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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Evitar actos criminosos de abuso sexual de menores através das 

redes sociais 

 

Segundo os dados estatísticos dos primeiros três trimestres do corrente 

ano, divulgados recentemente pelo Secretário para a Segurança, os crimes de 

“abuso sexual de crianças” aumentaram, registaram-se 23 casos, mais 8 em 

comparação com o período homólogo do ano passado, ou seja, um aumento 

significativo de 53%. Durante o debate das Linhas de Acção Governativa 

(LAG) para o próximo ano na Assembleia Legislativa, o Secretário para a 

Segurança referiu também que tinham aumentado os casos em que os 

criminosos conhecem as vítimas online, através de chats, e que também 

aumentaram, durante a epidemia, os casos de relações sexuais entre alunos 

que se conheceram através da internet. 

Hoje em dia, nesta era digital, as referidas situações reflectem que as 

redes sociais são cada vez mais utilizadas e que tanto as crianças como os 

jovens têm meios de contacto mais alargados através dessa via. No entanto, 

devido à falta de consciência de segurança e de experiência social, alguns 

criminosos aliciam as vítimas, através de chats, da oferta de dinheiro, de 

adereços para jogos digitais e de jogos digitais gratuitos, a tirar fotografias 

nuas e a encontrarem-se fora das redes, o que acaba por prejudicar, física e 

psicologicamente, essas crianças e jovens. Para além do abuso sexual 

através da internet, os jovens podem ainda ser vítimas de burla informática, 

cyberbullying, divulgação de informações pornográficas e obscenas na 
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internet (especialmente pornografia infantil), etc.  

Entretanto, também se levanta a questão do grau de generalização da 

educação sexual em Macau. Actualmente, já há em Macau um trabalho 

sistemático sobre educação sexual no ensino não superior, o tema foi 

introduzido nas disciplinas do currículo regular, e foram também actualizados 

e optimizados, de forma contínua, os materiais didácticos para apoio 

pedagógico à educação sexual e a educação moral e cívica, entre outros 

trabalhos, e foi criada a “base de dados sobre a educação sexual”, que foi 

integrada na “base de dados sobre a educação moral e cívica”. No entanto, 

segundo um inquérito realizado este ano1, há ainda margem para melhorias 

no âmbito da educação sexual, e existem mal-entendidos entre os jovens no 

âmbito dos conhecimentos e das suas atitudes perante o sexo. Este inquérito 

teve como destinatários os estudantes das instituições de ensino superior, e 

revelou que, no passado, a educação sexual no ensino não superior era 

insuficiente e que os conhecimentos sobre sexo não eram completos e 

aprofundados, assim, muitos estudantes recorriam à internet para procurar 

complementar esses conhecimentos, mas, era difícil verificar a sua 

veracidade. Segundo as opiniões dos entrevistados sobre o nível da 

educação sexual, a maioria considera que os modelos existentes não 

conseguem dar resposta às necessidades das novas gerações e que as 

formas de divulgação dos respectivos conhecimentos são tradicionais e 

estereotipadas, portanto, os jovens não conseguem obter conhecimentos nem 

aceder a meios correctos. 

                                            

1 Referência: http://www.chengpou.com.mo/dailynews/211753.html 
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Nesta era digital, são cada vez mais os casos de criminosos que se 

aproveitam da internet para lesar direitos e interesses de crianças e 

jovens. Assim sendo, face à nova conjuntura, o Governo deve construir 

uma rede de segurança cibernética destinada aos jovens, através da 

escola, da família e da sociedade. Como é que vai fazê-lo? Deve ainda 

criar um mecanismo de prevenção, para reduzir os casos de abuso sexual 

de menores através das redes sociais. Como é que vai fazê-lo? Há que 

elevar ainda mais a consciência das crianças e dos jovens sobre a 

segurança na internet e a protecção da privacidade, para que tenham 

mais atenção aos amigos que conhecem na internet, e para evitar que 

revelem, de forma excessiva, pormenores da sua privacidade pessoal. 

Como é que o Governo vai fazê-lo? 

2. Face à nova situação de abuso da tecnologia digital por parte de 

delinquentes para violar crianças, o Governo deve acompanhar a 

evolução dos tempos, e integrar, na disciplina de educação sexual, 

conhecimentos sobre como prevenir a agressão sexual nas redes sociais. 

Como é que vai fazê-lo? Perante esta nova era digital, o Governo deve 

realizar um inquérito sobre as opiniões e avaliações sobre a educação 

sexual dos alunos do ensino primário, secundário e universitário, bem 

como dos encarregados de educação, com vista a ficar a conhecer, de 

forma geral e aprofundada, os problemas existentes na educação sexual 

em Macau e a promover, ainda mais, o desenvolvimento desta disciplina. 

Vai fazê-lo? 
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3. Se olharmos para a base de dados sobre a educação sexual, criada pelo 

Governo da RAEM2, o seu conteúdo é, de facto, bastante rico e abrange 

vários temas, infografias, brochuras bem elaboradas, curtas-metragens e 

vídeos curtos, mas, com excepção dos materiais didácticos, os outros 

recursos não foram classificados de acordo com a idade, nem com os 

conhecimentos necessários para as diferentes idades e respectivo nível 

de educação sexual. Como é que o Governo vai optimizar as formas de 

acesso à base de dados sobre a educação sexual e adicionar mais 

conceitos e elementos relevantes, com vista à criação de uma base de 

dados sistematizada sobre a educação sexual? Em relação ao reforço da 

consciencialização dos menores sobre a auto prevenção no âmbito sexual, 

como é que se vai optimizar o trabalho de divulgação e reforçar os 

respectivos efeitos? Para além de palestras, textos, banda desenhada e 

publicidade audiovisual, o Governo deve estudar a possibilidade de 

recorrer aos jogos online, que são mais próximos dos menores, ou a 

outras formas práticas mais imersivas, com vista a alargar o âmbito da 

divulgação dos conhecimentos em causa. Vai fazê-lo? 

 

14 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 

                                            
2 Site de referência: 

https://www.dsedj.gov.mo/cem/gender08.php?genderis=gender_poster 


