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Dados Relativos Ao Trabalho da PJ – Instauração de Processos, 

Trabalhos de Execução da Lei e Policiamento Comunitário em 2022 

 

Em 2022, a PJ tem trabalhado sob a orientação dos “três conceitos de 

policiamento”, para além da colaboração na prevenção da epidemia feito pelo 

Governo da RAEM, a PJ fez grandes esforços para aprofundar as estratégias de 

investigação orientada pelas informações, a intensificação da aplicação da 

tecnologia e a conjugação de esforços entre polícia e população. Além disso, 

cumpriu com rigor as atribuições conferidas pela lei com vista a garantir a 

segurança do País e da RAEM, verificou-se assim um aumento da eficácia do 

trabalho. 

 

A PJ persistiu no conceito geral da segurança nacional como base 

fundamental para realizar o trabalho de defesa da segurança do Estado. Ao 

longo do ano transacto, com a liderança da Comissão de Defesa da Segurança 

do Estado e dos superiores hierárquicos, a PJ colaborou ao máximo com os 

serviços congéneres da China continental, da RAEHK e da RAEM, aperfeiçou 

o trabalho de execução da lei da defesa da segurança nacional e concluiu com 

sucesso várias tarefas importantes, o que contribuiu para a salvaguarda da 

tranquilidade da sociedade de Macau perante o impacto da epidemia, da 

desaceleração económica e da complexidade e turbulência da conjuntura de 

segurança interna e externa. 

 



 

- 2 - 
 

Neste ano, o sistema do estado de direito da segurança nacional tem 

melhorado progressivamente, a revisão da “Lei relativa à defesa da segurança 

do Estado” foi realizado de forma ordenada, com grande apoio da sociedade. 

Com a entrada em vigor do “Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de 

Comunicações”, criou-se um suporte jurídico importante para o melhoramento 

da técnica de execução da lei. Com o melhoramento constante do mecanismo 

de execução da lei e do sistema de gestão, aumentou também a capacidade da 

defesa da segurança do Estado, para dissuadir e combater infiltrações, 

interferências e a sabotagem de forças externas, o que possibilitou uma 

prevenção perspicaz e a neutralização proactiva dos factores de risco, para 

salvaguardar a segurança do País, bem como a estabilidade da RAEM. 

 

Com a liderança da Comissão para a Cibersegurança, a protecção da 

cibersegurança de Macau progrediu estavelmente. No ano transacto, o Centro 

de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) emitiu 147 

alertas às infraestruturas críticas e recebeu 49 informações sobre incidentes de 

cibersegurança, o que corresponde a um aumento de 1,4% e uma diminuição de 

22,2%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Para enfrentar o ambiente 

sério e complexo da cibersegurança, no ano passado o CARIC iniciou o 

processo de actualização e transformação do sistema, para aprimorar, de forma 

abrangente, a capacidade de alerta e detecção, prevê-se que este esteja 

concluído em 2023. Acelerou-se a criação de uma equipa profissional para 

estabelecer um mecanismo de formação de elementos especializados em 

cibersegurança. Além disso, colaborámos com as diversas entidades de 
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supervisão de todos os sectores no intuito de melhorar o sistema de protecção 

da cibersegurança junto dos operadores de infra-estruturas críticas. Foram 

realizados fóruns específicos de cibersegurança para os operadores, fornecemos 

listas de endereços IP perigosos e a análise dos riscos na cibersegurança, de 

modo a colmatar as lacunas na cibersegurança interna. Em colaboração com a 

Polícia de Hong Kong realizou-se a acção de formação “Cyber attack and 

defence elite training” no intuito de aprofundar constantemente a 

sensibilização e educação acerca da cibersegurança. 

 

Com a liderança dos superiores hierárquicos e dos órgãos judiciais, a PJ 

continua a cumprir, de forma eficaz, as atribuições legais de prevenção e 

combate à criminalidade, defesa da justiça, salvaguarda do estado de direito e 

proteção da segurança pessoal e patrimonial da população. Ao longo de 2022, 

foram instaurados 8.612 processos criminais, registou-se assim uma descida de 

10,1% relativamente ao ano anterior. Entre estes, 4.470 foram inquéritos e 

denúncias, o que representa uma redução de 9,1%. O número total dos 

processos concluídos foi de 8.508, correspondente a uma queda de 9,5% face 

ao ano anterior e o número de indivíduos presentes aos órgãos judiciais foi de 

1.265, o que corresponde a uma diminuição de 30,9%. Devido ao severo 

impacto da epidemia de Covid-19 em Macau na segunda metade de 2022, as 

actividades sociais estiveram relativamente estáticas e ao mesmo tempo a PJ 

implementou cuidadosamente a prevenção criminal, disso resultou a descida do 

número de casos. 
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No âmbito da criminalidade violenta, em 2022 foi registado 1 caso de 

homicídio, 1 caso de ofensas graves à integridade física e nenhum rapto. 

Quanto ao crime de fogo posto, registaram-se 31 casos, o que representa uma 

descida de 38% face ao ano anterior. A PJ tem efectuado acções de 

sensibilização in loco com o sector de gestão predial, no ano passado foram 

realizadas 57 acções deste género e contactadas mais de 6.000 famílias, o que 

reduziu a ocorrência de incêndios por negligência. Houve 11 casos de roubo e 

272 de furto, o que representa descidas de 59,3% e 33,2%, respectivamente, 

isto também graças ao aumento dos patrulhamentos específicos para reduzir os 

crimes derivantes da depressão económica. Registaram-se 136 casos de 

extorsão, que traduz uma subida de 38,8%, foi principalmente pelo aumento do 

crime de extorsão por “nude chat”. Em suma, os crimes mais relevantes 

mantiveram ainda em tendência de baixa ocorrência ou próxima do zero em 

2022, assim a segurança da comunidade e o bom ambiente foram plenamente 

garantidos. 

 

Em 2022, foram instaurados 965 processos referentes a crimes 

relacionados com o jogo, significa uma descida de 29,7% face ao ano anterior. 

Os casos relativos à agiotagem para jogo, ao sequestro resultante de agiotagem 

para jogo, bem como à burla e ao roubo derivados de “troca ilegal de dinheiro” 

caíram todos em relação a 2021 devido principalmente à diminuição de turistas 

e de actividades do jogo. O Centro de Coordenação de Crimes Relacionados 

com o Jogo, na dependência da PJ, e o mecanismo de controlo mediante 

investigadores destacados nos casinos continuam a funcionar 24 horas por dia, 
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bem como realizam-se patrulhas periódicas e aleatórias dentro e fora dos 

casinos para conter os crimes relacionados com o jogo e as actividades ilícitas 

envolvidas. Mantem-se a cooperação de forma próxima com a Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e as empresas de jogo para realizar 

inspecções conjuntas em tempo oportuno e criar mecanismos de operações 

conjuntas para fortalecer o combate aos websites falsos que utilizam a 

denominação das empresas de jogo de Macau. Continua a realizar-se trabalho 

com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e as empresas de jogo para 

reprimir as actividades de troca ilegal de dinheiro, foram detidos mais de 3500 

“burlões da troca de dinheiro” e foram feitas as comunicações de 126 

indivíduos à DICJ durante o ano para que fossem tomadas medidas de 

interdição de entrada nos casinos. A par disso, a PJ deu muita atenção à 

ocorrência de “burlas com notas falsas” e melhorará o respectivo combate e as 

acções de sensibilização. Realizaram-se 6 sessões de “Workshop sobre 

prevenção de crimes ligados ao jogo”, nas quais foram transmitidas 

informações a 277 pessoas desta área para promover a cooperação entre polícia 

e população na prevenção dos crimes relacionados com o jogo. Com a entrada 

em vigor do novo “Regime da actividade de exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino” e dos respectivos diplomas complementares, o combate 

intensivo a grupos ilegais de jogos, bem como o lançamento do trabalho 

legislativo sobre “Combate ao crime de jogo ilícito”, irá haver um 

desenvolvimento saudável do sector do jogo em Macau e haverá uma poderosa 

ferramenta legal para a prevenção e combate aos crimes relacionados com o 
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jogo. Este ano marca o início de uma nova fase do desenvolvimento do sector 

do jogo em Macau, e com base numa boa cooperação com os respectivos 

serviços públicos, a PJ irá empenhar-se em cumprir a responsabilidade de 

defender a segurança nacional e regional deste sector. 

 

A PJ combateu fortemente os crimes ligados a estupefacientes assim como 

nos anos anteriores. Em 2022, foram instaurados 44 processos de tráfico e 11 

de consumo de droga, o que corresponde a uma descida de 27,9% e 15,4%, 

respectivamente, a taxa manteve-se, portanto, baixa. A PJ tem seguido o 

conceito da investigação criminal orientada pelas informações, efectuando 

investigação rigorosa aos crimes relacionados com a droga, no ano passado, 

resolveram-se 10 casos de tráfico de droga por encomenda, foram descobertos 

abrigos de plantação de cogumelos alucinógenos e de canábis, o que demonstra 

a eficácia do nosso trabalho. Continuam a melhorar as acções de luta aos novos 

tipos de droga, tentando que haja coerência com as proibições, em termos de 

substâncias, com o resto do mundo, estamos a acompanhar de perto a situação 

das regiões vizinhas no âmbito do controlo de canabidiol (CBD) com visão 

para o futuro e planeamento, para evitar que os novos de tipos de droga 

prejudiquem Macau. Atendendo à implementação plena do levantamento das 

restrições (isenção de quarentena) para a passagem das fronteiras e os voos 

internacionais a serem retomados de forma regular, a PJ está muito atenta ao 

transporte de droga em bagagens, transporte de droga em corpo humano, entre 

outros métodos que poderão voltar a surgir, por isso, irá intensificar os 

controlos através dos mecanismos de combate à droga das “seis autoridades das 
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três jurisdições” de Guangdong, Hong Kong e Macau e meios de troca de 

informações a nível internacional e regional com vista a dar reposta a esse tipo 

de criminalidade que tende a ser diversificado e complexo.  

 

Ao longo dos três anos de epidemia, o crime informático tem tido a 

tendência a aumentar com esquemas dissimulados e diversificados, neste 

sentido, a PJ actualiza permanentemente as suas políticas e medidas com vista a 

dar uma resposta pragmática a esse tipo de problemas. No ano transacto, foram 

instaurados 1.411 inquéritos de crime informático, com uma descida de 15,8%, 

em comparação com o ano anterior, a primeira queda registada desde 2018, 

acredita-se que isso tinha a ver com a eficácia de todas as medidas preventivas 

e o melhor sentido de prevenção criminal da população que tem vindo a 

aumentar, de entre estes, as burlas informáticas com “furto de dados do cartão 

de crédito para compras online” diminuíram notoriamente, houve uma 

diminuição de 73,8%, em relação ao ano anterior. Contudo, as burlas 

cibernéticas continuam a subir, registaram-se 610 casos em 2022, o que 

representa um aumento de 17,5%, em relação ao ano anterior, as burlas que 

envolvem compras online, armadilha de serviços pornográficos (golpe de falso 

“enjo kosai”) registaram um aumento relativamente notório, ainda nesse ano, 

surgiram também novos modus operandi, nomeadamente as encomendas, 

“aumentar o registo das encomendas para obter comissão” o que causou um 

enorme prejuízo não só para os residentes como para as lojas. A par disso, 

registaram-se 87 casos de extorsão através de “nude chat”, um aumento de 

35,9% em termos anuais. O número deste tipo de crime tem vindo a crescer 
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vertiginosamente desde 2020, acredita-se que as redes sociais tornaram-se 

ainda mais utilizadas durante a pandemia, a PJ já se adaptou com estratégias de 

resposta, reforçando, em particular, as acções de prevenção. Além disso, no ano 

passado foram registados 112 casos de burlas telefónicas, um aumento de 

25,8%, face ao ano anterior, tem-se reparado que o número desse tipo de crime 

voltou a crescer desde 2020, isso demonstra que existe um relaxamento a nível 

de cuidado por parte da população perante as novas burlas que surgiram 

durante a pandemia, nomeadamente aqueles que se fingem funcionários dos 

serviços de saúde e de prevenção epidémica. 

