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VI. Cooperação e Intercâmbio com o Exterior 

 

Entre 2001 e 2005, no que se refere à cooperação e ao intercâmbio na área de 
combate a drogas entre Macau e o exterior, nomeadamente a China Continental e a região 
de Hong Kong, foram obtidos resultados significativos, tendo sido realizadas três 
reuniões oficiais sobre a luta contra a droga, com a participação da província de 
Guangdong, de Hong Kong e de Macau, três seminários nacionais sobre a prevenção e 
tratamento do abuso de drogas, inúmeras actividades de intercâmbio e acções de 
sensibilização sobre o combate ao abuso e tráfico ilícito de drogas. Com o 
estabelecimento desde há muito do mecanismo de contacto e de cooperação, os serviços 
competentes de Macau vão continuar a esforçar-se no sentido de contribuir para as acções 
de combate a drogas tanto a nível regional, como a nível nacional.  

À semelhança dos anos anteriores, em 2005, Macau participou activamente em 
reuniões inter-regionais e internacionais sobre a luta contra a droga, assim como numa 
série de actividades de intercâmbio, das quais se destacam as seguintes: 

 

1.  48.ª Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU 

O Presidente do IAS, Ip Peng Kin, e o Chefe da Divisão de Tratamento e Reinserção 
Social (DTRS), Hon Wai, como membros integrantes da delegação Chinesa, participaram 
na 48.ª Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU, realizada em Viena entre 7 e 14 
de Março de 2005. A delegação foi chefiada por Embaixador Zhang Yan, representante 
permanente da China junto da Representação da UN em Viena e de outras organizações 
estrangeiras, e pelo Subdirector dos Serviços de Luta contra a Droga do Ministério de 
Segurança Pública da República Popular da China, Li Yuanzheng. 

Na reunião foram abordadas questões como a infecção do VIH associada ao 
consumo de drogas injectadas, bem como acidentes de viação e de trabalho associados ao 
consumo de drogas. Perante estas questões, teve lugar a discussão sobre o controle eficaz 
da propagação do VIH/SIDA e a redução dos efeitos do consumo de drogas sobre a 
segurança pública. Em relação aos vários aspectos da questão relativa à redução de danos, 
nomeadamente a estratégia concreta, as vantagens e desvantagens e a eficácia da sua 
execução, houve uma ampla discussão entre representantes dos diversos países, tendo o 
responsável da UNAIDS partilhado com os representantes dos diversos países a 
importância do controle da propagação da SIDA e as estratégias eficazes da sua 
prevenção. Foi igualmente discutido o plano de acção relativo à declaração sobre os 
princípios orientadores para a redução da procura de drogas. No que se refere ao reforço 
da competência da comunidade no combate a drogas, representantes dos diversos países 
fizeram uma apresentação detalhada e trocaram impressões sobre o assunto. O 
Secretariado da reunião emitiu vários relatórios, todos eles importantes e actualizados, 
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incluindo a situação a nível global sobre o abuso de drogas, tráfico da droga a nível 
mundial, optimização do sistema informativo sobre drogas, etc. Entretanto, a pedido da 
delegação norte-americana, foi abordado o tema sobre o Tribunal para a Droga, tendo 
sido igualmente organizada uma sessão dedicada a este tema, com vista à partilha de 
experiências de diversos países na criação deste tribunal de competência especializada. 
Além de tudo isso, os representantes de diversos países ainda discutiram profundamente 
as questões sobre as medidas para a cooperação judiciária, o combate ao branqueamento 
de dinheiro, a extradição, o apoio judiciário, a formação, etc. 

(Os dados relacionados podem ser consultados no site do Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes: http://www.unodc.org.) 

 

2.  Conferência Internacional sobre a Luta contra o Abuso de Drogas 

Promovida conjuntamente pela Divisão de Narcóticos (Narcotics Division) do 
Departamento de Segurança (Security Bureau) do Governo da RAEHK e pelo Comité 
Permanente contra Narcóticos (Action Committee Against Narcotics), teve lugar no Hong 
Kong Academy of Medicine, entre 23 e 26 de Fevereiro de 2005, a Conferência 
Internacional sobre a Luta contra o Abuso de Drogas, subordinada ao tema “Novo 
progresso dos métodos da luta contra o abuso de drogas no plano internacional”, com o 
objectivo de fornecer aos trabalhadores na área de combate a drogas dos diversos países e 
regiões oportunidade de intercâmbio e de discussão, no sentido de encontrar soluções 
para o combate a drogas através da cooperação internacional. 

