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Alerta da PJ: Cuidado com as burlas telefónica que simulam 
chamadas de serviços públicos 

Recentemente, a PJ foi 

informada por um membro do 

projecto “Amigos da Prevenção 

Criminal para Mulheres”, que tinha 

recebido uma mensagem em 

Cantonês, através de uma chamada 

telefónica com um número de 

telemóvel de Macau. Segundo 

aquela gravação, tratava-se de uma 

chamada da “Direcção dos Serviços 

de Administração de Comunicações”, 

e dizia que o telemóvel da vítima 

tinha alguma anomalia e que 

portanto suspender o serviço, dizia 

ainda que para mais informações 

podia digitar “2”. Aquela pessoa 

suspeitou da chamada, desligou imediatamente e reportou o caso à polícia. 

Segundo a investigação, apurou-se que o número do telemóvel reportado não 

existe, nem existe aquela entidade pública na estrutura administrativa pública de 

Macau. Recentemente tem havido vários casos em que se afirmava tratar-se de oficiais 

da autoridade governamental. Por isto, a PJ apela novamente aos cidadãos para 

estarem muito atentos na prevenção das burlas, quando receberem chamadas 

telefónicas deste género, devem desligar imediatamente para não dar qualquer 

oportunidade aos burlões de actuarem.   

Conselhos para a prevenção: 

1. Fique atento sempre que receber chamada telefónica de origem desconhecida, 

desconfie da identidade que desconhecidos declaram e faça a confirmação da 

mesma através de meios confiáveis;  
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2. Não acredite facilmente na identificação do número de telefone que aparece na 

chamada porque esse número pode ser criado através de software pelos 

criminosos para enganarem os cidadãos e levá-los a crer que são telefonemas 

feitos por serviços governamentais; 

3. Não revele quaisquer dados pessoais a desconhecidos, nem lhes faça transferência 

e remessa bancárias; 

4. Divulgue as informações de prevenção de burla aos seus familiares e amigos; 

sensibilize-os para tomarem medidas para não serem burlados; 

5. Se estiver perante uma situação de burla ou perante qualquer tipo de crime, deve 

reportar ou pedir ajuda à PJ através da linha aberta para a prevenção de burlas, nº 

8800 7777 ou da linha aberta 993. 
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