 

Frente a nova conjuntura da criminalidade informática e das burlas, no ano 

passado a PJ recorreu a diferentes meios para melhorar os mecanismos 

antiburla, para que a população tenha uma protecção ainda maior. A par disso, 

prosseguiu a colaboração com o sector bancário para que haja alertas para as 

transferências suspeitas e com as autoridades policiais estrangeiras na cessação 

imediata de pagamento dos esquemas fraudulentos transfronteiriços, por meio 

dessas duas medidas, no ano passado, conseguiu-se bloquear 26 casos, que 

envolviam cerca de 3,7 milhões de patacas, supostamente relacionados com 

burlas. As novas medidas antiburla e anticrime, lançadas no ano passado, 

alcançaram os resultados esperados, nomeadamente o “alerta para transacções 

suspeitas online” e o “alerta sobre contas envolvidas nas burlas”, desde que 

foram lançadas no passado Outubro funcionaram satisfatoriamente, o que deu 

mais um passo no melhoramento do actual mecanismo. Desde Julho, obtida a 

aprovação dos órgãos judiciais, a PJ intensificou a troca de informações sobre 
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casos de burla telefónica com os operadores de telecomunicações, que após 

investigação entrou, por iniciativa própria, em contacto com 366 pessoas que 

receberam chamadas fraudulentas para persuadi-las e sensibilizá-las sobre este 

tipo de crimes, e prestou apoio a duas delas que foram vítimas. Face ao 

aparecimento dos casos fraudulentos de procura de emprego no Sudeste 

Asiático, a PJ organizou oportunamente e desenvolveu, de forma abrangente, 

acções preventivas de burla, para poder proteger eficazmente a segurança da 

população. Desde Novembro, voltámos a lançar avisos anticrime relacionados 

com cartões de pontos, em colaboração com as lojas de conveniência, para 

bloquear os canais usados pelos criminosos para receber dinheiro das burla e 

das extorsões. Durante o ano, estabelecemos canais de comunicação com os 

sectores do jogo e da logística para transmissão de mensagens de prevenção 

criminal, com os quais melhoraram-se rapidamente a eficiência e a cobertura 

das propagandas de sensibilização, estamos ainda a estudar a possibilidade de 

extensão a todos os sectores. Nesse ano, foram desenvolvidos a imagem vivaz e 

atractiva da “Abelhinha esperta contra a burla”, que nos possibilitou continuar 

a melhorar e a inovar as formas de prevenção das burla, combinando acções 

online e offline, em busca de um melhor trabalho de sensibilização da 

população, no âmbito de prevenção criminal, e para que todos os sectores 

estejam atentos aos novos modus operandi. 

 

Nos últimos anos, os crimes do foro sexual têm a tendência para aumentar, 

em particular, aqueles que envolvem jovens que não atingiram a idade de 

imputabilidade penal e que foram transferidos para o Ministério Público no ano 
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passado, e esta questão merece a atenção de todos. A PJ actualizou as 

estratégias para proteger os menores das ofensas, face ao aumento de casos de 

abuso sexual e de importunação sexual nas crianças, a PJ reforçou a cooperação 

com os sectores da educação e dos serviços sociais e continua a promover nas 

escolas acções de sensibilização sobre prevenção criminal, para melhorar o 

sentido de autoprotecção e de cumprimento da lei entre os jovens e para que os 

trabalhadores do sector tenham sensibilidade e capacidade para lidar com esses 

casos. Continua ainda a intensificar-se a troca de informações com as 

autoridades policiais do exterior, acompanhando cuidadosamente e 

aprofundando as investigações para conter a propagação de conteúdos 

indecentes que envolvem menores. 

 

A cooperação policial transfronteiriça aprofundou-se progressivamente ao 

longo do ano passado, a PJ em colaboração com as autoridades policiais do 

continente e de Hong Kong resolveu vários casos de droga, crime informático, 

burla, jogo ilegal, usura, controlo da prostituição, branqueamento de capitais e 

acolhimento da imigração ilegal, como o caso do homicídio que envolvia dois 

cadáveres, que foi resolvido rapidamente com o apoio de várias províncias e 

cidades, um caso que envolvia uma rede de exploração da prostituição que 

actuava ao longo de dez anos e que foi resolvido com a colaboração de Zhuhai 

e finalmente, os casos resolvidos nas operações conjuntas anticrime Hong 

Kong-Macau “Deferscheme” e “Polardawn” que obtiveram excelentes 

resultados. Para além disso, no ano passado, a polícia do continente 

entregou-nos seis fugitivos residentes de Macau, portanto, o trabalho policial 
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inter-regional continua a avançar. Hoje em dia, a situação da epidemia já não 

constitui um obstáculo para a cooperação e intercâmbio regional policial, a PJ 

vai fazer esforços no aprofundamento do mecanismo de cooperação policial 

com diversas partes, de modo abrangente, para garantir a colaboração no 

desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. 

 

A PJ, como habitualmente, persiste na concretização do conceito “trabalho 

policial orientado para resolver os problemas da comunidade e a procura do 

apoio da comunidade ao trabalho policial”, escuta, analisa e responde, de forma 

humilde, séria e eficaz, às opiniões construtivas acerca das acções policiais, 

formuladas pelos diversos sectores da sociedade, que fazem com que a polícia e 

a população colaborem em impulsionar constantemente a reforma do modelo 

de policiamento de proximidade. No ano passado, a PJ colaborou 

ininterruptamente, não apenas com os participantes dos programas “Rede de 

comunicação com as escolas”, “Amigos da prevenção criminal na área da 

habitação” e “Amigos da prevenção criminal para mulheres”, mas também com 

diferentes associações cívicas e grupos profissionais, resolvendo com rapidez 

problemas de segurança pública com que se preocupavam as pessoas. Continua 

também a realizar os projectos “Guia juvenil para combater o crime” e “Líder 

juvenil de segurança comunitária”, transmitindo de geração em geração a 

cultura de prevenção criminal, para consolidar o fundamento da futura 

segurança da cidade; promove progressivamente acções educativas, online e 

offline, sobre prevenção do crime, aproveitando a vantagem exclusiva dos 

novos media para divulgar mensagens, inseriu-se também a mascote 
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“Abelhinha esperta contra a burla” nos elementos publicitários, no sentido de 

desencadear, de forma mais alargada e profunda, acções de sensibilização para 

a prevenção criminal. Para além disso, valorizamos e mantemos uma boa 

relação com a imprensa, para satisfazer atempadamente as suas necessidades a 

nível de conhecimentos dos acontecimentos e aumentamos a transparência do 

nosso trabalho, esforçando-nos por aprofundar o apoio e a confiança que o 

público têm na PJ. 

 

 Ao longo dos três anos passados, especialmente, no segundo semestre de 

2022, por causa da epidemia e da consequente redução dos visitantes, o número 

dos processos instaurados na PJ foi relativamente baixo. Devido à mudança da 

conjuntura, prevê-se que haja em 2023 uma subida no número dos casos 

criminais. Para tal, a PJ está sempre atenta e preparada para as eventualidades, 

bem como continua a avaliar o impacto da recuperação da indústria turística 

para a segurança pública e analisará a situação geral da comunidade durante os 

feriados do Ano Novo Lunar, com vista a antecipar a conjuntura, preparar-se 

minuciosamente e aumentar a capacidade de coordenação, para manter a 

sociedade sempre segura e estável. 

 

 À  medida que Macau tem vindo a incrementar a sua participação no 

desenvolvimento global do País e implementar ordenadamente a estrutura “1+4” 

para o desenvolvimento adequado e diversificado das indústrias, juntamente 

com a próxima revitalização do sector de turismo e jogo, a sociedade e a 

economia de Macau entrarão num novo período de desenvolvimento. Dado que 
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a segurança é a base e a garantia do desenvolvimento, a PJ, sob a liderança dos 

superiores hierárquicos, implementará plenamente o espírito consagrado no 

relatório do 20.º Congresso Nacional e persistirá na concretização do “conceito 

geral de segurança nacional”, integrando a defesa da segurança do Estado em 

todas as acções policiais, tomando, também, a iniciativa de melhorar o sistema 

legal e a capacidade de protecção nesta área, elevará o nível da gestão da 

segurança e aperfeiçoará o sistema de administração da sociedade. Além disso, 

a PJ aproveitará da revisão da “Lei relativa à defesa da segurança do Estado”, 

para dar apoio e encaminhar o trabalho desta área para uma nova etapa, no 

sentido de garantir a segurança nacional, a estabilidade social e o bem-estar da 

população. 
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2022立案及完成案件數量統計 

Dados estatísticos relativos aos processos instruídos e concluídos em 2022 

 

2022年，司法警察局開立各類刑事案件共 8,612宗，其中專案調查及檢舉（現

行犯實況筆錄）4,470 宗，精簡調查 2,536宗，要求調查 1,606宗。 

 

開立之各類刑事案件總數與 2021年的 9,583 宗比較，下降了 10.13%。 

 

Em 2022, foram instruídos no total 8.612 processos criminais, dos quais, Inquérito e 

Denúncia são 4.470 (auto de notícia por detenção em flagrante delito), 2.536 de investigação 

sumária, 1.606 de diligência solicitada. 

 

Em comparação com os 9.583 de 2021, registou-se uma descida de 10,13%. 

