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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Reforçar a gestão da segurança pública 

 

Recentemente, registaram-se em Macau sucessivos casos de imoralidade, 

nomeadamente, casos de abuso sexual e de actos exibicionistas em espaços públicos, 

bem como casos de furto qualificado praticado por um trabalhador doméstico 

estrangeiro contra a família do seu empregador, e ainda casos de burla através da 

internet, etc. Segundo muitos residentes, perante a epidemia, as pessoas sofrem 

grande pressão financeira e psicológica, por isso estão preocupados com o 

surgimento de outros problemas de segurança semelhantes. 

De acordo com os dados disponíveis, em 2021, foram instaurados, no total, 11 

mil 376 casos de inquérito criminal pela Polícia, representando uma subida de casos, 

em comparação com 2020, equivalente a um aumento de 13,1 por cento, dos quais, 

os casos de crime de “roubo” aumentaram 19,2 por cento; os crimes de “ofensa grave 

à integridade física e “outros crimes contra a integridade física” aumentaram 200 por 

cento; os crimes de “aliciamento, auxílio, acolhimento e emprego de imigrantes ilegais” 

aumentaram 73,6 por cento; e os crimes de “burla” aumentaram 29,8 por cento, 

registando-se um aumento mais significativo nos casos de “burla telefónica” e “burla 

através da internet”. Para além disso, em 2021, também não foram poucos os casos 

de “crimes cometidos por não residentes durante a sua permanência em Macau”, 

registando-se um aumento de 99 casos de crime de “burla” a envolver este tipo de 

pessoas, em comparação com o ano de 2020, e um aumento de 17 casos de crime 
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de “ofensa simples à integridade física”. Pelo exposto, constata-se que há ainda 

espaço para melhorar os trabalhos de prevenção e combate à criminalidade durante 

o período epidémico. 

Segundo algumas vozes da sociedade, nos últimos anos, as autoridades têm 

envidado grandes esforços para promover o “policiamento inteligente”, o “policiamento 

activo”, o “policiamento comunitário” e o “policiamento de relações públicas”, cujos 

resultados alcançados foram notórios. No entanto, face à epidemia, o ambiente 

económico de Macau e das regiões vizinhas não é bom, a taxa de desemprego é 

elevada e os problemas psicológicos evidenciam-se, a que se acresce ainda a 

permanência em Macau de um número relativamente elevado de estrangeiros, o que 

constitui um potencial risco para a segurança e uma grande pressão para os trabalhos 

de salvaguarda da segurança de Macau. Assim sendo, espero que as autoridades 

reforcem a execução da lei e as patrulhas, reduzindo ainda através de diversas formas 

o número de crimes praticados por não residentes. 

Face ao exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. Nos últimos anos, as autoridades têm vindo a reforçar a construção do “Sistema 

de videovigilância da cidade de Macau”, vulgarmente conhecido por “olhos no céu”. 

Em 2021, a Polícia recorreu ao referido Sistema na investigação de 3531 casos ou 

incidentes, entre os quais alguns casos de criminalidade violenta, o qual teve um efeito 

significativo na resolução rápida de três casos de homicídio. No entanto, as câmaras 

ainda não conseguem dar uma plena cobertura a toda a cidade sem “ângulo morto”, 

por isso, alguns residentes estão preocupados com a possibilidade de ocorrência de 

crimes nas ruas ermas e nos becos. As autoridades dispõem de algum plano para a 
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extensão da cobertura do referido Sistema a todos os espaços públicos de Macau? 

Vão ainda reforçar o horário e a frequência das patrulhas nas zonas onde ainda não 

é possível a sua cobertura? 

2. Em relação às burlas telefónicas, no Interior da China, os utentes que 

descarregaram e que estão a utilizar a aplicação de telemóvel “National Anti-Fraud 

Center” podem activar a função de alerta de burla, para a prevenção de burla e rápida 

denúncia. As autoridades afirmaram que iam estudar a viabilidade da implementação 

de um sistema semelhante em Macau. Então, qual é o andamento desse estudo? 

3. No futuro, que medidas serão adoptadas pelas autoridades para reduzir as 

infracções cometidas por não residentes durante a sua permanência em Macau? 

 

14 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