 
Visita às instituições de tratamento e reabilitação da toxicodependência de Hong Kong 

 

Nesta Conferência, os representantes de diversos países e regiões discutiram a 
situação do abuso de drogas no plano internacional e partilharam os resultados obtidos do 
estudo nesta área. Estiverem presentes na Conferência os representantes do IAS e de 
outros serviços dedicados ao trabalho de desintoxicação de Macau. Num Workshop 
temático, Hon Wai, Chefe da DTRS do IAS apresentou a situação actual e o futuro 
desenvolvimento do serviço de desintoxicação de Macau. Além disso, foram organizadas 
várias visitas para os participantes, com vista ao reforço dos seus conhecimentos acerca 
do serviço de desintoxicação de Hong Kong, assim como ao respectivo intercâmbio de 
experiências. 
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3.  21.ª Conferência Internacional da IFNGO 

 
Representantes de Macau na Conferência Internacional da IFNGO 

 

Teve lugar na Maurícia, entre 21 e 24 de Agosto de 2005, a 21.ª Conferência 
Internacional da IFNGO (International Federation of Non Governmental Organizations 
for the Prevention of Drug and Substance Abuse), subordinada ao tema “Aplicação dos 
recursos comunitários na prevenção e tratamento do abuso de drogas”, em que estiveram 
presentes representantes de Macau, nomeadamente o Presidente do IAS, Ip Peng Kin, 
Chefe do DPTT do IAS, Vong Yim Mui, Presidente do Conselho da APFO (Asia Pacific 
Family Organization), Nuno Maria Roque Jorge, e membros deste Conselho, João 
Manuel Ambrósio, Ma Kin Va e Augusto Nogueira, assim como Luís de Herédia, em 
representação da Direcção dos Serviços de Turismo.  

Fundada em 1981 em Kuala Lumpur, Malásia, a IFNGO conta actualmente com 83 
membros de 39 países da Ásia, Europa, América e África, tendo por objectivo conjugar os 
esforços das organizações de luta contra a droga de diversos países ou regiões do mundo 
para estudar e promover conjuntamente as acções de prevenção e tratamento do abuso de 
drogas, potencializar a eficácia do trabalho de luta contra a droga de diversos países ou 
regiões do mundo e cumprir o objectivo de “Cidade sem droga”. A IFNGO realiza, todos 
os anos, reuniões regionais e workshops, promovendo uma conferência internacional de 2 
em 2 anos, de modo a que os representantes dos países membros tenham a oportunidade 
de partilhar as estratégias e as experiências relativas à prevenção e tratamento da 
toxicodependência. Neste encontro, foi eleito o Presidente da APFO, Nuno Maria Roque 
Jorge, para assumir a presidência da IFNGO 2005-2007, e aprovada a realização das 
próximas conferências, a 22.ª e a 23.ª em 2007, em Macau, e em 2009, em Brunei. 

4.  “4.º Seminário sobre a Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas com a 
Participação da China Continental e das Regiões de Hong Kong e de Macau” e 
“8.° Simpósio Nacional sobre a Toxicodependência” 
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Cerimónia de inauguração do seminário   Conferência Nacional contra a Droga 

 
Para ampliar a influência do seminário e elevar o seu nível científico, o Conselho de 

Serviço Social de Hong Kong, a Associação de Prevenção e Tratamento do Abuso de 
Drogas da China, o Instituto de Acção Social do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, e duas subunidades da Universidade de Beijing — Instituto de 
Investigação da Toxicodependência da China e Conselho Especializado de 
Toxicodependência da Associação de Toxicologia da China, concordaram unanimemente 
com a fusão do “4.º Seminário sobre a Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas com 
a Participação da China Continental e das Regiões de Hong Kong e de Macau” e do “8. º 
Simpósio Nacional sobre a Toxicodependência”, no sentido de evitar a sobreposição da 
data de realização e o desperdício de recursos, contribuindo para elevar o número de 
participantes e tornar a iniciativa mais representativa. Esta iniciativa foi subordinada ao 
tema “Visão global do trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência — 
métodos diversificados, prevenção e tratamento são de igual importância, redução da 
procura, combinação de métodos chineses e ocidentais”. 