 

               年 Ano 

卷宗類型                   

Tipo de processo  

2020 2021 2022 

專案調查及檢舉 

Inquérito e Denúncia 
3,978 4,915 4,470 

精簡調查 

I.S. 
2,018 2,670 2,536 

要求調查 

D.S. 
3,295 1,998 1,606 

總數 

Total 
9,291 9,583 8,612 

與上一年比較 

Comparação com o ano 

anterior 

-40.38% +3.14% -10.13% 
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2022年全年已完成的各類刑事案件共 8,508 宗，與 2021年完成案件總數共

9,406宗比較，下降了 9.55%。 

Em 2022 o número total de processos criminais concluídos na PJ foi de 8.508, em 

comparação com os 9.406 de 2021 registou-se uma descida de 9,55%. 
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案卷的開立及完成情況 

Movimento processual 
 

專案調查及檢舉 

Inquérito e Denúncia 
 

2022年本局在專案調查案件及檢舉（現行犯實況筆錄）方面之開立及完成情況 

Movimento processual do ano 2022 – Inquérito e Denúncia (Auto de notícia por detenção em flagrante delito) 

 

月份 

Mês 

開立（宗） 

Instruídos 

(n.º de casos) 

完成（宗） 

Concluídos 

(n.º de casos) 

1月 Janeiro 368 386 

2月 Fevereiro 316 330 

3月 Março 389 373 

4月 Abril 327 298 

5月 Maio 367 384 

6月 Junho 310 156 

7月 Julho 296 188 

8月 Agosto 356 397 

9月 Setembro 454 515 

10月 Outubro 398 293 

11月 Novembro 407 435 

12月 Dezembro 482 305 

總數 Total 4,470 4,060 
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精簡調查 

Investigação Sumária 

 

2022年本局在精簡調查案件方面之開立及完成情況 

Movimento processual do ano 2022 - Investigação Sumária 
 

月份 

Mês 

開立（宗） 

Instruídos 

(n.º de casos) 

完成（宗） 

Concluídos 

(n.º de casos) 

1月 Janeiro 213 297 

2月 Fevereiro 223 305 

3月 Março 221 278 

4月 Abril 178 180 

5月 Maio 234 161 

6月 Junho 155 120 

7月 Julho 205 236 

8月 Agosto 201 268 

9月 Setembro 216 270 

10月 Outubro 312 175 

11月 Novembro 212 359 

12月 Dezembro 166 172 

總數 Total 2,536 2,821 
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要求調查 

Diligência Solicitada 
 

2022年本局在要求調查案件方面之開立及完成情況 

Movimento processual do ano 2022 - Diligência Solicitada 
 

月份 

Mês 

開立（宗） 

Instruídos 

(n.º de casos) 

完成（宗） 

Concluídos 

(n.º de casos) 

1月 Janeiro 169 157 

2月 Fevereiro 140 136 

3月 Março 193 230 

4月 Abril 139 131 

5月 Maio 155 191 

6月 Junho 99 88 

7月 Julho 103 99 

8月 Agosto 92 144 

9月 Setembro 145 78 

10月 Outubro 117 105 

11月 Novembro 127 181 

12月 Dezembro 127 87 

總數 Total 1,606 1,627 
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嚴重犯罪 
CRIMES MAIS RELEVANTES 

 

2020年至 2022年在本澳發生並經本局處理的嚴重犯罪立案宗數  

(專案調查及檢舉) 

Crimes mais relevantes ocorridos entre 2020 e 2022 em Macau a cargo da PJ (Inquéritos e 

Denúncias) 

 

犯罪類型  

Tipo de crime 

2020 

（宗） 

(n.° de casos) 

2021 

（宗） 

(n.° de casos) 

2022 

（宗） 

(n.° de casos) 

殺人 Homicídio 2 3 1# 

綁架 Rapto 1 0 0 

嚴重傷害身體完整性 

Ofensa grave à integridade física 
2 6 1## 

剝奪他人行動自由（不涉及為賭博的高利貸） 

Sequestro (não associado à agiotagem para jogo) 
4 6 5 

剝奪他人行動自由（涉及為賭博的高利貸） 

Sequestro (associado à agiotagem para jogo) 
32 27 1 

勒索 Extorsão 90 98 136 

縱火 Fogo posto 45 50 31 

搶劫 Roubo 22 27 11 

暴利（不屬與博彩有關之犯罪） 

Usura (casos não associados ao jogo) 
6 7 9 

為賭博的高利貸 

Agiotagem para jogo 
72 71 33 

販賣毒品 Tráfico de estupefacientes 57 61 44 
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#2022年 5月 7日，本澳發生一宗兇殺案。兩名內地女子被發現伏屍於路氹城某酒店房間內，本局深入調查後，確

定一名內地男子於 5 月 5 日晚上，誘騙從事非法兌換的第一名被害人到酒店房間兌換貨幣，並於翌日深夜獨自離

開房間前往娛樂場賭博，再於同日凌晨 4 時帶同另一名被害人返回房間，內地男子約兩小時後離去，在當日早上

經關閘口岸逃離本澳。本局遂透過警務聯絡機制通報內地公安機關請求協助，涉案男子於 5月 17日上午在湖南落

網。 

#
No dia 7 de Maio de 2022, ocorreu um caso de homicídio em Macau. Foram descobertas duas mulheres mortas num quarto 

de um hotel no Cotai. Numa investigação minuciosa, verificou-se que um homem da China continental, na noite de 5 de 

Maio, enganou a primeira vítima, que praticava actividades de câmbio ilegal, para trocar dinheiro dentro do quarto; na 

madrugada do dia seguinte, saiu sozinho do quarto e foi ao casino; pelas 4 horas do mesmo dia, trouxe a outra vítima para 

o quarto. O homem do continente saiu depois de ali ter permanecido cerca de 2 horas e, na manhã do mesmo dia, fugiu do 

território via Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Nesta situação, a PJ resolveu, através do mecanismo de ligação policial, 

solicitar a colaboração dos órgãos de segurança pública do continente, tendo-se detido o homem na manhã de 17 de Maio 

na província de Hunan. 

##2022 年 8 月 29 日下午，本局接報黑沙環海邊馬路某小食店發生傷人案，經調查發現涉案女子因金錢糾紛，伙

同男友及父親攔截男事主，並發生口角及打鬥，男事主父親試圖阻止亦被襲擊，期間，涉案女子男友用事前準備

的尖刀刺中事主。本局根據案情並結合法醫意見，分別以嚴重傷害身體完整性、普通傷害身體完整性、禁用武器

或爆炸性物質等三罪將涉案三人移送檢察院偵辦。 

## Na tarde de 29 de Agosto de 2022, a PJ recebeu uma comunicação relativa a um caso de agressão ocorrido num 

estabelecimento de comida na Estrada Marginal da Areia Preta. Após averiguações, verificou-se que um homem, por causa 

de conflitos financeiros, foi interceptado por uma mulher, acompanhada pelo seu namorado e pai, que entraram numa 

discussão que tornou-se uma briga. O pai da vítima tentou impedir o conflito, contudo foi também atacado. Entretanto, o 

namorado da mulher suspeita feriu a vítima com uma faca que ele trazia. Conforme as circunstâncias do crime e o relatório 

do médico-legal, os três suspeitos foram presentes ao MP pelos crimes de ofensa grave à integridade física, ofensa simples 

à integridade física e uso de armas proibidas e substâncias explosivas. 
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與博彩相關之罪案 

Crimes relacionados com o jogo 

 

2020年至 2022年與博彩相關的犯罪數據比較 

Comparação dos dados relativos aos crimes relacionados com o jogo dos anos de 2020 a 2022 
 

            年 Ano                      

卷宗類型 

Tipo de processo 

2020 2021 2022 

專案調查及檢舉 

Inquéritos e Denúncias 
413 635 371 

精簡調查 

Investigações Sumárias 
450 694 580 

要求調查 

Diligências Solicitadas 
251 43 14 

總數 

Total 
1,114 1,372 965 
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本局送交檢察院人數統計 

Dados relativos a indivíduos presentes ao Ministério Público pela PJ  

 

2022年本局送交檢察院人士合共有 1,265人，2020年至 2022年相關統計數字見下

表： 

Em 2022, foram presentes ao Ministério Público 1.265 indivíduos, sendo os dados estatísticos entre 

2020 e 2022 apresentados na tabela seguinte: 

  

2020 2021 2022 

（人） 

(n.º de pessoas) 

（人） 

(n.º de pessoas) 

（人） 

(n.º de pessoas) 

拘留 

Com ordem de detenção 
1,021 944 608 

非拘留  

Sem ordem de detenção 
688 882 644 

未達刑事歸責年齡 

Que não atingem a idade de 

imputabilidade penal 

10 5 13 

總數 

Total 
1,719 1,831 1,265 
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有關內地居民在澳門涉案人數統計 

Dados relativos a residentes da China continental envolvidos em crimes cometidos em 

Macau 

 

2022年內地居民在澳期間涉及刑事罪案的總人數有 1,178人，當中包括嫌犯、

涉嫌人或被拘留人共有 574 人，受害人有 604人。 

Em 2022, o número de residentes da China continental envolvidos em crimes cometidos durante 

a sua estadia em Macau foi de 1.178, dos quais 574 arguidos, suspeitos ou detidos e 604 ofendidos. 

 

  

2020 2021 2022 

（人） 

(n.º de pessoas) 

（人） 

(n.º de pessoas) 

（人） 

(n.º de pessoas) 

內地居民在澳門成為嫌犯/涉嫌人 

Residentes da China continental em  

Macau como arguidos/suspeitos 

809 965 574 

內地居民在澳門成為受害人 

Residentes da China continental em  

Macau como ofendidos 

698 955 604 

 

此外，2022年在澳門犯罪被送交檢察院之台灣地區人士共有 2人。 

Além disso, em 2022, 2 indivíduos de Taiwan foram entregues ao Ministério Público por terem 

cometidos crimes em Macau. 
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未達刑事歸責年齡送交檢察院人士 
Dados relativos a indivíduos presentes ao M.P. que não atingem a idade de 

imputabilidade penal  

 

未達刑事歸責年齡送交檢察院人士每月人數比較圖（2020至 2022年） 

Indivíduos que não atingem a idade de imputabilidade penal presentes ao Ministério 

Público - Comparação mensal (2020 a 2022) 

 

    
1月 

 Jan 

2月 

Fev 

3月 

Mar 

4月 

Abr 

5月 

Mai 

6月 

Jun 

7月 

Jul 

8月 

Ago 

9月 

Set 

10月 

Out 

11月 

Nov 

12月 

Dez 

總數 

Total 

▲ 2020 2 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 10 

• 2021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 5 

♦ 2022 0 1 1 4 1 1 0 0 1 2 2 0 13 

 

未達刑事歸責年齡送交檢察院人士每月涉案男女數量及案件宗數（2022年） 

Indivíduos que não atingem a idade de imputabilidade penal presentes ao Ministério 

Público – Número de casos e número de pessoas (por sexo) ao longo do ano 2022 
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1 月 

Jan 

2 月 

Fev 

3 月 

Mar 

4 月 

Abr 

5 月 

Mai 

6 月 

Jun 

7 月 

Jul 

8 月 

Ago 

9 月 

Set 

10月 

Out 

11月 

Nov 

12月 

Dez 

總數 

Total 

案 件 數 量 

N.º de casos 
0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 10 

涉案人數 

N.º de 

pessoas 

男   Masculino 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 2 0 12 

女   Feminino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 總數 TOTAL 0 1 1 4 1 1 0 0 1 2 2 0 13 
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未達刑事歸責年齡送交檢察院人士所涉及的案件類型（2022年） 

Indivíduos que não atingem a idade de imputabilidade penal presentes ao Ministério Público 

– por tipo de crime (2022) 

案件性質 
Natureza dos casos 

案件數量 
N.º de casos 

涉案者年齡及性別 
Idade e sexo dos jovens envolvidos 

≦9 10 11 12 13 14 15 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

男 
M 

女 
F 

對兒童的性侵犯 
Abuso sexual de 
crianças 

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 

強姦 
Violação 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 

性脅迫 
Coacção sexual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

姦淫未成年人 
Estupro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 總數   TOTAL 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 1 4 0 

 

 

送交檢察院之 16至 18歲人士所涉及的犯罪類型（2020年至 2022年） 

Indivíduos com idade entre 16 e 18 anos presentes ao Ministério Público – por tipo de 

crime (2020-2022) 

案件性質  
Natureza dos casos  

2020 2021 2022 
男 
M 

女  
F 

男 
M 

女  
F 

男 
M 

女  
F 

盜竊  
Furto 3 0 0 0 0 0 

傷害身體完整性 
Ofensa à integridade física 

0 0 1 0 1 0 

搶劫  
Roubo 0 0 1 0 0 0 

縱火  
Fogo posto 

0 0 1 0 0 0 

詐騙 
Burla 3 0 2 0 0 0 

暴利及高利貸  
Usura e agiotagem 

1 0 0 0 0 0 

犯罪集團 
Associação criminosa 2 1 0 0 0 0 

對兒童的性侵犯  
Abuso sexual de crianças 1 0 0 0 1 0 

姦淫未成年人 
Estupro 1 0 0 0 1 0 

強姦 
Violação 1 0 0 0 0 1 

販賣毒品 
Tráfico de estupefacientes 

3 2 0 0 0 0 

其他 
Outros 4 0 1 0 0 0 

 總數   TOTAL 19 3 6 0 3 1 

 



