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Interpelação Escrita 

A preocupação com o aumento de casos de abuso sexual de crianças 

Recentemente, o Gabinete do Secretário para a Segurança divulgou o número 

de processos penais instaurados nos primeiros três trimestres deste ano, segundo os 

quais, no período entre Janeiro e Setembro deste ano, registaram-se 23 casos de 

criminalidade, com um aumento de 8 casos em comparação com o período homólogo 

do ano passado, correspondendo a um acréscimo significativo de mais de 50 por cento. 

Apesar de o Governo ter concluído, em 2017, a revisão das disposições relativas aos 

crimes sexuais do Código Penal, elevando a moldura penal para a prática de crimes 

sexuais contra crianças, após a revisão da lei, continuam a ocorrer crimes sexuais 

relacionados com crianças, tais como, abuso sexual, atentado ao pudor e assédio 

sexual verbal, entre outros. Além da condenação desses actos pela sociedade, é 

ainda necessário que esta preste atenção, promova e estude, em conjunto, as leis, 

para elevar a segurança do ambiente durante o crescimento das crianças. 

Quanto à ocorrência de casos de abuso sexual de crianças no corrente ano, 

segundo as autoridades, registou-se um aumento do número de vítimas que 

conheceram os abusadores através de programas informáticos de conversação e, na 

altura da ocorrência de alguns casos, as vítimas eram ainda menores. Devido à idade 

das vítimas, elas podem desconhecer que foram vítimas de agressão, por isso, não 
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pediram ajuda atempadamente. Assim, se os seus pais e professores não 

conseguissem descobrir a situação a tempo, é provável que apenas ao fim de vários 

anos é que a vítima se aperceberia da necessidade de apresentar queixa à polícia, 

depois de atingir a maioridade. Além disso, no passado, recebi muitas queixas de 

mulheres e encarregados de educação, segundo as quais, devido à natureza oculta 

dos crimes sexuais, em muitos casos é difícil recolher provas testemunhais suficientes 

para efeitos de condenação do infractor e, em casos de assédio sexual verbal, apenas 

se pode aguentar com a situação por falta de fundamentos legais. Estes problemas 

reflectem que existe ainda espaço para melhorias ao nível da legislação, da execução 

da lei, e da sensibilização e educação, pelo que se espera que o Governo proceda a 

uma revisão global dos trabalhos nesse âmbito. 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte 

1. Já se passaram 5 anos desde a revisão das normas relativas a crimes sexuais

constantes do Código Penal. O Governo fez algum trabalho de avaliação e o

balanço das experiências no âmbito da prevenção e execução da lei e da recolha

de provas, apresentando propostas de optimização? Para reunir o consenso da

sociedade sobre a revisão legislativa, o Governo vai tomar a iniciativa de proceder

à respectiva consulta pública?

2. Nem um caso de abuso sexual de crianças deve acontecer, porém, verifica-se um

aumento significativo do número de casos de abuso sexual de crianças no corrente
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ano, especialmente no que diz respeito às situações em que as crianças fizeram 

amizades na internet e não apresentaram queixa atempadamente depois da 

ocorrência. Assim, de que planos concretos dispõem as autoridades para o 

combate a esses casos? 

3. Actualmente, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), a Direcção

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) e os

serviços de segurança pública assumem a responsabilidade pela realização de

trabalhos de divulgação jurídica e de educação sexual no âmbito da criminalidade

sexual. Com vista a reforçar a integração dos respectivos recursos, assim como a

elevar a eficácia e o resultado dos trabalhos de divulgação e de combate aos crimes

sexuais contra crianças, de que planos dispõem as autoridades para a coordenação

interdepartamental entre as diversas tutelas do Governo no futuro?

02 de Dezembro de 2022 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


