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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Delinquência juvenil em Macau 

 

Nos últimos anos, têm sido frequentes as notícias sobre a delinquência juvenil. 

Segundo o Secretário para a Segurança, o relatório de balanço da criminalidade 

entre Janeiro e Setembro de 2021 demonstra que os casos de delinquência juvenil 

(envolvendo jovens com idade inferior a 15 anos) aumentaram 15% em comparação 

com o período homólogo de anos anteriores. Registaram-se vários casos, por 

exemplo, a recepção de encomendas postais com droga, correndo-se o risco da 

prática de ilegalidades para receber dinheiro rapidamente, o consumo de droga, que 

foi detectado por terem sido deixadas malas com marijuana em táxis, e filmagens, às 

escondidas, de partes íntimas de outrem, e alguns destes casos envolveram jovens 

que frequentavam o ensino superior. Estes actos ilícitos vão destruir o futuro dos 

jovens, portanto, espero que os vários serviços competentes implementem, 

conjuntamente, a Política de Juventude de Macau (2021-2030) e a política de 

conduta moral e aumento das condições físicas e psicológicas, a fim de elevar a 

consciência dos jovens para o respeito e cumprimento da lei. Assim sendo, interpelo 

o Governo sobre o seguinte: 

1. Olhando para os dados estatísticos sobre a criminalidade, verifica-se que há 

relatórios anteriores que mencionavam apenas a delinquência juvenil 

envolvendo jovens com idade igual ou inferior a 15 anos, daí a dificuldade de os 

serviços públicos e associações cívicas desenvolverem as respectivas acções 

de educação. Assim, há que, por exemplo, através da sensibilização, reforçar a 
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divulgação jurídica entre os estudantes universitários e os recém-chegados ao 

mercado de trabalho. É possível proceder a uma estatística separada dos 

crimes praticados por jovens entre os 13 e os 35 anos [1]? A divulgação destas 

informações é um indicador importante para o desenvolvimento saudável, físico 

e psicológico, dos jovens, e permite à sociedade proceder a uma análise 

objectiva da situação. Na elaboração desta estatística, o Governo deve 

proceder a uma classificação detalhada do número de crimes praticados pelos 

jovens. Vai fazê-lo? 

2. Todos os anos, o Governo realiza acções de divulgação jurídica nas escolas, 

tendo criado para o efeito um mecanismo de ligação, e creio que todo este 

trabalho não foi reduzido. Quais foram os resultados alcançados com a criação 

da Rede de comunicação com as escolas e do Mecanismo de ligação entre as 

escolas e a Polícia? Neste momento, a maioria dos jovens utiliza a internet 

como plataforma para obter informações e, tomando como referência o Interior 

da China, os trabalhos de sensibilização e divulgação jurídica e de combate à 

burla são feitos através de vídeos curtos, conseguindo-se melhores resultados a 

custo mais baixo. Para melhor corresponder ao desenvolvimento social, as 

autoridades vão melhorar e aperfeiçoar os respectivos métodos e meios de 

divulgação? 

3. Quanto aos crimes praticados pelos jovens, as autoridades vão analisar, de 

forma abrangente, as justificações e as razões que os motivaram? Devido à 

pandemia, há que analisar a evolução económica, social e familiar e os novos 

tipos de crimes, para chamar a atenção de todos os sectores sociais para a 
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prevenção de crimes, reduzindo a repetição dos casos, pois mais vale prevenir 

do que remediar. Há também que ponderar sobre o reforço da cooperação entre 

a Polícia e as instituições de serviço social, para que os assistentes sociais 

possam ajudar os jovens necessitados, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do trabalho de policiamento comunitário. Isto vai ser feito? 

 

[1] Observações: O âmbito da idade é definido de acordo com a Política de Juventude de 

Macau (2021-2030). 
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