 

- 14 - 

 

外籍人士在澳門犯罪被送交檢察院人數（2020 年至 2022年） 

Dados relativos a estrangeiros presentes ao Ministério Público por prática de crime 

em Macau (2020-2022) 

 

國籍 

Nacionalidade 

拘留嫌犯（人次） 
Com ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

非拘留嫌犯（人次） 
Sem ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

國籍 

Nacionalidade 

拘留嫌犯（人次） 
Com ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

非拘留嫌犯(人次) 
Sem ordem de detenção 

(n.° de pessoas) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

菲律賓 
Filipinas 

13 13 8 26 63 44 
澳洲 
Austrália 

0 0 0 0 0 0 

韓國 

Coreia do Sul 
1 1 0 1 3 0 

葡萄牙  

Portugal 
0 0 0 0 0 0 

越南 
Vietname 

43 54 28 20 46 18 
埃及 

Egipto 
0 0 0 0 0 0 

印尼 
Indonésia 

2 8 4 12 16 13 
加拿大 
Canadá 

0 0 0 0 0 0 

俄羅斯 
Rússia 

0 0 0 0 0 0 
土耳其 
Turquia 0 0 0 0 0 0 

馬來西亞 
Malásia 

1 0 0 0 0 1 
保加利亞 
Bulgária 

0 0 0 0 0 0 

泰國 
Tailândia 

0 1 0 0 0 0 
哥倫比亞 
Colômbia 

0 0 0 0 0 0 

緬甸 
Birmânia 

0 1 1 3 7 8 
尼日爾 
Níger 

0 0 0 0 0 0 

印度 
Índia 

1 0 0 2 1 1 
巴基斯坦 
Paquistão 

0 0 0 0 0 0 

新加坡 
Singapura 

0 0 0 0 0 0 
坦桑尼亞 
Tanzânia 

4 0 5 2 8 1 

南非 
Á frica do Sul 

1 0 0 0 0 0 
巴西 
Brasil 

0 1 0 0 0 0 

尼泊爾 
Nepal 

29 0 0 2 49 14 
美國 
EUA 

0 0 0 0 0 0 

巴勒斯坦 
Palestina 0 0 0 0 0 0 

日本  
Japão 0 0 0 0 0 1 

摩爾多瓦 
Moldova 0 0 0 0 0 0 

法國  
França 0 0 0 0 0 0 

羅馬尼亞 
Roménia 

0 0 0 0 0 0 
格魯吉亞 
Geórgia 

0 0 0 0 0 0 

阿爾及利亞 
Argélia 

0 0 0 0 0 0 
加納 
Gana 

0 0 0 0 0 0 

幾內亞 
Guiné 

2 0 0 0 0 0 
哈薩克斯坦 
Cazaquistão 

0 0 0 0 0 0 

烏干達  
Uganda 

0 0 0 0 0 0 
蒙古 
Mongólia 

1 0 0 2 0 0 

幾內亞比紹 
Guiné-Bissau 0 0 0 0 0 0 

馬紹爾群島共和國 
Repub. Ilhas 
Marshall 

0 0 0 0 0 0 
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2022 年在澳門犯罪而被送交檢察院之外籍人士所涉及犯罪包括：販毒；吸毒；不法生產麻醉藥品及精神藥

物；不適當持有器具或設備；電腦偽造；偽造文件；過失傷害身體完整性；普通傷害身體完整性；恐嚇；性

欺詐；對無能力抗拒的人的性侵犯；與未成年人有關的色情物品；侵入私人生活；加重盜竊；盜竊；詐騙；

搶劫；在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有；信任之濫用；收留非法入境或非法逗留人；暴

利；不當扣留證件；贓物罪；使用及佔有他人文件；不經出入境管控入境；禁用武器及爆炸性物質罪；縱火；

毀損；關於身份的虛假聲明等。 

Em 2022, os estrangeiros presentes ao Ministério Público por prática de crime em Macau estiveram envolvidos em: 

tráfico de droga; consumo de droga; produção ilícita de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; detenção 

indevida de utensílio ou equipamento; falsificação informática; falsificação de documento; ofensa à integridade física 

por negligência; ofensa simples à integridade física; ameaça; fraude sexual; abuso sexual de pessoa incapaz de 

國籍 

Nacionalidade 

拘留嫌犯（人次） 
Com ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

非拘留嫌犯（人次） 
Sem ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

國籍 

Nacionalidade 

拘留嫌犯（人次） 
Com ordem de 

detenção 
(n.° de pessoas) 

非拘留嫌犯(人次) 
Sem ordem de detenção 

(n.° de pessoas) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

瑞典 
Suécia 0 0 0 0 0 0 

肯尼亞 
Quénia 

0 0 0 0 0 0 

英國 
Inglaterra 

0 

 

1 0 0 0 0 
烏克蘭 
Ucrânia 

0 0 0 0 0 0 

岡比亞 
Gâmbia 0 0 0 0 0 0 

突尼斯 
Tunísia 

0 0 0 0 0 0 

約旦 
Jordânia 0 0 0 0 0 0 

馬里 
Mali 

0 1 0 0 1 0 

愛爾蘭 
Irlanda 0 0 0 0 0 0 

德國 
Alemanha 

0 0 0 0 0 0 

委內瑞拉             
Venezuela 0 0 0 0 0 0 

秘魯 
Peru 

0 0 0 0 0 0 

貝寧共和國 
República do Benim 

0 0 0 0 0 0 
瓦努阿圖 
Vanuatu 

0 0 0 0 0 0 

柬埔寨 
Camboja 

0 0 0 0 0 0 
喀麥隆 
Camarões 

0 0 0 0 0 1 

尼日利亞 
Nigéria 

0 1 1 0 0 0 
津巴布韋 
Zimbabué 

0 0 0 0 0 0 

摩洛哥 
Marrocos 

0 0 0 0 0 0 
波蘭 
Polónia 

0 0 0 0 0 0 

墨西哥  
México 

0 0 0 1 0 0 
不丹 
Butão 

0 0 0 0 1 0 

孟加拉 
Bangladesh 

0 0 0 0 1 1        

總數  TOTAL 98 82 47 71 196 103 
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resistência; pornografia de menor; devassa da vida privada; furto qualificado; furto; burla; roubo; apropriação 

ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada; abuso de confiança; acolhimento de pessoas em situação de 

imigração ilegal; usura; retenção indevida de documento; receptação, uso ou posse de documento alheio; entrada sem 

sujeição a controlo de migração; armas proibidas e substâncias explosivas; fogo posto; dano; falsas declarações sobre 

a identidade, entre outros. 
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其他須關注的犯罪類型（專案調查及檢舉） 

Outros tipos de criminalidade que merecem especial atenção (Inquéritos e Denúncias) 

犯罪類型  

Tipo de crime 

2020 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

2021 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

2022 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

將假貨幣轉手 

Passagem de moeda falsa 

（包括使用偽造信用卡） 

 (incluindo uso de cartões de crédito falsificados) 

60 54 26 

黑社會 Associação ou sociedade secreta 

（第 6/97/M 號法律 《有組織犯罪法》） 

(Lei n.° 6/97/M «Lei da Criminalidade Organizada») 

0 0 3 

犯罪集團  Associação criminosa 

（《刑法典》第 288 條）  

(Artigo 288.° do «Código Penal») 

31 21 27 

販賣人口  

Tráfico de pessoas 
0 1 1 

盜竊 

Furto 
419 407 272 

 

家庭暴力罪（專案調查及檢舉） 

Crime de violência doméstica (Inquéritos e Denúncias) 

犯罪類型  

Tipo de crime 

2020 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

2021 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

2022 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

經調查後以家庭暴力罪移送檢察院案件宗數 

N.° de casos remetidos ao MP por crime de violência 

doméstica após investigação 

13 14 11 
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侵犯性自由及性自決案件（專案調查及檢舉） 

Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais (Inquéritos e 

Denúncias) 

犯罪類型  
Tipo de crime 

2020 
（宗） 

(n.° de casos) 

2021 
（宗） 

(n.° de casos) 

2022 
（宗） 

(n.° de casos) 

強姦 
Violação  

29 30 21 

對兒童的性侵犯 
Abuso sexual de crianças 

19 12 21 

性脅迫 
Coacção sexual 

8 2 7 

操縱賣淫  
Exploração de prostituição 

12 6 6 

性騷擾 
Importunação sexual 

13 6 12 

與未成年人進行性交易 
Recurso à prostituição de menor 

1 0 0 

與未成年人有關的色情物品 
Pornografia de menor 

129 143 176 

其他侵犯性自由罪  
Outros crimes contra a liberdade sexual  

3 3 7 

其他侵犯性自決罪 
Outros crimes contra a autodeterminação 
sexual  

5 5 6 
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詐騙（專案調查及檢舉） 

Burla (Inquéritos e Denúncias) 

 

  

2020 

 （宗） 

(n.° de casos) 

2021 

（宗） 

(n.° de casos) 

2022 

（宗） 

(n.° de casos) 

詐騙 
Burla 

380 491 500 

與博彩相關的詐騙 
Burla relacionada com o jogo 

108 196 86 

利用電腦或互聯網實施的詐騙 
Burla praticada através de 
computadores ou da internet 

433 519 610 

總數 
Total 

921 1,206 1,196 

 

電話詐騙（專案調查） 

Burlas telefónicas (Inquéritos) 

  
類型 

Tipo 

2020 

 （宗） 

(n.° de 

casos) 

2021 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

2022 

（宗） 

(n.° de 

casos) 

專案調查 

Inquérito 

中獎 

Prémio ganho 
1 0 0 

猜猜我是誰 

Adivinha quem sou eu 
4 24 5 

勒索詐騙 

Burla através de extorsão 
0 0 0 

假冒政府機關人員 

Fazer-se passar por funcionário 

dos órgãos governamentais 

20 48 86 

短訊 

Mensagem 
0 0 0 

其他 

Outros 
6 17 21* 

總數 Total 31 89 112 

* 騙徒假冒網絡借貸、網絡投資、網購平台客服進行詐騙。 

* Os burlões fazem-se passar por funcionários de empréstimos online, investimentos online e plataformas de 

compras online para enganar as vítimas. 
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 資訊罪案數據統計 

Dados estatísticos relativos ao crime informático  

案件類別 

Tipo de crime 

2020 2021 2022 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

詐騙(利用電腦或互聯網) 

Burla (através de computadores ou da internet) 
146 10 218 3 279 2 

詐騙(涉殺豬盤)  

Burla (“pig-butchering scam”) 
94 6 105 1 81 0 

詐騙(利用互聯網實施的口罩騙案)  

Burla (de máscaras praticada pela internet) 
29 5 0 0 0 0 

詐騙(涉網戀) 

Burla (namoro online) 
43 7 64 2 27 0 

詐騙(涉假援交)  

Burla (com o pretexto de “enjo kosai”) 
24 6 26 0 66 0 

詐騙(涉網購)  
Burla (compras online) 

75 14 95 2 134 1 

詐騙(涉售賣演唱會門票)  

Burla (venda de bilhetes de concerto) 
10 3 0 0 8 0 

詐騙(涉電郵) 

Burla (e-mail) 
5 2 8 0 6 0 

詐騙(涉網上博彩) 

Burla (jogo online) 
5 0 3 0 9 0 

電腦詐騙 (涉及銀聯卡、提款卡) 

Burla informática (cartões UnionPay, cartões de débito) 
11 2 7 0 10 0 

電腦詐騙(涉信用卡網上消費) 

Burla informática (compras online com cartões de crédito) 
411 10 663 1 174 2 

電腦詐騙(騙積分)                                 
Burla informática (de pontos de bonificação) 

4 1 0 0 0 0 

電腦偽造/電腦詐騙(涉及 POS機)  
Falsificação informática / Burla informática (envolve 
sistema POS) 

10 9 1 0 0 0 

假冒網站 
Criação de website falso 

7 2 15 0 30 0 

侵入私人生活 
Devassa da vida privada 

12 3 

13 0 8 0 

不法之錄製品及照片 

Gravações e fotografias ilícitas 
9 0 22 0 

侮辱 
Injúria 

6 1 3 0 6 0 
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案件類別 

Tipo de crime 

2020 2021 2022 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

專案調查 

Inquérito 

要求調查 

D.S. 

