
設立目的：
根據179/2008號行政長官批示，特區政府於2008年設立禁

毒委員會。其目的是促進各禁毒相關部門及民間組織之聯繫

和合作，加強應對毒品問題最新發展變化，全面提升禁毒工

作成效。 

主要職權：

-  訂定澳門特區打擊毒品及藥物依賴工作的策略，並統籌及

 協調其執行情況；

-  與從事同類範疇工作的公共及私人實體合作，促進、統籌

 、監督及評估以預防、治療、減低傷害及重返社會為目標

 的計劃；

-  確保毒品及預防藥物濫用的資訊系統，並對提高全民禁毒

 意識的活動予以協助；

-  就禁毒政策的執行情況給予意見，並提出改善建議；

-  對與打擊毒品有關的法規草案、政策及措施提出意見；

-  就與可引致依賴的藥物及其他物質的流通制度有關的措施

 提出建議。

組成：

社會文化司司長及社會工作局局長分別擔任主席及副主席，

成員來自多個不同領域(包括司法、執法、醫療、衛生、教育

及戒毒康復服務等方面)的社會人士、官民機構領導人或代表

，合共最多25名成員。

Objectivo: 
Por despacho do Chefe do Executivo n.º 179/2008, foi criada em 2008 a CLCD, 

para promover a ligação e cooperação entre os serviços públicos e as organizações 

não-governamentais no âmbito do combate à droga, reforçar a capacidade da 

RAEM de lidar com a alteração mais recente do desenvolvimento da problemática 

de drogas e elevar plenamente a eficácia no trabalho de combate à droga. 

Compete à CLCD:
- Definir as estratégias das acções do combate à droga e da toxicodependência

  da RAEM, coordenar e concertar na execução das mesmas;

- Promover, coordenar, supervisionar e avaliar os programas de prevenção, de

 tratamento, de redução de danos e de inserção social, em colaboração com

 entidades públicas e privadas que actuem neste domínio; 

- Assegurar um sistema de informação sobre a droga e a prevenção do abuso da

 droga, colaborando nas iniciativas que visem elevar a consciência da 

 população relativamente à luta contra a droga;

- Emitir pareceres sobre as políticas executadas, bem como apresentar

 recomendações para efeitos de melhoramento;

- Pronunciar-se sobre os projectos de diplomas legais, políticas e medidas 

 relacionadas com a luta contra a droga; e

- Propor medidas no domínio do regime de circulação de medicamentos e

 outras substâncias que possam causar toxicodependência.

Composição da CLCD: 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e Presidente do Instituto de Acção 

Social, como presidente e vice-presidente da CLCD, personalidades de 

reconhecido mérito na área social, dirigentes ou representantes dos sectores 

públicos e privados, provenientes de diferentes áreas (justiça, segurança, cuidados 

médicos, saúde, educação e serviço de desintoxicação e reabilitação), num total 

máximo de 25 membros. 

近年對外交流活動
Actividades de intercâmbio real izadas nos últ imos anos

25.05.2019

到訪北京國家禁毒局
Visita ao Departamento de Controle de Narcóticos do Ministério da 

Segurança Pública da China, em Pequim 
no dia 25 de Maio de 2019 

13.11.2018

到訪深圳市彩虹社會工作服務中心
Visita ao Centro de Serviço de Acção Social de Arco-Íris em 

Shenzhen, no dia 13 de Novembro de 2018

14.11.2018

到訪深圳市司法局第一強制隔離戒毒所
Visita ao Departamento de Justiça Municipal de 

Shenzhen - 1º Centro de reabilitação compulsória de drogas, 
no dia 14 de Novembro de 2018

24.04.2018

到訪本澳民間戒毒服務設施
Visita aos equipamentos de serviço de desintoxicação das 
Organizações Não Governamentais de Macau, no dia 24 de 

Abril de 2018

 澳門特區政府奉行“控制供應、減低需求和減低傷害”的

禁毒政策，為貫徹落實有關政策，採取多項措施，以保障澳

門社會整體的安全和健康。

 對於毒品問題特區政府從不鬆懈，並建立起完整的禁毒體

系，從立法、司法、行政、醫療衛生、教育等方面作出應對

，務求將澳門建設成一個健康無毒的社會。

 澳門特區政府打擊毒品犯罪及防治濫藥工作分屬不同機關

及部門負責，包括警察總局、海關、司法警察局、治安警察

局、懲教管理局及社會工作局等。此外，特區政府於2008年

成立禁毒委員會，以促進各禁毒相關部門及民間組織之聯繫

和合作，全面提升禁毒工作成效。

澳門特區政府禁毒工作體系
Sistema dos Trabalhos do Combate à Droga do Governo da RAEM

 Com vista à concretização da política do combate à droga “Redução da 

oferta, Redução da procura e Redução dos prejuízos”, o Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM) adopta diversas medidas para garantir a 

segurança e a saúde de toda a sociedade de Macau. 

 Em matéria da problemática da droga, o Governo da RAEM nunca deixou 

d e  e n v i d a r  e s f o r ç o s  p a r a  i m p l e m e n ta r  u m  s i s te m a  c o m p l e to  s o b r e  o  

combate à droga, procurando tornar a RAEM uma sociedade saudável sem 

droga, através do trabalho realizado no âmbito da legislação, judiciária, 

administração, cuidados de saúde e educação, entre outros.

