1.654,69 882,75 227,64 720,68 13.332,44

Cocaína  (grama) 0 27,08 3,86 231,46 5,20 

LSD (comprimido) 11,00 0 1,00 0 0 

Tipo de não benzodiazepinas (comprimido) 560,00 454,00 118,00 263,00 189,00 

 

(Figura 5) Sésamo preto com LSD 

(Figura 6) Flores de cannabis 
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Os tipos de droga consumida mudam sempre com o passar do tempo. No passado 
consumia-se frequentemente Methaqualone (MX), mas já não se vê hoje em dia. Nos 
últimos 5 anos, as formas e os tipos de droga têm mudado constantemente. Por exemplo, 
em 2001 apareceu a droga LSD em forma de “sésamo preto” (Ver Figura 5); em 2002 
apareceu pela primeira vez em Macau a droga “Yaba” (vulgarmente conhecida em Hong 
Kong e Macau por “Ma”), produzida na região do “Triângulo de Ouro”, e em 2004, 
apareceu em Macau a droga, conhecida por “Flor de Cannabis”, com maior concentração 
de THC do que a haxixe. (Ver Figura 6). Nos últimos dois anos, têm surgido 
sucessivamente novas composições de droga. Por exemplo, as drogas 
Dimenthylanphetamine, MDE e e 2C-B são todas substâncias sintéticas do tipo de 
anfetaminas. A estas situações as entidades legisladoras e executoras da lei de Macau têm 
prestado grande atenção, tendo sido actualizado o Decreto-Lei n.º 5/91/M sucessivamente 
em 2001, 2003 e 2004. Através destas actualizações, um total de 24 substâncias incluindo 
a ketamina, 2C-B, GHB e Dimethylamphetamine, foram incluídas no Anexo do 
Decreto-Lei, para que elas fossem sujeitas a controlo e o abuso destas drogas fosse 
combatido oportunamente. 

No passado não foi descoberto em Macau nenhuma oficina para a produção de 
drogas ou estabelecimento de grande dimensão para o processamento de drogas, mas a 
situação dos casos enviados para exame mostra que o seu processamento simples ocorria 
de vez em quando em Macau, como por exemplo, a ketamina em estado líquido era 
transformada numa droga em pó através de aquecimento e secagem; a cannabis era 
cortada em pedaços pequenos para ser enrolado em papel e fumado como um cigarro; o 
cloridrato de cocaína era transformado em base de cocaína, por meio da reacção química 
simples (Ver Figura 7). 

 

As drogas apreendidas em Macau, tais como a MDMA-Ecstasy, ketamina e heroína 
contêm frequentemente outras substâncias. Às vezes, é apreendida MDMA-Ecstasy que 
apresenta um aspecto não trabalhado e tem componentes complexas. É de salientar que 
são igualmente detectadas drogas falsas em Macau, que apesar da sua aparência não 
contêm elementos principais de drogas verdadeiras. Nos últimos dois anos, os elementos 
das drogas tradicionais têm-se tornado cada vez mais simples, mas merece atenção o 
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surgimento de alguns novos elementos de droga. 

A partir de 2002, ano em que se iniciou a realização da análise qualitativa de drogas, 
o Laboratório de Polícia Científica examina anualmente dezenas de amostras entregues 
pelos serviços de investigação criminal. O resultado da análise mostra que a composição 
dos elementos da ketamina em pó é semelhante à das amostras enviadas para exame nos 
anos anteriores. Em relação a Ecstasy, eram as amostras do ano de 2005 que tinham uma 
maior percentagem de MDMA, ocupando de 21% a 39%. Em relação a “ice”, não se 
verificou grande alteração em termos do seu grau de pureza, ocupando de 1% a 31%. Do 
exame de heroína, o seu nível de pureza era inferior a 10%, sendo a menor percentagem 
registada em 2005. Isto significa que a situação de impureza e de combinação variada dos 
componentes da droga se torna cada vez mais grave. 

 

3.  Conclusão 

Nos últimos 5 anos, o LPC não só prestou serviços de análise qualitativa de drogas 
às entidades de investigação criminal, mas também acompanhou muito de perto a 
situação da droga, especialmente do surgimento de novas drogas em Macau. Além disso, 
o LPS ainda apresentou pareceres profissionais às entidades legisladoras na sua 
actualização das leis relacionadas. Através da participação em reuniões e cursos sobre a 
repressão de crimes relativos à droga, o pessoal do LPS tem elevado a qualidade e 
eficácia do seu trabalho. Por exemplo, através da participação no workshop relacionado 
com o combate à droga, que fazia parte da Reunião Científica de Tribunais Internacionais, 
organizada em 2005 em Hong Kong, foi melhorado o seu conhecimento acerca da 
situação da droga em diversos países do mundo e as linhas orientadoras na realização de 
exames. Demais, o LPC tem vindo a manter relações estreitas com vários laboratórios de 
análise de provas legais e instituições relacionadas com a luta contra a droga, das regiões 
vizinhas e de países estrangeiros, tais como a Divisão de Ciência Forense do Laboratório 
do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (Forensic Science Division, 
Government Laboratory, HKSAR), o Laboratório Forense de Singapura (Singapore 
Forensic Laboratory), os Centros Técnicos de Análise de Provas Legais de diversas 
províncias da China Continental, a DEA (Drug Enforcement Administration) dos Estados 
Unidos e a UNDCP, instituição da ONU. Assim, o pessoal do LPC pode acompanhar de 
perto a situação recente sobre a droga elevando a eficácia de trabalho. 
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