
Dados de quem apresenta a opinião: 

Em nome individual   Em nome colectivo  
(Em caso de nome colectivo, por favor preencha os seguintes campos) 

Designação da associação/instituição 
__________________________________  
Nome da pessoa a 
contactar/telefone/e-mail/Fax ____________________________  

 
__________________________ 

 Assinatura, carimbo e data 
 

__________________________ 
Nome do Responsável  

Opiniões e sugestões a apresentar: 

Definição e rotulagem das bebidas alcoólicas 

(1) Bebida alcoólica refere-se a toda a bebida que, por fermentação, destilação ou adição, contenha um 
título alcoométrico superior a 1,2% vol.  

      

 
 

      
 

 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                               

                                         
 

Outras sugestões (Se for necessário mais espaço, use o Quadro para continuação da apresentação 
de sugestões):  

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(2) Nos rótulos de maior tamanho de todas as unidades de bebidas alcoólicas embaladas a vender na 
RAEM deve constar, de forma bem visível, o teor alcoólico por percentagem do volume. 

 Concorda  Não concorda  Não sabe
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Anexo: Formulário de opiniões 
Regime de prevenção e controlo do consumo de bebidas 

alcoólicas por menores



Actos de limitações e proibições
 

 

                                         
 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                               

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Outras sugestões (Se for necessário mais espaço, use o Quadro para continuação da apresentação 
de sugestões): 

(3) É proibida a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas unidades
prestadoras de cuidadosde saúde. 

   

      

(4) É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas máquinas automáticas.   


 Concorda 


 Não concorda 


 Não sabe 

(5)
 
É proibida a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais destinados 
a menores de 18 anos, nomeadamente, estabelecimentos de ensino primário e secundário, 
infantários, creches e outros estabelecimentos de assistência infantil, lares de infância e 
juventude e demais estabelecimentos similares.  

  



 

Concorda

 



 

Não concorda

 



 

Não sabe

 

(6)
 
É proibido facultar, vender ou disponibilizar bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais
abertos ao público a quem não tenha completado 18 anos de idade.  



 
Concorda

 



 
Não concorda

 



 
Não sabe

 
  

 Concorda  Não concorda  Não sabe
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Actos de limitações e proibições
 

 

                                         
 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                               

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Outras sugestões (Se for necessário mais espaço, use o Quadro para continuação da apresentação 
de sugestões): 

(7) É proibida a venda de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos.
   

 

Concorda

 



 

Não concorda

 



 

Não sabe

 (8)
 
A publicidade a bebidas alcoólicas deve apresentar uma advertência com o seguinte conteúdo, 
nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa: “過量飲酒危害健康；CONSUMIR ÁLCOOL EM 
EXCESSO PREJUDICA A SAÚDE; EXCESSIVE DRINKING IS HARMFUL TO HEALTH.”

  



 

Concorda

 



 

Não concorda

 



 

Não sabe

 

(9)

 

Afixar, de forma visível, nos locais de venda de bebidas alcoólicas dístico a indicar que “É 
proibido vender ou disponibilizar bebidas alcoólicas a menores de 18 anos”.  

 Concorda  Não concorda  Não sabe 
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Fiscalização
 

 
   

      

      

 

  

      

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

                                         
                                         
                                                                               

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Outras sugestões (Se for necessário mais espaço, use o Quadro para continuação da apresentação 
de sugestões): 

(10) No exercício das suas funções, os agentes de fisclização podem entrar, nos termos legais, nos 
        estabelecimentos onde é regulada a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas 
        alcoólicas.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(11) No exercício das suas funções, os agentes de fisclização podem determinar o encerramento 
        imediato e provisório do estabelecimento comercial, por um período não superior a 12 horas, 
        quando e enquanto tal se revele indispensável para a recolha de elementos de prova, para a 
        apreensão dos objectos utilizados na prática da infracção ou para a identificação dos agentes 
        da infracção e dos consumidores.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(12) No exercício das suas funções, os agentes de fisclização podem proceder à apreensão cautelar 
        das bebidas alcoólicas, das máquinas de vendas de bebidas alcoólicas ou dos meios 
        publicitários.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(13) No exercício das suas funções, os agentes de fisclização podem remover e destruir a estrutura 
        ou o suporte publicitário das bebidas alcoólicas, quando for tomada a decisão sancionatória 
        definitiva que os considere ilegais.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(14) No exercício das suas funções, os agentes de fisclização podem exigir ao consumidor de 
        bebidas alcoólicas a exibição de documento de identificação, sempre que existam dúvidas 
        acerca da sua idade.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(15) Nos estabelecimentos de venda ou disponibilização de bebidas alcoólicas deve ser 
        implementada uma série de medidas de verificação de idade, devendo exigir a exibição de 
        documento de identificação, sempre que existam dúvidas acerca da idade do comprador.

 Concorda  Não concorda  Não sabe
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Sanções
 

 
   

      

      

 

  

      

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

                                         
                                         
                                                                               

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Outras sugestões (Se for necessário mais espaço, use o Quadro para continuação da apresentação 
de sugestões): 

(16) Às infracções à presente lei pode ser aplicada uma multa.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(17) Em função da gravidade e da prática reiterada das infracções, pode ser aplicada, 
        simultaneamente com a multa, a sanção acessória da perda do produto da venda através da 
        qual foi praticada a infracção.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(18) Em função da gravidade e da prática reiterada das infracções, pode ser aplicada, 
        simultaneamente com a multa, a sanção acessória da interdição, até um período de dois anos, 
        do exercício de actividade directamente relacionada com a infracção praticada.

 Concorda  Não concorda  Não sabe

(19) A determinação do encerramento provisório do estabelecimento pode também ocorrer, por um 
        período não superior a 12 horas, se, perante a detecção de uma infracção em flagrante delito, 
        ocorrer perigo sério de continuação da actividade ilícita. 

 Concorda  Não concorda  Não sabe
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Âmbitos (pode ter mais que uma opção):　　　　　　　 
         

 Definição e rotulagem das bebidas alcoólicas　         Actos de limitações e proibições    　

 Fiscalização　         Sanções　         Outro

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro para continuação da apresentação de sugestões (É aplicável em caso de necessidade)
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