誹謗 
Difamação 

44 18 

54 3 11 1 

公開及詆毀  

Publicidade e calúnia 
16 0 63 2 

勒索 
Extorsão 

12 0 22 0 25 0 

軟件勒索 
Extorsão de softwares 

3 0 7 0 2 0 

裸聊勒索 

Extorsão de “nude chat” 
68 1 64 0 87 0 

脅迫 
Coacção 

3 2 9 0 6 0 

恐嚇 

Ameaça 
6 0 14 2 22 0 

與未成年人有關的色情物品 

Pornografia de menor 
129 8 141 1 175 0 

使用電腦裝置以模擬流動電信服務站-偽基站/其他 

Utilização de dispositivo informático para simular estação de 

serviços de telecomunicações móveis – estações emissoras 

simuladas/outros 

0 2 0 0 0 0 

入侵通訊軟件帳號 

Invasão de contas de softwares de comunicação 
51 0 58 0 72 0 

不當進入電腦系統(涉及駭客) 

Acesso ilegítimo a sistema informático (envolve hackers) 
13 0 19 0 17 0 

不當進入電腦系統；不當獲取、使用或提供電腦數據資
料；干擾電腦系統;不當截取電腦數據資料；用作實施犯
罪的電腦裝置或電腦數據資料；損害電腦數據資料；不
正當揭露電腦安全嚴重漏洞；電腦偽造(其他) ；電腦詐
騙(其他) 

Acesso ilegítimo a sistema informático, obtenção, utilização 

ou disponibilização ilegítima de dados informáticos, 

obstrução de sistema informático, intercepção ilegítima de 

dados informáticos, dispositivos ou dados informáticos 

destinados à prática de crimes, dano a dados informáticos, 

exposição ilegítima de vulnerabilidade grave de segurança 

informática, falsificação informática (outros) e burla 

informática (outros) 

21 8 36 1 35 0 

其他  

Outros tipos 
5 1 6 0 36 0 

總數 Total 1,247 121 1,676 16 1,411 8 
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與毒品犯罪有關的統計（2020年至 2022年） 

Dados estatísticos relativos aos crimes relacionados com droga (2020-2022) 
 

扣押之毒品類型及數量（以克為單位） 

Tipos de estupefacientes apreendidos e relativas quantidades (em gramas) 

毒品類型 

Tipos de Estupefacientes 
2020 2021 2022 

 海洛英 Heroína 33.290 0 

 

40.937 

 可卡因 Cocaína 3,808.887 25.715 

 

164.782 

 大麻 Marijuana 210.011 1,869.303 

 

834.573 

 大麻樹脂 Resina de Canabis 0 0 0 

 氯胺酮（K仔）Ketamina 277.380 115.637 

 

52.292 

 甲基苯丙胺（冰）-結晶 Metanfetamina (Ice)- Cristal 700.908 876.545 

 

1,215.109 

 二甲苯乙胺（忘我） MDMA (Ecstasy) 24.437 41.043 

 

0 

 四氫大麻酚  Tetraidrocanabinol 0 1,480.213 

 

1,039.499 

甲氧麻黃酮 Mephedrone 0 59.438 

 

0 

敏疫朗 Methylone 0 8.754 

 

0 

二甲基色胺 DMT 0 0.281 

 

0 

裸頭草辛 Psilocina 

 Psiloci 

0 0 9.920 

 
利眠寧 Clordiazepóxido 0 0 4.559 

註：為方便統一表述，數目中以“ , ”作千分位分隔符號， 以“ . ”作小數點。 

Nota: Por uma questão de uniformização, na representação numérica aqui utilizada, a vírgula separa os milhares e o ponto separa os 

decimais. 
 

扣押之毒品類型及數量（以毫升為單位） 

Tipos de estupefacientes apreendidos e relativas quantidades (em mililitros) 

毒品類型  

Tipos de Estupefacientes 
2020 2021 2022 

 可卡因 Cocaína 601.60 7,475.00 0 

 可待因（咳水）Codeína 9,940.00 0 0 

 甲基苯丙胺 Metanfetamina 4,407.60 3,803.00 2,184.20 

 氯胺酮 Ketamina 0 0 220.00 

伽馬-烴丁酸 GHB 0 0 8.00 

四氫大麻酚 THC 0 235.80 55.00 

安定 Diazepam 40.00 0 0 

註：為方便統一表述，數目中以“ , ”作千分位分隔符號， 以“ . ”作小數點。 

Nota: Por uma questão de uniformização, na representação numérica aqui utilizada, a vírgula separa os milhares e o ponto separa os 

decimais. 
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扣押之毒品類型及數量（以粒為單位） 

Tipos de estupefacientes apreendidos e relativas quantidades (em comprimidos) 

毒品類型 

Tipos de Estupefacientes 
2020 2021 2022 

 甲基苯丙胺 Metanfetamina 0 4 

 

4 

 氟咪唑安定（藍精靈）Midazolam 1 5 

 

1 

 二甲苯乙胺（忘我） MDMA (Ecstasy) 10 80 

 

1,143 

 阿普唑侖 Alprazolam 0 9 

 

0 

芬拉西泮 Lorazepam 0 60 

 

0 

氯硝西泮 Clonazepam 0 

 

84 

 

0 

唑吡旦 Zolpidem 

 Zolpidem 

100 60 

 

0 

麥角二乙胺(片) LSD 0 21 

 

0 

溴西泮 Bromazepam 0 282 

 

84 

利眠寧 Clordiazepóxido 0 84 

 

0 

匹那西泮 Pinazepam 0 90 

 

0 

硝西泮 Nitrazepam 0 1 

 

0 

三唑侖 Triazolam 0 102 

 

0 

 Fentermina 0 0 1,194 

Catina 0 0 860 

N,N-Dimethylpentylone 0 0 495 

馬吲哚  Mazindol 0 0 1,516 

二乙胺苯丙酮 Amfepramona 0 0 584 

安定 Diazepam 0 0 

 

84 

 

註: 以上三表之數量為本局全年所扣押毒品之總數。 

Nota: Os 3 quadros acima referem-se à quantidade total de estupefacientes apreendidos pela PJ ao longo do ano. 
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販賣及吸食毒品案件宗數及送交檢察院人數 

Número de processos instruídos relativos a tráfico e consumo de droga e número de 

indivíduos presentes ao Ministério Público 

  2020 2021 2022 

販賣毒品案件宗數 

- 專案調查及檢舉 

Número de processos instruídos relativos a tráfico de droga - 

Inquéritos e denúncias 

 

57 61 44 

因販賣毒品送交檢察院（拘留嫌犯）人數 

Número de indivíduos (detidos) presentes ao Ministério  

Público por tráfico de droga 

104 80 67 

吸食毒品案件宗數 

Número de processos instruídos relativos ao consumo de 

droga 

13 13 11 

因吸食毒品送交檢察院（拘留嫌犯）人數 

Número de indivíduos (detidos) presentes ao Ministério  

Público por consumo de droga  

15 24 11 

 

 

2020至 2022本局破獲經澳門國際機場運毒之案件統計 

Dados estatísticos relativos aos casos de tráfico de estupefacientes detectados no Aeroporto 

Internacional de Macau entre 2020 - 2022 

 

 2020 2021 2022 

案卷宗數(宗) 

Número de processos 
2 0 0 

拘捕人數 

Indivíduos detidos 

3 人(1男 2女） 

3 (1 homem e 2 mulheres) 
0 人 0 人 
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Relatório de análise criminal 2022 

 
I. Crimes cibernéticos mais frequentes em Macau  

 

Os crimes cibernéticos mais frequentes em Macau são a extorsão de “nude chat”, 

armadilhas cibernéticas de prestação de serviços sexuais (a pretexto de “Enjo kosai”), 

furto de dados de cartões de crédito para fazer compras online, burla com esquema de 

compras online para aumentar o registo de encomendas, burla de investimento online 

(“pig-butchering scam”), burla “Namoro online”, burla com compras online e burla 

através de encomendas falsas. 

 

 

 

 
 

O autor conhece a vítima através da internet ou plataformas de redes sociais e 

recorre a um software de comunicação para convencê-la a realizar uma videochamada 

sem roupa. Durante a conversa, o autor grava ilegalmente as imagens que depois usa 

para extorquir dinheiro à vítima sob ameaça de as publicar. 

 

 Número de processos: Em 2022, registaram-se 87 inquéritos de extorsão de “nude 

chat”, o que representa uma subida de 35,9% em comparação com os 64 casos de 

2021. 

 

 Características das vítimas: 

 

 Sexo: A maioria das vítimas de extorsão de “nude chat” são homens. 

 

Sexo 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 61 95,3% 87 100% 

Feminino 3 4,7% 0 0% 

Total: 64 100% 87 100% 

 

Observação: a soma das percentagens após o arredondamento dos gráficos neste relatório pode não ser cem. 

Extorsão de “nude chat” 
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 Idade: As vítimas deste crime são principalmente jovens. Em 2022, a idade 

das vítimas de extorsão de “nude chat” varia entre os 15 e os 50 anos, quase 

80% são jovens com menos de 35 anos (a idade média das vítimas é apenas de 

27,3 anos) e ainda seis (6,9%) das vítimas são menores. 

 

 

Grupo etário 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Inferior a 18 anos 3 4,7% 6 6,9% 

Entre 18 e 24 anos 19 29,7% 32 36,8% 

Entre 25 e 34 anos 30 46,9% 30 34,5% 

Entre 35 e 44 anos 11 17,2% 15 17,2% 

Entre 45 e 54 anos 1 1,6% 4 4,6% 

Total:  64 100% 87 100% 
 

 

 Proporção de estudantes: A proporção de estudantes vítimas aumentou 

10,6% em 2022, de 25 % em 2021 para 35,6% em 2022.  

 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 6 9,4% 8 9,2% 

Estudantes (universitários) 10 15,6% 18 20,7% 

Estudantes (pós-graduação) 0 0% 5 5,7% 

Não estudantes 48 75% 56 64,4% 

Total:  64 100% 87 100% 

 

 Local de origem: Em 2021 e 2022, a maioria das vítimas de extorsão “nude 

chat” são residentes de Macau. 
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Local de origem 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 54 84,4% 73 83,9% 

Não residentes 10 15,6% 14 16,1% 

Total: 64 100% 87 100% 

 Valor de prejuízos: As vítimas declararam ter sofrido prejuízos financeiros no 

valor total de 1.975.120 patacas, equivalente a 2,5 vezes o valor de $786.688 

patacas em 2021. Uma das causas deste aumento foi haver mais vítimas em 2022 

que declararam ter sofrido prejuízos de valor consideravelmente elevado.  

