
 隨著科技日漸演進，互聯網、社交媒體、網絡
購物平台迅速發展，且愈趨成熟，網絡購物此種遠
程消費模式雖然為消費者之生活帶來便利，但風
險相對傳統消費模式為高，消費者在享受產品及
服務多樣化的網絡購物(下簡稱“網購”)時，亦不能
忽略隨之而來的風險，以免得不償失。消費者網購
時，除了考慮價格問題外，同時亦須要注意其他多
方面因素，例如賣方本身及其所售產品與服務的
合法性、貨品之物流運輸費用、網絡繳費平台的安
全性、保養條款以及對消費者個人資料的隱私保
護問題等。
　　
 網絡上各式各樣之商品可能來自澳門境外的
國家或地區，消費者要注意這些網絡世界的經營
者所出售的貨品進入本澳是否合法。例如，澳門特
別行政區亦訂定麻醉品及精神科物質於本澳的合
法利用(第34/99/M號法令)及禁止不法生產、販賣
和吸食麻醉藥品及精神藥物(第17/2009號法律)。
 
 另外，澳門特別行政區對本澳經營者零售藥
物方面也有規定，根據58/90/M號法令第十八條第
一款規定：「開設藥物業活動的商號，必須獲得預
先許可。」根據第59/90/M號法令第四條第一款規
定：「所有未經預先登記的成藥，一概不能投放澳
門市場。」，同一法令第七條亦規定登記上須載明
之要件：「a）成藥名稱；b）成藥每一包裝的份量；c）
所用的包裝類別；d）藥廠或成藥或有關成藥牌子
的所有人；e）申請機構；f）核准登記的批示日期及
刊登批示的政府公報的編號及日期；g）登記編號；
h）登記的效期。」除成藥外，上述法令亦規定了其
他非成藥的藥物，如中藥或生物科技提煉之藥物，
亦受其他專門法例監管。
 
 因此，消費者切勿在網上胡亂購買藥物，並應
光顧有牌照的經營者，也要選購已獲有權限部門
批准售賣的藥物。如有疑問應先向權限部門查詢，
倘發現懷疑違法行為也可以作出舉報。

 À medida que a ciência e a tecnologia vêm evoluir, a internet, as redes sociais e 

a plataforma de compras on-line desenvolvem-se acelaradamente e tornam-se cada 

vez mais maturas. Porém, apesar de ser muito conveniente para a vida quotidiana 

dos consumidores, as compras on-line são um consumo à distância que tem maiores 

riscos do que as formas de consumo tradicionais. Portanto, os consumidores devem 

ter maiores cuidados com as compras na internet por forma a evitar prejuízos. Nas 

compras on-line, além de considerar o preço, é importante estar atento a vários 

aspectos como os seguintes: Legalidade do vendedor e dos produtos e serviços por 

ele vendidos, os custos da logística, a segurança da plataforma de pagamento, as 

cláusulas relativas à garantia e a privacidade dos dados pessoais.

 

 Os produtos à venda na internet podem provir dos países ou regiões fora de 

Macau. Deste modo, os consumidores devem verificar se é legal a importação destes 

produtos para Macau, que, como por exemplo, regula o uso legal de estupefacientes 

e substâncias psicotrópicas (Decreto-Lei n.º 34/99/M) e a proibição da produção, do 

tráfico e do consumo ilícitos dos mesmos (Lei n.º 17/2009).

 Além disso, em Macau existe também legislação em relação à venda de medica-

mentos, como o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 58/90/M prevê: 

“A abertura de estabelecimentos de actividade farmacêutica está sujeita a 

autorização prévia”, enquanto o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei define que 

“nenhuma especialidade farmacêutica pode ser colocada no mercado de Macau sem 

que previamente seja registada.” e o artigo 7.º do mesmo diploma prevê que do 

registo devem constar os seguintes: “a) A designação da especialidade; b) As formas 

de apresentação; c) Os tipos de embalagens utilizados; d) O laboratório fabricante ou 

o proprietário da especialidade ou da marca; e) A entidade requerente; f) A data do 

despacho que autorizou o registo e o Boletim Oficial no qual foi publicado; g) O 

número do registo; h) O prazo de validade do registo. ”. De acordo com os ditos 

decretos-leis, os medicamentos tradicionais chineses ou resultantes de biotecnologia 

estão ainda sujeitos a diploma especial.

 Deste modo, os consumidores não devem comprar medicamentos na internet 

mas sim junto dum operador comercial que tenha licença de exploração de 

actividade nesta área, bem como devem verificar se os medicamentos são autoriza-

dos, por parte das autoridades competentes, a ser comercializados em Macau. Em 

caso de dúvida podem informar-se junto das autoridades competentes ou mesmo 

fazer denúncia se verificar a existência de infracção. 
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