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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE MACAU

Lei n.º 22/2020

Alteração à Lei n.º 17/2009 – Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópicas

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do 
artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração das tabelas anexas à Lei n.º 17/2009

1. São aditadas, respectivamente, às tabelas I-A e II-B, a que 
se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 17/2009, alterada pelas 
Lei n.º 4/2014, Lei n.º 10/2016 e Lei n.º 10/2019, as seguintes 
substâncias constantes do anexo à presente lei, que dela faz 
parte integrante:

1) As substâncias Parafluorobutyrylfentanyl, Methoxyacetyl-
fentanyl e Cyclopropylfentanyl à tabela I-A;

2) As substâncias ADB-FUBINACA, FUB-AMB (MMB-
-FUBINACA, AMB-FUBINACA), CUMYL-4CN-BINACA 
e ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) à tabela II-B.

2. São aditadas à tabela V, a que se refere o n.º 5 do artigo 
4.º da Lei n.º 17/2009, as três substâncias 3,4-MDP-2-P methyl 
glycidate, 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid e alpha-phenylace-
toacetamide (APAA), constantes do anexo à presente lei, que 
dela faz parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua pu-
blicação.

Aprovada em 16 de Outubro de 2020.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In.

Assinada em 23 de Outubro de 2020.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

澳門特別行政區

澳 門 特 別 行 政 區

第 22/2020號法律

修改第 17/2009號法律《禁止不法生產、販賣和吸食

麻醉藥品及精神藥物》

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，

制定本法律。

第一條

修改第17/2009號法律的附表

一、在經第4/2014號法律、第10/2016號法律及第10/2019號

法律修改的第17/2009號法律第四條第二款所指的表一A及表二

B中分別增加以下物質，該等物質載於作為本法律組成部分的附

件：

（一）表一A：對氟丁酰芬太尼、甲氧基乙酰芬太尼及環丙基

芬太尼；

（二）表二B：A DB-F U BI NACA、F U B-A M B（M M B-

F U B I N AC A, A M B-F U B I N AC A）、C U M Y L - 4C N-

BINACA及ADB-CHMINACA（MAB-CHMINACA）。

二、在第17/2009號法律第四條第五款所指的表五中，增加

三種物質：3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮甲基縮水甘油、3,4-亞甲

基二氧苯基-2-丙酮甲基縮水甘油酸及α-乙酰乙酰苯胺；該等物

質載於作為本法律組成部分的附件。

第二條

生效

本法律自公佈翌日起生效。

二零二零年十月十六日通過。

立法會主席 高開賢

二零二零年十月二十三日簽署。

命令公佈。

行政長官 賀一誠
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附件

ANEXO

［第一條第一款（一）項所指者］

(a que se refere a alínea 1) do n.º 1 do artigo 1.º)

表一A

Tabela I-A

編號

N.º

中文名稱

Denominação em Chinês

葡文名稱

Denominação em Português

化學名稱/結構

Denominação/Composição Química

128 對氟丁酰芬太尼 Parafluorobutyrylfentanyl
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)

piperidin-4-yl]butanamide 

129 甲氧基乙酰芬太尼 Methoxyacetylfentanyl
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)

piperidin-4-yl]acetamide 

130 環丙基芬太尼 Cyclopropylfentanyl
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]

cyclopropanecarboxamide 

［第一條第一款（二）項所指者］

(a que se refere a alínea 2) do n.º 1 do artigo 1.º)

表二B

Tabela II-B

編號

N.º

中文名稱

Denominação em Chinês

葡文名稱

Denominação em Português

化學名稱/結構

Denominação/Composição Química

31 ADB-FUBINACA ADB-FUBINACA

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-

-3-carboxamide 

32

FUB-AMB 

(MMB-FUBINACA, AMB-

FUBINACA)

FUB-AMB (MMB-

-FUBINACA, AMB-

-FUBINACA)

Methyl(2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-

indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

33 CUMYL-4CN-BINACA CUMYL-4CN-BINACA
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-

indazole-3-carboxamide 

34
ADB-CHMINACA 

(MAB-CHMINACA) 

ADB-CHMINACA (MAB-

-CHMINACA)

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-

-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

-carboxamide 

（第一條第二款所指者）

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)

表五

Tabela V

編號

N.º

中文名稱

Denominação em Chinês

葡文名稱

Denominação em Português

化學名稱/結構

Denominação/Composição Química

19
3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮甲基

縮水甘油
3,4-MDP-2-P methyl glycidate

2-oxiranecarboxylic acid, 

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl 

ester
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表五

Tabela V

編號

N.º

中文名稱

Denominação em Chinês

葡文名稱

Denominação em Português

化學名稱/結構

Denominação/Composição Química

20
3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮甲基

縮水甘油酸

3,4-MDP-2-P methyl glycidic 

acid 

2-oxiranecarboxylic acid, 

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- methyl-

21 α-乙酰乙酰苯胺
alpha-phenylacetoacetamide 

(APAA)
benzeneacetamide, α-acetyl-

本附表所列物質的具有特定化學名稱的異構物，但明確不列入本附表的異構物除外。

Os isómeros das substâncias inscritas nesta tabela em todos os casos em que estes isómeros possam existir com 

denominação química específica, salvo se forem expressamente excluídos.

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 40/2020

Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu-
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer 
como regulamento administrativo independente, o seguinte:

CAPÍTULO I

Designação, natureza e atribuições

Artigo 1.º

Designação e natureza

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, doravante designada por DSEDJ, é o serviço 
público, dotado de autonomia administrativa, responsável pela 
concepção, planeamento, coordenação, execução e avaliação 
das políticas educativas e de juventude da Região Administra-
tiva Especial de Macau, doravante designada por RAEM.

Artigo 2.º

Atribuições

São atribuições da DSEDJ:

1) Estudar, propor e promover as políticas públicas para os 
diversos níveis de ensino e as medidas do sistema educativo, 
bem como avaliar os resultados da respectiva execução;

2) Cultivar e incentivar, nos estudantes e jovens, o conheci-
mento, o sentido de responsabilidade e o sentido de identidade 
perante a Pátria e a RAEM, bem como a virtude do amor pela 
Pátria e por Macau, tendo em vista o exercício adequado dos 
seus direitos cívicos e o cumprimento empenhado dos seus 
deveres cívicos;

澳 門 特 別 行 政 區

第 40/2020號行政法規

教育及青年發展局的組織及運作

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，

經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

第一章

名稱、性質及職責

第一條

名稱及性質

教育及青年發展局為一具行政自治權的公共部門，負責構

思、統籌、協調、執行及評估澳門特別行政區的教育政策及青年

政策。

第二條

職責

教育及青年發展局的職責如下：

（一）研究、建議及推動各教育階段公共政策及教育制度的

措施，並評估其執行的成效；

（二）培養並促進學生及青年對國家和澳門特別行政區的認

識、責任感及認同感，以及其愛國愛澳的品格，使其能恰當地行

使公民權利，積極履行公民義務；