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 35 54,7% 52 59,8% 

Valor diminuto (inferior a 500 patacas) 1 1,6% 0 0% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas)  

17 26,6% 25 28,7% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas） 

11 17,2% 5 5,7% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas) 

0 0% 5 5,7% 

Total: 64 100% 87 100% 

 

 

Medidas de prevenção para a extorsão de “nude chat” 
 

 Esteja atento quando conhecer alguém na rede, nomeadamente jovens 

desconhecidos do sexo oposto que fazem pedidos de amizade; 
 

 Se não conhece bem alguém não deve dar-lhe os seus dados pessoais;  
 

 Se alguém, na rede, lhe pedir um vídeo chat, especialmente sem roupa, não 

deve aceitar com ligeireza e deve considerar as possíveis consequências; 
 

 Se houver uma tentativa de extorsão, mantenha a calma e peça imediatamente 

a intervenção da polícia.  
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O burlão conhece a vítima através de media ou redes sociais e promete fornecer 

serviços sexuais, pede à vítima que compre cartões de pontos1 como forma de pagar os 

serviços, o que se revela uma burla. 

 Número de processos: Em 2022, registaram-se 66 inquéritos de burla relativa a 

armadilhas cibernéticas de prestação de serviços sexuais, equivalente a 2,5 vezes os 

26 casos registados em 2021. 

 

 Características das vítimas: 

 Sexo: Apesar de as vítimas deste tipo de burla serem na sua maioria do sexo 

masculino, comparando os dados entre os anos 2021 e 2022, verificou-se um 

aumento de 9,8% na proporção de vítimas do sexo feminino. 

 

Sexo 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 25 96,2% 57 86,4% 

Feminino 1 3,8% 9 13,6% 

Total： 26 100% 66 100% 

 

 Idade: As vítimas são principalmente pessoas jovens, em relação aos casos 

registados em 2022, as idades das vítimas variam entre 17 e 54 anos, das quais, 

mais de 80% tem idade inferior a 35 anos, o que representa um aumento de 

12,6 % em relação aos 69,2% registados em 2021. A média das idades das 

vítimas passou de 29,8 anos em 2021, para 27,6 anos em 2022, o que 

demonstra que as vítimas são cada vez mais jovem. 

                                              
1 O “cartão de pontos” é normalmente usado para recargas de jogos online ou aplicações (Apps), que permite efectuar compras 

nos jogos ou aplicações (e.g. acessórios, skins, etc.), bem como de serviços online. 

Armadilhas cibernéticas de prestação de serviços sexuais  

(a pretexto de “Enjo kosai”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

Grupo etário 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Inferior a 18 anos 1 3,8% 1 1.5% 

Entre 18 e 24 anos 10 38,5% 30 45,5% 

Entre 25 e 34 anos 7 26,9% 23 34,8% 

Entre 35 e 44 anos 6 23,1% 10 15,2% 

Entre 45 e 54 anos 1 3,8% 2 3% 

Entr 55 e 64 anos 1 3,8% 0 0% 

Total: 26 100% 66 100% 

 Proporção de estudantes: Em 2022, 30 % das vítimas são estudantes, o que 

representa uma redução de 13,6 % em comparação com 2021. 

 

Proporção de estudantes 

vítimas 

2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 5 19,2% 3 4,5% 

Estudantes (universitários) 6 23,1% 16 24,2% 

Estudantes (pós-graduação) 0 0% 1 1.5% 

Não estudantes 15 57,7% 46 69,7% 

Total: 26 100% 66 100% 

 

 Local de origem: Em 2022, a proporção de vítimas residentes de Macau 

diminuiu para 11,1% em relação a 2021, sendo as outras vítimas 

principalmente oriundos da China continental ou da RAEHK. 

 

Local de origem 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 21 80,8% 46 69,7% 

Não residentes 5 19,2% 20 30,3% 

Total : 26 100% 66 100% 
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 Valor de prejuízos: Com o aumento dos casos, em 2022, o total dos prejuízos 

declarado pelas vítimas da burla de armadilha cibernética de prestação de serviços 

sexuais foi de 3.667.662 patacas, equivalendo a 2,6 vezes o valor (1.413.642 

patacas) registado em 2021. Contudo, em 2022, o valor médio dos prejuízos foi 

55.571 patacas, um valor semelhante ao registado em 2021 (54.371 patacas). 

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.° de 

pessoas 

Proporção N.° de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 0 0% 2 3% 

Valor diminuto (inferior a 500 patacas) 
1 3,8% 3 4,5% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas)  
13 50% 32 48,5% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 
9 34,6% 23 34,8% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas) 
3 11,5% 6 9,1% 

Total: 26 100% 66 100% 

 

 

Medidas de prevenção para as armadilhas cibernéticas de prestação de 

serviços sexuais (a pretexto de “Enjo kosai”) 
 

 Lembre-se que a internet é um mundo virtual e qualquer pessoa pode criar 

identidades ou dados falsos; 
 

 Não revele dados ou fotografias pessoais a outrem, sobretudo a desconhecidos 

na rede; 
 

 Não compre cartões de pontos, nem envie ou transfira dinheiro a pedido de 

pessoas conhecidas na rede, para evitar de ser enganado. 
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Nos últimos anos, é muito comum que haja fuga de dados pessoais e dados de 

cartões de crédito dos utilizadores dos sites e das plataformas de media, de grande 

dimensão, fora de Macau. Há também burlões a fazer-se passar por entidades comerciais 

que criam sites de phishing que fornecem serviços pós-venda e por meio de propagação 

de malware subtraem dados dos cartões de crédito das vítimas, alguns desses dados 

revelados ou furtados são vendidos na Dark Web. 

Os três principais métodos usados pelos burlões para subtrair dados dos cartões de 

crédito para obtenção de benefícios ilegais são: 

 Recargas para jogos online ou aquisição de publicidade online: os burlões divulgam 

publicidades em plataformas online, a preços interessantes, atraem clientes a pagar 

serviços de recargas para jogos online e serviços de publicidade online; depois de 

receberem o dinheiro dos clientes, usam os dados do cartão de crédito para fazer 

recargas para jogos ou divulgar publicidades online a favor dos clientes; 

 Compras online: os burlões usam os dados do cartão de crédito para fazer compras 

online e pedem às empresas de correio rápido para fazer a entrega de produtos em 

Macau. Depois, encarregam indivíduos para transportarem esses produtos ao 

exterior para revenda, desta forma conseguem lucrar; 

 Conexão à aplicação de pagamento de telemóvel para fazer compras: os burlões 

fazem a conexão dos dados de cartões de crédito furtados com a aplicação de 

pagamento do telemóvel. Recorrendo ao método de pagamento “sem contacto” 

para comprar nas lojas físicas produtos electrónicos ou cupões, que são vendidos 

posteriormente no exterior. 

 Número de processos: Em 2022, a PJ instaurou 174 inquéritos relativos ao furto 

de dados de cartões de crédito para compras online, o que representa uma queda 

significativa de 73,8% em comparação com os 663 casos registados em 2021. 

 

Furto de dados de cartões de crédito para compras online 
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 Características das vítimas: 

 Em 2022, cinco pessoas fizeram denúncia em representação da sua empresa, 

por isso não foram sujeitas à análise das características das vítimas, houve um 

caso que envolveu duas vítimas, assim o número de vítimas incluídas para 

análise foi de 170; em 2021 duas pessoas fizeram denúncia em nome da sua 

empesa e não foram sujeitas à análise, pelo que o número de vítimas foi de 

661. 

 Sexo: Nos anos de 2021 e 2022, em relação às vítimas dos casos de furto de 

dados de cartões de crédito para compras online, a proporção ocupada pelas 

mulheres é um pouco maior que a dos homens. 
 

Sexo 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 257 38,9% 79 46,5% 

Feminino 404 61,1% 91 53,5% 

Total: 661 100% 170 100% 

 

 Idade: Mais de 60% das vítimas têm idades compreendias entre 25 e 44 anos. 

Em 2022, as vítimas desse tipo de crime têm idades compreendidas entre 20 e 

70 anos, sendo a média 38,4 anos, este aspecto é semelhante ao do ano 2021 

(com uma média de 37,7 anos). 
 

Grupo etário 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Entre 18 e 24 anos 50 7,6% 10 5,9% 

Entre 25 e 34 anos 230 34,8% 69 40,6% 

Entre 35 e 44 anos 226 34,2% 41 24,1% 

Entre 45 e 54 anos 101 15,3% 31 18,2% 

Entre 55 e 64 anos 52 7,9% 17 10% 

Igual ou superior a 

65 anos 

2 0,3% 2 1,2% 

Total: 661 100% 170 100% 
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 Proporção de estudantes: Em 2022, 5,9% das vítimas são estudantes de 

instituições de ensino superior.  

 

Porporção de estudantes 2021 2022 

 N.º  de 

pessoas 

Proporção N.º  de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 1 0,1% 0 0% 

Estudantes (universitários) 23 3,5% 7 4,1% 

Estudantes (pós-graduação) 6 0,9% 3 1,8% 

Não estudantes 631 95,5% 160 94,1% 

Total: 661 100% 170 100% 

 

 Local de origem: Nos anos de 2021 e de 2022, mais de 90% das vítimas são 

residentes de Macau, o restante provém da China continental, RAEHK, 

Taiwan China, Filipinas e Vietname. 

 

Local de origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 644 97,4% 162 95,3% 

Não residentes 17 2,6% 8 4,7% 

Total: 661 100% 170 100% 

 

 Valor de prejuízos: Como o número de casos de furto de dados de cartões de 

crédito para compras online diminuiu significativamente, em 2022, o prejuízo 

monetário causado às vítimas (indivíduos e entidades) totalizou 2.291.554 patacas, 

em comparação com 2021 (7.425.744 patacas), houve uma descida de 69,1%. Em 

2021 e 2022, os prejuízos declarados pela maioria das vítimas variam entre 500 e 

30.000 patacas, o valor médio é de 11.200 patacas e 13.095 patacas, 

respectivamente. 
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Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 4 0,6% 10 5,7% 

Valor diminuto (inferior a 500 

patacas) 

16 2,4% 3 1,7% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 

mil patacas) 

608 91,7% 151 86,3% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

34 5,1% 10 5,7% 

Valor consideravelmente elevado 

(igual ou superior a 150 mil patacas) 

1 0,2% 1 0,6% 

Total: 663 100% 175 100% 

 

 

 

Medidas de prevenção para “furto de dados de cartão de crédito” 
 

 Quem faz compras em lojas físicas com cartão de crédito, deve estar atento ao 

empregado da loja que realiza a transacção com o cartão de crédito, procure 

observar o processo do uso do cartão, para evitar que haja furto de dados do 

seu cartão; 
 

 Devem-se fazer compras só em sites ou plataformas online comerciais de 

confiança e seguros, e não, de modo aleatório, em sites e plataformas online 

comerciais que se encontram aleatoriamente nas pesquisas online ou sugeridas 

pelas plataformas de media social e pelas propagandas de alguns sites; 
 

 Evitem armazenar os dados completos dos cartões de crédito, como o número 

do cartão, a data da validade e o código cvv, em equipamentos electrónicos 

pessoais, para evitar o furto de dados em caso de perda ou intrusão nesses 

equipamentos pessoais; 
 

 Se descobrir ou suspeitar que houve furto dos seus dados do cartão de crédito, 

contacte imediatamente o banco emissor do cartão para se inteirar da situação, 

quando confirmar que se trata de um furto de dados participe imediatamente 

o caso à polícia. 
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Os burlões colocam na rede social anúncios de ofertas de emprego, atraem as 

vítimas que se candidatam, as condições são, por exemplo, tarefas simples, alto salário 

e a possibilidade de trabalhar em casa em tempo parcial. Os criminosos alegam que 

bastam efectuar compras numa certa quantidade de produtos numa determinada 

plataforma de comércio eletrónico para poder ganhar uma comissão, pedem-lhes para 

pagarem primeiro e dizem-lhes que o dinheiro gasto e a remuneração irão ser 

reembolsados depois concluídas as “tarefas” de aumentar o registo de vendas. No início, 

as vítimas conseguem recuperar o dinheiro pago e ganhar algumas comissões, depois, 

pedem-lhes para aumentar o valor das encomendas, não suspeitando tratar-se de uma 

fraude, continuam a efectuar transacções nas compras, mas no fim não conseguem 

recuperar nenhum dinheiro mesmo que tenham acabado essas “tarefas”, descobrem 

assim de terem sido burladas. 