 

Na reunião foram discutidos problemas relativos ao abuso de drogas, políticas e 
medidas na luta contra a droga, modelos e métodos para a sua prevenção e tratamento; 
foram apresentados estudos básicos sobre toxicodependência e toxicologia, relatórios 
clínicos sobre os novos medicamentos a usar no tratamento da toxicodependência, e 
estudos básicos sobre a biologia molecular. Além disso, os presentes tiveram a 
oportunidade de conhecer in loco a situação do serviço de prevenção e tratamento de 
drogas de Hong Kong e reforçar o intercâmbio e cooperação. Um total de 250 
especialistas e estudiosos assistiram à reunião e foram recebidas mais de 100 
comunicações, das quais 33 foram apresentadas na reunião. Um total de 35 pessoas em 
representação das entidades públicas e privadas de Macau, incluindo os Serviços de 
Polícia Unitários, o IAS, os Serviços de Saúde e o Estabelecimento Prisional de Macau, 
seis instituições particulares de desintoxicação e outras instituições de solidariedade 
social de Macau, estiveram presentes na reunião em que foram apresentadas seis 
comunicações respeitantes ao novo pensamento e métodos para o desenvolvimento das 
acções de prevenção e tratamento da todicodependência,  experiências de Macau sobre o 
serviço de tratamento e reinserção social, estudo clínico sobre a prevenção da recaída, 
medidas de apoio à reinserção social dos toxicodependentes. Em 21 de Outubro de 2005 
deu-se encerrada a reunião em que foi determinada a mudança do nome da reunião que 
passou a ser denominada “Seminário Nacional sobre o Uso Abusivo de Drogas”, a 
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realizar em 2007, em Macau. 

5.  29.ª Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região 
Ásia-Pacífico 

Teve lugar, em Hanoi, Vietname, entre 7 e 11 de Novembro de 2005, a 29.ª Reunião 
das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região Ásia-Pacífico, na qual 
estiveram presentes representantes de Macau, nomeadamente Lam Tong Nei, ajudante do 
director dos Serviços de Polícia Unitários; Adriano Marques Ho, Chefe do Subgabinete 
de Macau do Gabinete Central Nacional Chinês da Interpol; João Monteiro, 
subcomissário da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes da 
Polícia Judiciária; Eddie, Lei Iok Fai, inspector dos assuntos alfandegários dos Serviços 
de Alfândega; e Vong Yim Mui, Chefe do DPTT do IAS.  

Na Reunião deliberou-se o seguinte: 1) Medidas regionais contra o tráfico ilícito de 
heroína; 2) Medidas para reprimir a tendência do uso de tecnologia no tráfico ilícito de 
drogas por quadrilha ou organização criminosa; 3) Medidas regionais contra a ameaça 
causada pela produção de estimulantes tipo de anfetaminas; 4) Boas práticas na execução 
das leis para lidar com toxicodependentes infectados pelo VIH/SIDA, tendo os presentes 
chegado a vários acordos concretos referentes aos problemas acima expostos. 

(Os dados relacionados podem ser consultados no site do Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes: http://www.unodc.org.) 

 
Representantes de Macau na Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região 

Ásia-Pacífico 
 

6.  Actividades trans-regionais de cooperação, intercâmbio e estudo 

(1)  Visita a Macau dos membros do Conselho Administrativo da Associação de 
Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas da China e dos membros do Conselho 
de Redacção da Revista de Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas da China  
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Visita a Macau dos membros do Conselho Administrativo da Associação de Prevenção e Tratamento do 

Abuso de Drogas da China e do Conselho de Redacção 

 

O Conselho Administrativo (3.° mandato) da Associação de Prevenção e Tratamento 
do Abuso de Drogas da China, o Conselho de Redacção (3.° mandato) da Revista de 
Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas da China e o Fórum do Trabalho de 
Desintoxicação reuniram-se na cidade de Zhuhai entre 27 e 29 de Março de 2005. Para 
reforçar o conhecimento sobre o trabalho de prevenção e tratamento da 
toxicodependência de Macau, 50 membros dos dois Conselhos referidos deslocaram-se a 
Macau em 31 de Março para realizar uma visita de intercâmbio e de estudo. Durante a sua 
estadia em Macau, o IAS convidou-os para visitar o Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes e o Centro de Educação de Vida Sadia, actividade essa que permitiu o 
intercâmbio de experiência e de conhecimentos entre as duas partes. 

(2)  Assistência à grande festa nocturna organizada pela província de 
Guangdong para assinalar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas, 26 de Junho 

 
Festa nocturna contra a droga, realizada pela província de Guangdong 

 

Nos últimos anos, a cooperação entre os serviços de desintoxicação da província de 
Guangdong, de Hong Kong e de Macau tem sido estreita. Todos os anos desenvolvem 
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conjuntamente actividades comemorativas do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico 
Ilícito de Drogas. Em 2005, Macau foi convidado pelo Gabinete do Conselho de Luta 
contra a Droga da Província de Guangdong para assistir ao grande espectáculo nocturno 
realizado em 19 de Junho, na vila de Humen da cidade de Dongguan, província de 
Guangdong, para comemorar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas. 

