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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 3/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2003 (Lei do Comércio Externo), 
alterada pela Lei n.º 3/2016, o Chefe do Executivo manda:

1. É proibido transportar consigo na saída da fronteira da 
Região Administrativa Especial de Macau, a título de uso ou 
consumo pessoal, os medicamentos e artigos antiepidémicos 
com quantidades superiores às seguintes salvo nos casos em 
que se consiga apresentar a receita médica para comprovar a 
necessidade médica:

- cinco caixas ou frascos de medicamentos analgésicos e an-
titérmicos;

- cinco caixas ou frascos de medicamentos de antigripais 
compostos;

- cinco caixas ou frascos de expectorantes e antitússicos;

- cinco caixas de teste rápido de antigénio.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 8 de Janeiro de 
2023.

7 de Janeiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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