 Número de processos: Em 2022, foram instaurados 99 inquéritos ligados à burla 

com esquema de compras online para aumentar o registo de encomendas, sendo 

6,6 vezes os 15 casos de 2021. 

 Características das vítimas: 

 

 Sexo: Tal em 2021 como em 2022, dois terços das vítimas dessas burla são do 

sexo feminino. 

 

Sexo 2021 2022 

 N.o de 

pessoas 

Proporção N.o de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 5 33,3% 33 33,3% 

Feminino 10 66,7% 66 66,7% 

Total: 15 100% 99 100% 

 

 

Burla com esquema de compras online para aumentar o registo de 

encomendas 
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 Idade: Entre os casos desta burla que houve em 2022, as vítimas tinham idade 

entre 18 e 80 anos e cerca de 80% eram jovens com menos de 35 anos (idade 

média das vítimas foi de 28,7 anos), houve também idosos que caíram nestes 

esquemas. 

 

Grupo etário 2021 2022 

 N.o de 

pessoas 

Proporção N.o de 

pessoas 

Proporção 

Entre 18 e 24 anos 3 20% 40 40,4% 

Entre 25 e 34 anos 7 46,7% 37 37,4% 

Entre 35 e 44 anos 4 26,7% 17 17,2% 

Entre 45 e 54 anos 0 0% 3 3% 

Entre 55 e 64 anos 1 6,7% 0 0% 

Igual ou superior a 65 

anos 

0 0% 2 2% 

Total: 15 100% 99 100% 

 

 Proporção de estudantes: Em 2022, mais de um terço das vítimas são 

estudantes, dos quais os estudantes universitários é a parte dominante, o que 

representa um quarto das vítimas. 

 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.o de 

pessoas 

Proporção N.o de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 1 6,7% 6 6,1% 

Estudantes (universitários) 1 6,7% 25 25,3% 

Estudantes (pós-graduação) 0 0% 3 3% 

Não estudantes 13 86,7% 65 65,7% 

Total: 15 100% 99 100% 

 

 Local de origem: Em 2022, cerca de 70% das vítimas são residentes de Macau, 

24,2% da China continental e os restantes provenientes de RAEHK, da 

Birmânia, das Filipinas e da Rússia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 - 

 

Local de origem 2021 2022 

 N.o de 

pessoas 

Proporção N.o de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 15 100% 69 69,7% 

Não residentes 0 0% 30 30,3% 

Total: 15 100% 99 100% 

 

 Valor de prejuízos: As vítimas destas burlas sofreram todas prejuízos, seja em 

2022 seja em 2021. Devido à subida do número dos processos em 2022, o total dos 

prejuízos declarado (6.289.738 patacas) é maior que o de 2021 (1.135.563 patacas), 

todavia, o valor médio do prejuízo em 2022 (63.533 patacas) é inferior ao do ano 

anterior (75.704 patacas). 

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.o de 

pessoas 

Proporção N.o de 

pessoas 

Proporção 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas) 

9 60% 47 47,5% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

4 26,7% 45 45,5% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas)  

2 13,3% 7 7,1% 

Total: 15 100% 99 100% 

 

Medidas de prevenção da burla com esquema de compras online para 

aumentar o registo de encomendas 
 

 Esteja atento às informações sobre a cibersegurança e melhore o seu sentido 

de prevenção; 
 

 Contacte directamente com a empresa de recrutamento ou através de uma 

companhia de mediação legal para procurar um emprego; 
 

 Não acredite facilmente nas informações online acerca da oferta de emprego, 

evite ser burlado em dinheiro ou dados pessoais ou ser aliciado a cometer um 

crime; 
 

 Não revele dados pessoais nem realize transacções ou transferências a pedido 

dos estranhos. 
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O burlão, nas redes sociais ou nas plataformas de namoro online, procura os seus 

alvos na internet tentando desenvolver uma relação de namoro online. Na maioria dos 

casos, o burlão entra em contacto com a vítima através de mensagens de texto ou por 

via telefónica, sem nunca ter encontrado o “amante” online. Depois de ganhar a 

confiança da vítima, o burlão começa a pedir à vítima a transferência de dinheiro através 

de vários pretextos, nomeadamente para assistência médica, envio de presentes valiosos 

à vítima pelos quais é necessário o pagamento de um imposto aduaneiro etc.  

 

 Número de processos: Em 2022, registaram-se 27 inquéritos de burla “Namoro 

online”, o que representa uma diminuição de 57,8% em comparação com os 64 

casos do ano 2021;  

 Características das vítimas: 

 

 Sexo: A maioria das vítimas são do sexo feminino, entre 2021 e 2022, cerca 

de 90% das vítimas são mulheres. 

 

Sexo 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 4 6,3% 3 11,1% 

Feminino 60 93,8% 24 88,9% 

Total: 64 100% 27 100% 

 

 Idade: Em 2022, as vítimas da burla “Namoro online” tinham idades 

compreendidas entre 19 e 72, uma média de 41,1 anos; cerca de 60% das 

vítimas tinham idade compreendida entre 25 e 44 anos.  

 

 

 

Burla de “Namoro online” 
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Grupo etário 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Entre 18 e 24 anos 8 12,5% 2 7,4% 

Entre 25 e 34 anos 21 32,8% 7 25,9% 

Entre 35 e 44 anos 13 20,3% 9 33,3% 

Entre 45 e 54 anos 11 17,2% 4 14,8% 

Entre 55 e 64 anos 8 12,5% 3 11,1% 

Igual ou superior a 65 

anos 

3 4,7% 2 7,4% 

Total: 64 100% 27 100% 
 

 Proporção de estudantes: Em 2022, registaram-se 3 estudantes (11,1%) que 

foram vítimas da burla “Namoro online” . 

 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (universitários) 4 6,3% 2 7,4% 

Estudantes (pós-graduação) 0 0% 1 3,7% 

Não estudantes 60 93,8% 24 88,9% 

Total: 64 100% 27 100% 

 Local de origem: Em 2022, 70% das vítimas são residentes de Macau, o que 

representa uma diminuição de 18,7% em comparação com o ano 2021; houve 

um aumento de 18,7% em comparação com o ano 2021 da proporção das 

vítimas não residentes, provenientes principalmente da China continental, 

Filipinas e Indonésia. 

 

Local de origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 57 89,1% 19 70,4% 

Não residentes 7 10,9% 8 29,6% 

Total: 64 100% 27 100% 
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 Valor de prejuízos: Em 2022, as vítimas declararam ter sofrido prejuízos 

financeiros no valor total de 2.830.743 patacas, o que representa uma diminuição 

significativa de 83,6% em comparação com as 17.212.195 patacas de 2021, o valor 

médio dos prejuízos reduziu-se significativamente, de 268.941 patacas em 2021 

para 104.842 patacas. 

 

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 4 6,3% 0 0% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas) 

17 26,6% 11 40,7% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

21 32,8% 10 37,0% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas) 

22 34,4% 6 22,2% 

Total:  64 100% 27 100% 

 

 

 

Medidas de prevenção da burla de “Namoro online”  
 

 Não acredite facilmente na identidade alegada por desconhecidos, deve 

sempre confirmar a sua veracidade por meios seguros; 
 

 Fique sempre alerta, não aceite facilmente o pedido de amizade de estranhos;  
 

 Não revele informações pessoais, nem efectue transferências ou remessas 

bancárias a pedido de alguém desconhecido. 
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Os burlões procuram alvos para as burlas nas redes sociais, websites de 

relacionamento etc. Quando ganham a confiança das vítimas, dizem-lhes que têm 

algumas informações especiais sobre investimentos ou sabem de algumas falhas de 

segurança dos websites de jogo online que permitem lucros enormes, de forma a 

convencer as vítimas a fazerem um investimento ou a jogar online. Inicialmente, as 

vítimas fazem pequenas apostas e conseguem ganhar, mas logo que aumentarem as 

apostas, os burlões entram em acção, praticam o sistema de “colheita” ou “abate” 

conseguindo assim grandes burlas.  

  

 Número de processos: Em 2022, registaram-se 81 inquéritos de burla de 

investimento online (pig-butchering scam), o que representa uma descida de 22,9% 

em comparação com os 105 casos de 2021. Esta burla pode ser dividida em dois 

tipos (“que envolve namoro online” e “que não envolve namoro online”). 

 Em 2022, houve 36 casos de burla de investimento que envolve namoro online, 

o que representa uma diminuição de 18,2% em comparação com os 44 casos 

de 2021, enquanto que os casos que não envolvem namoro online foram 45, 

uma diminuição de 26,2% em comparação com os 61 casos de 2021. 

 

Burla de Investimento 

online (pig-butchering 

scam) 

2021 2022 

 N.º de 

processos  

Proporção N.º de 

processos 

Proporção 

Envolve namoro online 44 41,9% 36 44,4% 

Não envolve namoro 

online 

61 58,1% 45 55,6% 

Total:  105 100% 81 100% 

 

 

 

Burla de investimento online (pig-butchering scam) 
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 Características das vítimas (Burla de investimento online que envolve namoro 

online): 

 

 Relativamente à burla de investimento online que envolve namoro online, 

registaram-se 37 vítimas em 2022, enquanto que em 2021, houve 44 vítimas. 

 

 Sexo: A maioria das vítimas deste tipo de burla é do sexo feminino.  

 

Sexo 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 4 9,1% 1 2,7% 

Feminino 40 90,9% 36 97,3% 

Total: 44 100% 37 100% 

 

 Idade: Em 2022, as vítimas deste tipo de burla têm idades compreendidas 

entre 23 e 69 anos. Mais de dois terços delas (67,5%) são de meia-idade, com 

idades compreendidas entre 35 e 54 anos. A idade média das vítimas é 41,4 

anos, sendo ligeiramente superior à de 2021 (37,7 anos).  

