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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Crime de furto de cartões de crédito    

 

Nestes últimos anos, as formas de furto de cartões de crédito tornaram-se muito 

mais sofisticadas, pois, segundo um cidadão, isso já lhe aconteceu mais do que uma 

vez num curto espaço de tempo. O titular do cartão de crédito pode sempre 

cancelá-lo quando detecta a sua perda, para deixar de assumir as responsabilidades 

decorrentes da sua utilização, mas, a verdade é que nem sempre as pessoas se 

apercebem da perda imediatamente. E quando assim é, precisam de mais tempo e 

energia para reclamar o valor gasto com a utilização do cartão roubado, o que acaba 

por afectar a confiança das pessoas relativamente ao respectivo sistema de 

segurança. 

Com o célere desenvolvimento do comércio electrónico, o âmbito de utilização 

dos cartões de crédito alargou exponencialmente, ao ponto de se tornar num dos 

meios de pagamento mais importantes na economia do mundo virtual. Os cartões de 

crédito trazem de facto extremas facilidades para as pessoas, mas também 

proporcionam aos marginais uma plataforma de grande eficácia e baixo custo para a 

prática de crimes.  

Neste último ano, a Polícia Judiciária tem colaborado com as polícias das 

regiões limítrofes para desmantelar redes que se dedicam ao furto de cartões de 

crédito, mas, creio eu, ainda se regista uma tendência de subida desses crimes. 
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Assim, os residentes esperam que a Polícia reforce as acções de combate, para 

garantir a estabilidade do mercado financeiro e proteger a segurança dos bens dos 

residentes. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. As redes de malfeitores que se dedicam ao furto de cartões de crédito 

actuam nos cibercafés, ou seja, em estabelecimentos onde a circulação de 

pessoas é maior e podem aumentar a clandestinidade das suas práticas, 

através da constante mudança de endereço do fornecedor dos serviços de 

internet e das lacunas resultantes das dificuldades de colaboração 

inter-regional entre as polícias. De que medidas de curto, médio e longo 

prazo dispõe o Governo, para reprimir os crimes de furto de cartões de 

crédito? 

2. Segundo alguns estudos, é por falta de consciência sobre a segurança que 

alguns titulares de cartões de crédito acabam por ser alvo dos malfeitores, 

que lhes furtam informações e códigos dos cartões. O Governo deve 

aproveitar os diversos meios de divulgação para promover acções de 

generalização de conhecimentos sobre a segurança dos cartões de crédito, 

de forma a reduzir os riscos de exposição quer destes cartões quer de dados 

pessoais. Vai fazê-lo?                              

08 de Janeiro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 
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