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Assunto: Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

 

Na sequência da interpelação escrita apresentada pelo Deputado Zheng Anting, 

no dia 14 de Abril de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 415/E318/VII/GPAL/2022, 

emitido pela Assembleia Legislativa a 26 de Abril de 2022 e recebido pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo a 27 de Abril de 2022, após auscultar os Serviços de Polícia 

Unitários, a Polícia Judiciária (PJ) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 

cumpre a este Gabinete apresentar a seguinte resposta: 

 

Em relação ao ponto 1 da interpelação, a instalação das 1.620 câmaras, 

distribuídas em diferentes locais de Macau, das primeiras quatro fases do “Sistema de 

Videovigilância em Espaços Públicos” (vulgarmente conhecido por Sistema “Olhos 

no Céu”) está basicamente concluída, tendo sido atingidos os resultados esperados. 

No sentido de reforçar a cobertura de certas zonas e aumentar a utilidade do sistema, 

as autoridades da segurança desencadearam os trabalhos de instalação da 5.ª fase do 

sistema, tendo substituído algumas das câmaras da primeira fase do sistema “Olhos no 

Céu” e instalado câmaras em postos incluídos no sistema. Prevê-se que as câmaras da 

5.ª fase entrem em funcionamento em 2023, passando o Sistema “Olhos no Céu” a ter 

um total de 1.701 câmaras. 

 

Em relação aos locais que estão fora da cobertura das câmaras do sistema, a 

Polícia continua a reforçar as acções de patrulhamento, tendo destacado mais pessoal 

efectivo para as zonas críticas, nomeadamente locais de maior ocorrência de crimes, 

de grande concentração de pessoas, turísticos, pontos negros de segurança, entre 

outros, ajustando atempadamente as medidas policiais, de forma a prevenir e 

combater as actividades ilícitas, procurando salvaguardar deste modo a segurança dos 

residentes e dos turistas. 

 

 



 

 
 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

 

保  安  司  司  長  辦  公  室  

Gabinete do Secretário para a Segurança 

 

  (Tradução) 

 

 

 
 版次 / V e r .  0 0 1   2 02 1 年 1 0 月  

 

No futuro, as autoridades da segurança irão continuar a avaliar e a aperfeiçoar a 

implementação do Sistema “Olhos no Céu”, procurando acompanhar o 

desenvolvimento social e a realidade de Macau, a fim de reforçar a capacidade geral 

de prevenção e controlo da segurança. 

 

Sobre o ponto 2 da interpelação, no sentido de aumentar a consciência dos 

cidadãos sobre a prevenção de burlas telefónicas, a PJ tem vindo a aplicar medidas 

específicas de prevenção de burlas, tendo reforçado a cooperação junto das 

operadoras de telecomunicações locais através do “mecanismo de prevenção conjunta 

contra burlas”, e de forma a reduzir a ocorrência dos casos de fraude e alertar os 

residentes, as operadoras de telecomunicações adicionaram os prefixos “00” ou “+” 

aos números de telefone das chamadas suspeitas para chamar a atenção dos 

residentes, tendo também sido desactivados os números de telemóvel locais 

envolvidos em casos de burla. 

 

Quanto às aplicações móveis com função de alerta de burla do Interior da 

China, para que as suas funções de alerta possam funcionar de forma eficaz, as 

aplicações recorrem à leitura constante dos dados e das mensagens dos telemóveis. 

Caso seja necessário desenvolver, mais a fundo, essas funções, a aplicação precisa 

ainda de solicitar mais permissões ao utente, incluindo a verificação das aplicações já 

instaladas no telemóvel. Uma vez que Macau tem um sistema jurídico diferente do 

Interior da China, a promoção de uma aplicação semelhante em Macau pode implicar 

questões legais, tais como a protecção da privacidade. 

 

Na prática, a Polícia tem vindo a reforçar os trabalhos de prevenção e de alerta 

relativamente a esse tipo de criminalidade, tendo envidado plenos esforços na 

divulgação de informações junto da população, criando facilidades de acesso à 

informação. Em Agosto de 2017, a PJ lançou a linha aberta de 24 horas para a 

prevenção de burla, n.º 8800 7777, e caso os cidadãos recebam chamadas de burlas ou 

caso suspeitem que estão perante este tipo de crime, podem telefonar à polícia, a 
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qualquer hora, para apresentar denúncia ou prestar as respectivas informações, para 

que a Polícia possa efectuar um acompanhamento preliminar e, de acordo com a 

situação concreta, dar conselhos atempados ou alertas de anti-burla aos cidadãos. 

Sendo o crime de burla um crime semi-público, a realização da respectiva 

investigação criminal depende da denúncia pessoal do interessado, sendo necessário 

que o interessado exprima claramente junto das autoridades judiciais ou da Polícia 

que pretende proceder à efectivação da responsabilidade criminal do suspeito, não 

sendo aceitável a participação através da aplicação de telemóvel.  

 

Relativamente ao ponto 3 da interpelação, para além das rusgas ordinárias e das 

operações anti-crime, a Polícia organiza dispositivos policiais específicos, tais como a 

operação “Preventiva do Inverno”, executada durante a passagem do Ano Novo 

Lunar, bem como a operação conjunta “Trovoada”, realizada anualmente em conjunto 

pelas autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong e Macau, empenhando-se na 

prevenção e no combate das diversas actividades ilícitas e no encaminhamento e 

sujeição aos devidos procedimentos, nos termos da lei, dos indivíduos não residentes, 

envolvidos na prática de actividades ilícitas ou trabalho ilegal. A par disso, com o 

intuito de combater essa situação, de acordo com a Lei n.º 16/2021, “Regime jurídico 

do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região 

Administrativa Especial de Macau”, que entrou em vigor no dia 15 de Novembro do 

ano passado, o CPSP pode ainda revogar a autorização de permanência dos indivíduos 

não residentes e interditar a sua entrada, tendo em consideração a seriedade e a 

censurabilidade dos comportamentos, de modo a evitar a reentrada, em curto tempo, 

dos infractores em Macau, para a prática de actividades ilícitas. Por outro lado, a Lei 

n.º 16/2021 determina a suspensão ou a prorrogação do prazo de detenção para a 

execução dos procedimentos de expulsão, o que permite a redução da emissão de 

“notificações de reapresentação” dos indivíduos retidos em Macau, ou seja, 

imigrantes ilegais, evitando assim o trabalho ilegal ou a prática de crime pelos 

mesmos. 
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Ao mesmo tempo, a Polícia tem vindo a envidar esforços nos trabalhos de 

sensibilização e educação, divulgando atempadamente informações de prevenção e 

combate ao crime e conhecimentos jurídicos através das plataformas electrónicas 

como Weibo, WeChat, entre outros, com vista a elevar a consciência dos cidadãos e 

sua capacidade de prevenção da criminalidade. Por outro lado, a Polícia desloca-se 

periodicamente a locais de concentração dos indivíduos não residentes com vista a 

divulgar informações sobre o cumprimento das leis e de prevenção dos crimes, 

distribuindo cartões e panfletos informativos cujos conteúdos também estão 

traduzidos nas línguas inglesa e portuguesa. Ainda neste âmbito, no sentido de 

divulgar de forma eficaz as informações actualizadas sobre a prevenção de crimes, a 

PJ prepara as respectivas informações policiais em diferentes idiomas, a fim de poder 

transmitir estas informações a pessoas de diferentes origens. 

 

A Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança 

Cheong Ioc Ieng 

12 de Maio de 2022 

  


