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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Combate à imigração ilegal e reforço da gestão das fronteiriças 

 

Há dias, a polícia divulgou um caso envolvendo um residente que, para obter 

uma retribuição ilícita, forneceu alegadamente auxílio a um infractor, que aguardava 

julgamento e estava inibido de sair de Macau, para sair da RAEM através do campus 

da Universidade de Macau em Hengqin. Este campus está separado do continente 

apenas por um único muro, por isso, já se registram alguns casos de imigração ilegal, 

por exemplo, no ano passado, registou-se um caso em que um grupo terá recorrido a 

um cabo aéreo para auxiliar terceiros a atravessar o dique do campus da UM, 

entrando e saindo ilegalmente de Macau. 

Os imigrantes ilegais não são raros, e alguns deles estão envolvidos noutros 

crimes que têm impacto na ordem pública. O Corpo de Polícia de Segurança Pública 

e os Serviços de Alfândega dispõem de um mecanismo de prevenção conjunto contra 

a imigração ilegal, com o objectivo de combater este fenómeno através de 

inspecções e intercepções. De acordo com os dados oficiais, nos últimos dois anos, o 

número de imigrantes ilegais registou uma diminuição, mas, entretanto, continuaram 

a registar-se muitos casos de aliciamento, auxílio, acolhimento e emprego de 

imigrantes ilegais e de pessoas em permanência ilegal, e no ano passado, 

registaram-se 696 casos, um aumento de 295 casos em relação a 2020. A sociedade 

espera então que as autoridades reforcem os trabalhos de combate à imigração 

ilegal.                                                     
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O campus da UM em Hengqin está separado do continente apenas por um 

único muro, podendo facilmente transformar-se num ponto negro para a 

entrada de imigrantes. As autoridades afirmaram, há já vários anos, que iam 

reforçar o respectivo combate através do aumento das inspecções, do 

reforço do muro do campus, da instalação de detectores de infravermelhos e 

câmaras de vigilância, etc., no entanto, continuaram a verificar-se casos de 

imigração ilegal nos últimos anos. Assim sendo, de que medidas concretas 

dispõem as autoridades para aumentar a eficácia do combate, de modo a 

reprimir a imigração clandestina?   

2. As autoridades têm realizado acções de combate à imigração ilegal, e 

criaram mesmo um mecanismo de prevenção conjunto para o efeito, mas, 

como é frequente os imigrantes clandestinos estarem envolvidos noutros 

crimes, representam uma certa ameaça para a ordem pública, portanto, a 

população está muito preocupada com a eficácia dessas acções. Tendo em 

conta que se verificam, frequentemente, situações de imigração ilegal e 

contrabando por via marítima e terrestre, as autoridades devem rever e 

aperfeiçoar, de forma abrangente, os trabalhos de fiscalização nas fronteiras 

e de prevenção conjunta. Como é que vão fazê-lo? O que é que vão fazer 

para reforçar os trabalhos de combate nos pontos negros? 

3. Macau tem agora 85 km2 de áreas marítimas sob a sua jurisdição, e a carga 

de trabalho não é leve. Os Serviços de Alfândega afirmaram que iam 

aproveitar as tecnologias inteligentes, tais como o sistema inteligente de 
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fiscalização e controlo e os drones, para apoiar os trabalhos de gestão das 

áreas marítimas. Qual é então o ponto de situação da respectiva eficácia?     

  

6 de Maio de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 


