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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

 

Combate à criminalidade 

 

Com a epidemia, a economia de Macau foi estagnando, e os meios utilizados na 

prática de crimes são cada vez mais escondidos e apoiados na tecnologia, 

acarretando grande pressão para a segurança pública de Macau. Ao mesmo tempo, 

algumas pessoas afectadas pela epidemia estão a enfrentar más condições de vida e 

psicológicas, são mais facilmente enganadas ou até praticam actos indevidos. Alguns 

residentes disseram-me que são perturbadores e preocupantes os recentes casos de 

burla online, burla em investimentos, namoro online, assédio sexual, branqueamento 

de capitais, abandono de um bebé, apropriação ilegítima de coisa achada, e a 

descoberta de dois cadáveres e duma quadrilha de “troca de notas”.  

Nos últimos anos, as autoridades têm promovido o “policiamento activo”, o 

“policiamento comunitário” e o “policiamento de proximidade”, elevando quer a 

consciência dos residentes em relação à prevenção do crime quer a eficiência na luta 

contra o crime, que resultaram numa redução de 12% dos processos crime, ou seja, 

menos 349 processos penais do que no primeiro trimestre do ano anterior. No entanto, 

aumentaram os casos de extorsão, aliciamento, auxílio, acolhimento e emprego de 

indivíduos em situação de imigração ilegal, e os casos de burla, furto e apropriação 

ilegítima mantêm-se em 321, 268 e 357, respectivamente. 
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Em relação à burla informática, a “medida de suspensão urgente de 

transferência de valores” e a “medida de advertência para a cessação de 

transferências suspeitas” têm produzido alguns resultados. No entanto, as 

autoridades também apontaram que as principais razões dos burlões na 

internet é a redução do fluxo de pessoas, o aumento da procura da internet 

e o aumento da dependência do público em relação à internet nesta situação 

de epidemia, levando então à pratica de crimes. De que medidas dispõe o 

Governo para evitar, a partir da fonte, que os cidadãos sejam enganados 

devido ao seu estado psicológico e emocional durante a epidemia? 

2. Segundo a resposta dos serviços competentes, a Polícia tem destacado 

agentes para patrulhamento e tem reforçado as patrulhas nos locais onde 

ainda não foi instalado o sistema “olhos no céu”, especialmente nas zonas 

de maior incidência de crimes, zonas de grande fluxo de pessoas, zonas 

turísticas e pontos críticos de segurança, reajustando assim oportunamente 

o planeamento policial, e prevenindo e combatendo os diversos tipos de 

criminalidade. Segundo algumas opiniões da sociedade, em algumas 

cidades do Interior da China adopta-se a forma de “voluntários de segurança 

comunitária” que, em colaboração com os agentes da polícia, formam uma 

rede de segurança comunitária, reduzindo os encargos policiais e reforçando 

a cooperação entre a polícia e a população. As autoridades vão ponderar 

introduzir estes métodos no “policiamento comunitário”? 

3. Actualmente, qualquer instituição de Macau que preste, por qualquer forma 

e sem a devida autorização, serviços financeiros sujeitos à supervisão da 
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AMCM, nomeadamente no que respeita à liquidação ou transferência 

transfronteiriça de fundos, viola as disposições do Regime jurídico do sistema 

financeiro. No entanto, os recentes, e em elevado número, casos de 

branqueamento de capitais revelaram que os suspeitos compram moeda 

virtual nas lojas de telecomunicações de Macau e depois vendem-na nas 

plataformas exteriores. De que medidas dispõe o Governo para reforçar a 

supervisão ao combate ao branqueamento de capitais por parte das 

instituições competentes? 

 

26 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