 Os diversos organismos e departamentos, nomeadamente os Serviços de 

Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, a Polícia Judiciária, o Corpo de Polícia 

de Segurança Pública, Direcção dos Serviços Correccionais e o Instituto de Acção 

Social, entre outros, são responsáveis pelo trabalho no âmbito do combate ao crime 

da droga e da prevenção e tratamento da toxicodependência. Para além do 

referido, desde a sua criação em 2008, a Comissão de Luta contra a Droga continua 

a promover a ligação e cooperação entre outros serviços públicos e instituições 

particulares envolvidos, de modo a aumentar a eficiência do trabalho de combate à 

droga.
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背景資料
自1999年，由中國內地、香港及澳門三地相關單位每兩年輪

流主辦的全國藥物濫用防治研討會，這是三地藥物濫用防治

工作者匯聚一堂，互相學習和交流，進一步提高全國業界學

術水準，推動藥物濫用防治事業發展的專家會議。2019年的

會議主題為“構建創新防治方案‧積極策動禁毒聯網 – 青年為

首、家庭為重、實證為本、防治為全”。

歷屆研討會的舉辦地點及主題
Local de real ização das conferências e tema dos anos anteriores

Contexto
Desde 1999 que, a Conferência Nacional de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência tem sido realizada, alternativamente, em cada dois anos, pelas 

entidades do respectivo âmbito do interior da China, Hong Kong e Macau, sendo 

este ano a 8.ª edição. A iniciativa reúne os trabalhadores do âmbito da prevenção e 

tratamento da toxicodependência das três regiões para a realização da 

aprendizagem mútua e intercâmbio, a fim de elevar ainda mais o nível académico 

nacional do sector,  promover a conferência entre os especialistas para 

desenvolvimento do sector da prevenção e tratamento da toxicodependência. 

O tema da conferência para o ano de 2019 é “Elaboração de proposta criativa de 

prevenção e tratamento‧Instigação activa para a criação de uma rede conjunta 

para o combate às drogas no sentido de: acorrer primeiro aos jovens, valorizar a 

família e actuar de acordo com os dados reais, bem como de apostar na prevenção 

e tratamento”.

2011年第七屆研討會於香港舉行
主題為“政策完善、多元手法、防治並重、成效評估”

A 7.ª Conferência foi realizada em Hong Kong, em 2011
O tema foi “Melhoria das políticas, diversidade de formas, importância da 

2013年第八屆研討會於澳門舉行
主題為面向禁毒新挑戰-「系統預防、專業發展、

創新治療、多方協作」
A 8.ª Conferência foi realizada em Macau, em 2013

O tema foi“Encarar o novo desafio de combate à droga - Prevenção 
sistemática, desenvolvimento profissional, tratamento inovador, colaboração 

2015年第九屆研討會於中國四川省成都市舉行
主題為“應對新挑戰、法治與實踐、多元化參與、關注青少年”
A 9. ª Conferência foi realizada em cheng du da província de 

Sichuan, em 2015
O tema foi “Resposta ao novo desafio, estado de direito e 

prática, participação diversificada, acompanhamento aos jovens” 

2017年第十屆於香港舉行
主題「實證建防治‧緩害有所依‧十方建共融‧抗毒有成效」
A 10.ª Conferência foi realizada em Hong Kong, em 2017

O tema foi “Prevenção e tratamento, redução de malefícios 
e inclusão social para um efectivo combate à droga”. 

1999年第一屆於香港舉行
主題為“跨世紀政策與服務的新挑戰”

A 1.ª Conferência foi realizada em Hong 
Kong, em 1999

O tema foi “Política transecular e novos 
desafios de serviços”

2009年第六屆研討會於桂林舉行
主題為“以人為本、多元服務、

防治結合、加強康復”
A 6.ª Conferência foi realizada em Ji Lin, 

em 2009
O tema foi “Ter por base a população, 

diversificar os serviços, junção da prevenção e 
tratamento, reforçar a reabilitação ”

2005年第四屆於香港舉行
主是為“多元手法、防治並重、

降低需求、中西協調”
A 4.ª Conferência foi realizada em Hong Kong, 

em 2005 
O tema foi “Diversas formas, importância da 

prevenção e tratamento, redução das 
necessidades, coordenação oriental e ocidental”

2001年第二屆研討會於澳門舉行
主題為“新世紀藥物濫用對策與合作”
A 2. ª Conferência foi realizada em Macau, 

em 2001
O tema foi “Soluções e Cooperação sobre 

o Abuso de Droga do Novo Século”

2007年第五屆研討會於澳門舉行
主題為“優化防治、共享科研、加強康復

、降低危害”
A 5.ª Conferência foi realizada em Macau, 

em 2007
O tema foi “Optimizar a prevenção e o 
tratamento, compartilhar a investigação 

científica, reforçar a reabilitação, reduzir o 
prejuízo”

2003年第三屆於雲南舉行
主題為“藥物濫用新趨勢-關注與深化”
A 3.ª Conferência foi realizada em Yun Nan, 

em 2003
O tema foi “A Nova Tendência do Abuso 

de Droga — Preocupação 
e Aprofundamento”


