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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Como reforçar a protecção dos menores 

 

Nos últimos meses, ocorreram vários casos de abuso sexual de crianças em 

Macau e até houve menores que cometeram este crime. Segundo os dados 

estatísticos dos serviços de segurança, houve dez casos de abuso sexual de crianças 

no primeiro semestre deste ano, um aumento para o dobro em relação ao período 

homólogo do ano passado, o que preocupa a população.  

 

A educação sexual em Macau obteve um certo efeito, mas tem vindo a focar-se 

na autoprotecção e no pedido de ajuda após o acontecimento. Os jovens, sobretudo 

os alunos dos níveis mais baixos, não têm capacidade para enfrentar riscos, por isso, 

deve reforçar-se, para além da actual educação sexual, a educação de como lidar 

com o risco, para aprenderem como enfrentar situações de emergência e fugir do 

perigo.  

 

Os casos de abuso sexual dos últimos anos são diversificados, e as suas 

circunstâncias são complexas e estranhas, não havendo uma diferenciação de idade 

e de género entre as vítimas, o que torna difícil a prevenção. Os casos que envolvem 

menores são mais assustadores. Anteriormente, houve um caso até ocorrido em 

espaço público, e o suspeito arrastou a vítima até umas escadas para abuso, mas, 
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felizmente, a menina tinha a consciência de alerta e gritou por ajuda, se não, as 

consequências teriam sido mais graves. Assim, a formação de sobrevivência também 

faz parte da educação sexual, devendo, a par da que já existe, reforçar-se a educação 

de como lidar com o risco para os alunos serem capazes de fugir do perigo.  

 

Provavelmente, o surgimento desses casos imorais que envolvem crianças e 

alunos tem a ver com o facto de a população “navegar mais na net” em casa e com a 

mudança da situação socioeconómica após a epidemia, o que resultou na alteração 

emocional dalgumas pessoas. Os serviços públicos em causa devem unir 

associações para alargar a rede de apoio, cuidando das pessoas com rendimentos 

afectados pela epidemia e conhecendo a sua situação. Mais, é possível que o 

surgimento frequente desses casos se deva ao facto de as informações negativas na 

internet influenciarem as pessoas com vontade fraca e sempre dependentes daquela, 

surgindo gradualmente fantasias. Deste modo, deve haver um reforço para descobrir 

casos ocultos e sensibilizar o uso correcto da internet.  

 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Quanto aos crimes sexuais frequentes nos últimos anos, o Governo vai 

analisar as respectivas causas, características e formas, envidando esforços 

para a prevenção e o combate? A fim de garantir a privacidade da vítima e 

evitar causar-lhe uma nova ofensa, o Governo vai aperfeiçoar maneiras de 

recolha de provas e reforçar os serviços de aconselhamento e tratamento 
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psicológico da vítima e das pessoas próximas?  

2. Quanto à educação sexual, para além de reforçar a consciência de 

autoprotecção dos alunos, também é importante elevar a respectiva 

capacidade. O Governo deve fomentar, para além da actual educação sexual, 

a educação de como lidar com o risco, para os alunos aprenderem a enfrentar 

situações de emergência e a fugir do perigo. Como vai fazer isto?  

3. As influências mentais sofridas pela população após a epidemia causaram 

uma alteração emocional em algumas pessoas, e é provável que as 

informações negativas na internet causem o aumento dalguns crimes. Para o 

valor social correcto, o Governo vai reforçar a supervisão e o controlo das 

informações negativas? Os menores facilmente contactam com estas na 

internet, por isso vai o Governo fomentar a sensibilização para o uso correcto 

desta por parte dos menores?  

 

 

 19 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