Neste evento estiveram presentes dirigentes dos serviços de combate à droga da 
província de Guangdong, de Hong Kong e de Macau, dos quais se destacaram Chen 
Shaopo, secretário-geral do Conselho de Luta contra a Droga da Província de Guangdong; 
Iong Kong Io, vice-presidente do IAS; Rosanna Ure, comissária da Divisão de Narcóticos 
do Departamento de Segurança (Narcotics Division, Security Bureau), Hong Kong. O 
espectáculo teve lugar no centro da cidade de Humen, tendo sido bem acolhido por 
milhares de habitantes. A iniciativa foi videogravada pela Estação Televisiva de 
Guangdong, e emitida posteriormente em 26 de Junho pela Estação Televisiva por Satélite 
de Guangdong e Estação Televisiva por Satélite Fénix de Hong Kong. Esta iniciativa 
contou com o apoio de um grande número de pessoas, cuja participação permitiu 
promover amplamente o combate à droga, assim como e a cooperação e intercâmbio entre 
os serviços anti-drogas das três regiões, evidenciando a sua determinação na luta contra a 
droga. 

(3) Visita aos serviços de educação sobre a prevenção do abuso de drogas em 
Hong Kong 

 
Deslocação de pessoal do IAS a Hong Kong para a visita ao Drug InfoCentre. 

 

Para reforçar a cooperação e intercâmbio entre as regiões de Hong Kong e de Macau 
na prevenção do abuso de drogas, em 30 de Junho de 2005, a Divisão de Prevenção 
Primária do IAS enviou vários trabalhadores dedicados à educação sobre a prevenção 
primária a Hong Kong para realizar uma visita de estudo de um dia. Os trabalhadores 
visitaram primeiro a Escola Primária Católica de Tseun Kwan O, onde assistiram a uma 
palestra de educação sobre a prevenção primária, partilhando experiências com os seus 
congéneres. Posteriormente, visitaram The Hong Kong Jockey Club Drug InfoCentre para 
conhecer as suas instalações e funcionamento. Esta actividade de visita não só permitiu os 
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trabalhadores conhecer a promoção do trabalho de educação para a prevenção primária 
em Hong Kong, mas também contribuiu para o reforço dos contactos e cooperação entre 
as duas regiões. 

(4) Intercâmbio entre Hong Kong e Macau no âmbito do Programa de 
Educação de Vida Sadia 

 
Intercâmbio entre trabalhadores de Hong Kong e Macau, no âmbito do programa de educação de vida sadia 

 

Para elevar a qualidade do curso de educação sobre a vida sadia, nos dias 25 e 26 de 
Julho de 2005, o Centro de Educação de Vida Sadia do IAS e Hong Kong Life Education 
Activity Programme realizaram em Macau uma reunião de intercâmbio para os 
orientadores da educação de vida sadia das duas regiões. Nas actividades de dois dias, o 
responsável e os orientadores do Life Education Activity Programme estiveram presentes 
nas aulas do Curso de Educação sobre a Vida Sadia de Macau e trocaram impressões com 
orientadores de Macau sobre as técnicas pedagógicas e as novas filosofias de ensino. 
Além disso, ainda visitaram o Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de 
Drogas e o Complexo de Apoio a Toxicodependentes, para conhecer o trabalho de 
prevenção e tratamento da toxicodependência de Macau. Esta actividade de intercâmbio 
contribui para a elevação de eficácia do trabalho das duas regiões e reveste-se de grande 
significado para o desenvolvimento da educação sobre a prevenção primária. 

(5)  Intercâmbio com o Hong Kong Lutheran Social Service 
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Troca de experiências do trabalho de prevenção contra o abuso de drogas, entre pessoal do IAS e do Hong 

Kong Lutheran Social Service 
 

Os trabalhadores do Centro de Aconselhamento a Jovens sobre o Abuso de Drogas, 
subordinado ao Hong Kong Lutheran Social Service, chegaram a Macau em 3 de 
Setembro de 2005 para trocar experiências e ideias com trabalhadores da Divisão de 
Prevenção Primária do IAS sobre o trabalho de educação anti-drogas. 

Ao Hong Kong Lutheran Social Service estão subordinados dois centros de 
aconselhamento a jovens sobre a prevenção primária, cuja competência consiste em 
prestar o serviço de tratamento e reabilitação a consumidores de drogas, desenvolver 
actividades de educação sobre a prevenção de drogas para os estudantes do ensino 
secundário do bairro, e prestar apoio e formação profissional a encarregados de educação. 
Nesta actividade de intercâmbio, ambas as partes trocaram informações sobre os seus 
próprios modelos de educação sobre a prevenção primária e discutiram a situação real e 
dificuldades existentes na promoção do trabalho de prevenção primária. 

(6) Visita a Macau do Conselho do Trabalho da Província de Hubei para a 
Prevenção e Tratamento da SIDA 

Para melhorar os conhecimentos dos seus membros relativos à prevenção e 
tratamento da SIDA, reforçar a sua capacidade de elaborar a política sobre a prevenção e 
tratamento da SIDA, e aprender o sistema de gestão e métodos de intervenção das regiões 
de Hong Kong e de Macau na prevenção e tratamento da SIDA, o Conselho do Trabalho 
da Província de Hubei para a Prevenção e Tratamento da SIDA enviou em 10 de 
Setembro de 2005 cerca de 30 pessoas para visitar o Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes do IAS, tendo Hon Wai, chefe da Divisão de Tratamento e Reinserção 
Social do IAS, explicado detalhadamente as diversas medidas tomadas pelo Complexo 
para a prevenção e tratamento da SIDA. A seguir, ambas as partes trocaram experiências 
de trabalho e discutiram profundamente o problema relativo ao uso de medicamentos para 
tratamento de toxicodependentes. Esta actividade de intercâmbio tem contribuído 
significativamente para a promoção do desenvolvimento do trabalho de ambas as partes 
na área. 
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(7) Assistência à celebração do 38.º aniversário da Pui Hong Self-help 
Association, Hong Kong 

 
Envio de representantes por parte do IAS para a assistência à celebração do aniversário da Pui Hong 

Self-help Association, Hong Kong 
 

Para promover o desenvolvimento das relações e cooperação entre as associações de 
apoio mútuo na área de desintoxicação de Macau e os seus congéneres de Hong Kong, 
Hon Wai, chefe da Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS, e três 
representantes do conselho da Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau 
assistiram à “Celebração do 38.° Aniversário e Cerimónia de Tomada de Posse do 
Membro Central e Entrega de Prémios”, realizadas pela Pui Hong Self-help Association, 
em que foram premiados os sócios com melhor desempenho no processo de reabilitação 
social. A Pui Hong Self-help Association é uma organização social de apoio mútuo que 
tem por objectivo promover a reintegração social dos reabilitados da toxicodependência. 
A Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau recebe desde sempre apoio técnico 
dela tanto na sua fundação como no seu funcionamento. Por isso, elas mantêm sempre 
relações estreitas de cooperação amistosa, a fim de promover conjuntamente o 
desenvolvimento dos serviços congéneres. 

(8) Visita a Hong Kong para conhecer o “Project Snowball”, desenvolvido por 
The Hong Kong Federation of Youth Groups 
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Deslocação de pessoal do IAS a Hong Kong para conhecer as acções preventivas da toxicodependência 
desenvolvidas por The Hong Kong Federation of Youth Groups 

 

Para consolidar os conhecimentos e habilidades especializadas dos seus funcionários 
sobre o desenvolvimento do trabalho extensivo ao exterior para jovens consumidores de 
drogas, o IAS enviou, em 30 de Setembro, vários trabalhadores do Departamento de 
Prevenção e Tratamento da Toxicodependência a Hong Kong para conhecer o “Project 
Snowball” , desenvolvido por The Hong Kong Federation of Youth Groups. Uma das 
acções integradas neste Programa consiste na instalação de um balcão junto da discoteca 
para prestar aos jovens serviços de exame físico, sobretudo a medição da tensão arterial e 
de gordura, assim como a avaliação da capacidade vital, e aproveitar a ocasião para 
contactar com jovens consumidores de drogas, no sentido de lhes transmitir informações 
sobre a redução dos danos do consumo de drogas e reforçar a sua motivação de se 
absterem do vício. Na noite desse dia, os trabalhadores do IAS acompanharam os 
assistentes sociais de serviço externo de Hong Kong, na deslocação a discotecas, a fim de 
conhecer os métodos de intervenção adoptados na região vizinha no contacto com jovens 
consumidores de drogas, tendo os trabalhadores do IAS aproveitado a ocasião para a 
permuta de experiências de trabalho com seus congéneres de Hong Kong, e achado a 
visita impressionante e proveitosa. 
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