 

Grupo etário 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Entre 18 e 24 anos 2 4,5% 1 2,7% 

Entre 25 e 34 anos 17 38,6% 8 21,6% 

Entre 35 e 44 anos 14 31,8% 15 40,5% 

Entre 45 e 54 anos 7 15,9% 10 27% 

Entre 55 e 64 anos 4 9,1% 2 5,4% 

Igual ou superior a 65 

anos 

0 0% 1 2,7% 

Total:  44 100% 37 100% 
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 Proporção de estudantes:  
 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (universitários) 1 2,3% 1 2,7% 

Não estudantes 43 97,7% 36 97,3% 

Total:  44 100% 37 100% 

 

 Local de origem: Em 2022, mais de 80% das vítimas deste género de casos 

são residentes de Macau, sendo semelhante ao registo de 2021.  

 

Local de origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 36 83,7% 31 83,8% 

Não residentes  7 16,3% 6 16,2% 

Total: 43* 100% 37 100% 
 

* Não há as informações sobre o local de origem de uma das vítimas. 

 

 Valor de prejuízos: Em 2022, as vítimas destes casos declararam ter sofrido 

prejuízos financeiros, no valor total de 15.581.874 patacas, o que representa uma 

descida de 49,2% em comparação com as 30.658.645 patacas de 2021. Mais de 

metade das vítimas sofreram prejuízos no valor igual ou superior a 150.000 patacas, 

o prejuízo médio foi de mais de 400 mil patacas (421.132 patacas). O prejuízo 

maior de entre todos os casos registados aproxima-se aos 3 milhões de patacas 

(2.906.767 patacas). 
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Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 0 0% 1 2,7% 

Valor geral (entre 500 patacas e 

30 mil patacas) 

5 11,4% 3 8,1% 

Valor elevado (entre 30 mil 

patacas e 150 mil patacas) 

11 25% 11 29,7% 

Valor consideravelmente elevado 

(igual ou superior a 150 mil 

patacas) 

28 63,6% 22 59,5% 

Total:  44 100% 37 100% 
 

 Características das vítimas (Burla de investimento online que não envolve 

namoro online): 

 Em 2022, houve 45 casos de burla de investimento online que não envolve 

namoro online, registaram-se 46 vítimas, enquanto que em 2021, houve 61 

casos e 64 vítimas. 

 Sexo: Em 2021 e 2022, mais de dois terços das vítimas deste tipo de burla são 

do sexo feminino, mas em comparação com os casos que envolvem namoro 

online, a proporção das vítimas do sexo feminino destes casos é um pouco 

menor.  

 

Sexo 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 20 31,3% 15 32,6% 

Feminino 44 68,8% 31 67,4% 

Total: 64 100% 46 100% 

 

 Idade: Em 2022, as vítimas deste tipo de burla têm idades compreendidas 

entre 20 e 60 anos, e a idade média é 39,5 anos. A metade das vítimas são de 

meia-idade, com idades compreendidas entre 35 e 54 anos.  
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Grupo etário 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Entre 18 e 24 anos 5 8,3% 8 17,4% 

Entre 25 e 34 anos 24 40% 8 17,4% 

Entre 35 e 44 anos 18 30% 12 26,1% 

Entre 45 e 54 anos 9 15% 11 23,9% 

Entre 55 e 64 anos 3 5% 7 15,2% 

Igual ou superior a 65 

anos 

1 1,7% 0 0% 

Total:  60* 100% 46 100% 
 

* Não há informações sobre a idade de 4 dos indivíduos.  

 

 Proporção de estudantes: Em 2022, 4 (ou seja, 8,7%) das vítimas destes 

casos são estudantes. 

 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 1 1,6% 0 0% 

Estudantes (universitários) 0 0% 3 6,5% 

Estudantes (pós-graduação) 0 0% 1 2,2% 

Não estudantes 63 98,4% 42 91,3% 

Total:  64 100% 46 100% 

 Local de origem: Em 2022, mais de 80% das vítimas deste género de casos 

são residentes de Macau, um aumento de 15,9% em comparação com 2021.  

 

Local de origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 42 68,9% 39 84,8% 

Não residentes 19 31,1% 7 15,2% 

Total: 61* 100% 46 100% 

 
* Não há informações sobre o local de origem de 3 das vítimas. 
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 Valor de prejuízos: Em 2022, registou-se uma diminuição dos casos de burla de 

investimento online que não envolve namoro online, mas houve dois casos com 

um prejuízo superior a 6 milhões de patacas, respectivamente, um dos quais 

excedeu até os 8 milhões de patacas (8.445.049 patacas), o que causou um aumento 

do valor total dos prejuízos. As vítimas declararam ter sofrido prejuízos financeiros 

no valor total de 28.606.023 patacas, o que representa uma subida de 23% em 

comparação com as 23.262.546 patacas de 2021. O prejuízo médio aumentou de 

363.477 patacas de 2021 para 621.870 patacas. 

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas) 

8 12,5% 7 15,2% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

16 25% 18 39,1% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas) 

40 62,5% 21 45,7% 

Total: 64 100% 46 100% 

 

Medidas de prevenção para a burla de investimento online (pig-butchering 

scam) 
 

 É necessário ter muita atenção. Se alguém afirma ter “informações 

privilegiadas” sobre investimentos ou métodos de investimento de baixos 

riscos e altos rendimentos, não se deve acreditar e ser gananciosos; 
 

 Não clique em links fornecidos por desconhecidos nem descarregue software 

ou ficheiros de origem desconhecida, evita-se a invasão de vírus no telemóvel 

ou computador; 
 

 Não acredite facilmente em empresas de investimento ou de administração 

financeira de contexto desconhecido nem entregue o seu dinheiro a terceiro 

para ser gerido; 
 

 Antes de efectuar um investimento, deve conhecer bem o seu conteúdo, 

procurar a opinião de especialistas e fazê-lo numa instituição financeira legal 

e credível.   
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 Número de processos: Em 2022, a PJ instaurou 106 autos de inquérito relativos a 

burlas com compra online, em comparação com os 95 casos registados em 2021 há 

um aumento de 11,6%. 

 

 Características das vítimas: 

 Os 106 casos de burlas com compras online registados em 2022 envolvem 107 

vítimas, no total, enquanto que em 2021 registaram-se ao todo 96 vítimas deste 

tipo de caso. 

 Sexo：Em 2022, a maioria das vítimas são mulheres, ao contrário do que se 

verificou em 2021. 

 

Sexo 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 51 53,1% 47 43,9% 

Feminino 45 46,9% 60 56,1% 

Total: 96 100% 107 100% 
 

 

 Idade: Em 2022, as vítimas deste tipo de burla tinham idades compreendias 

entre 14 e 63 anos, mais de 60% das vítimas tinham 34 anos ou inferior (idade 

média das vítimas é 32 anos), a percentagem dos menores que caíram nesse 

tipo de crime cresceu um pouco, entre 4,5% e 5,6%. 

 

 

 

 

 

 

Burlas com compras online 
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Grupo etário 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Inferior a 18 anos 1 1,1% 6 5,6% 

Entre 18 e 24 anos 27 28,4% 27 25,2% 

Entre 25 e 34 anos 41 43,2% 33 30,8% 

Entre 35 e 44 anos 20 21,1% 29 27,1% 

Entre 45 e 54 anos 6 6,3% 9 8,4% 

Entre 55 e 64 anos 0 0% 3 2,8% 

Total: 95* 100% 107 100% 

 
* de uma das vítimas não conhecemos a idade 

 

 Proporção de estudantes: Em 2022, 24 vítimas (22,4%) de burla com 

compras online eram estudantes, a percentagem é semelhante àquela 

verificada em 2021 (23%). 

 

Proporção de estudantes 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 4 4,2% 6 5,6% 

Estudantes (universitários) 16 16,7% 17 15,9% 

Estudantes (pós-graduação) 2 2,1% 1 0,9% 

Não estudantes 74 77,1% 83 77,6% 

Total: 96 100% 107 100% 

 

 Local de origem: Em 2021 e 2022, mais de 80% das vítimas de burla com 

compras online são residentes de Macau, as vítimas não residentes provêm 

principalmente da China continental. 

 

Local de origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de Macau 86 89,6% 92 86,0% 

Não residentes 10 10,4% 15 14,0% 

Total: 96 100% 107 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 - 

 

 

 

 Valor de prejuízos: Apesar do ano de 2022 ter registado uma subida no número 

de casos de burla com compras online, não se verificou um aumento no montante 

total dos prejuízos causados (5.082.020 patacas), pelo contrário houve uma descida, 

em comparação com as 13.595.416 patacas do ano de 2021 verificou-se um 

decréscimo de 62,6%. Em 2022, a média dos prejuízos foi superior a 40 mil patacas 

(47.495), uma queda significativa em comparação com as 140 mil patacas (141.618) 

de 2021. Dois anos consecutivos registaram mais de 70% de vítimas a declarar que 

sofreram prejuízos no valor de 500 a 30.000 patacas. 

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Valor diminuto (inferior a 500 patacas) 5 5,2% 5 4,7% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 

mil patacas) 

74 77,1% 85 79,4% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

15 15,6% 9 8,4% 

Valor consideravelmente elevado 

(igual ou superior a 150 mil patacas) 

2 2,1% 8 7,5% 

Total: 96 100% 107 100% 

 

 

Medidas de prevenção para a “burla com compras online” 
 

 Quando um produto é vendido a um preço muito inferior ao do mercado, deve-

se considerar a possibilidade de haver burla; 

 

 Confirmem a credibilidade do site de compras e procurem saber o grau de 

credibilidade do vendedor e os pormenores do produto que vende; 

 

 Abram uma conta própria para transacções das compras online e depositem 

pequenas quantias; 

 

 Convém guardar os recibos das compras realizadas para poderem ser 

consultadas posteriormente.  
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A burla através de encomendas falsas é a mais recente que surgiu em 2022. O 

burlão diz que quer encomendar mercadorias e mostra a foto de um recibo de uma 

transferência à vítima, mais tarde volta a contactar a vítima através de um software de 

comunicações, indicando-lhe um “fornecedor” que vende aquele produto. A vítima 

acredita e envia um sinal em dinheiro ao “fornecedor”, só mais tarde descobre que a 

foto do recibo é falsa e que não recebeu qualquer quantia. Como já não consegue entrar 

em contacto com o burlão, percebe que foi burlado. Desde Janeiro de 2022 até à presente 

data, várias lojas de Macau caíram nesta burla, que envolveram comerciantes dos 

sectores da restauração, venda a retalho etc. 

 Número de processos: Em 2022, registaram-se 28 inquéritos de burla através de 

encomendas falsas.  

 Valor de prejuízos: As vítimas declararam que o valor total dos prejuízos foi de 

3.486.510 patacas, das quais a maior perda num único caso foi de 491.983 patacas. 

Mais de 60% das vítimas declararam que a sua perda total foi entre 30.000 e 

150.000 patacas, e um quarto declarou que o prejuízo foi igual ou superior a 

150.000 patacas. 

 

Valor de prejuízos 2022 

 N.° de pessoas Proporção 

Sem prejuízos 1 3,6% 

Valor geral (entre 500 patacas e 30 mil 

patacas) 

2 7,1% 

Valor elevado (entre 30 mil patacas e 

150 mil patacas) 

18 64,3% 

Valor consideravelmente elevado (igual 

ou superior a 150 mil patacas) 

7 25% 

Total:  28 100% 

 

 

Burla através de encomendas falsas 
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Medidas de prevenção para burlas através de encomendas falsas 
 

 Os burlões atraem os lojistas, por meio de oferta de comissões ou grandes 

negócios para convencê-los a efectuarem as "transacções", por isso os lojistas 

devem ser mais cautelosos se forem aliciados para grandes negócios; 

 Não se deve confiar em qualquer identidade ou assunto alegado por alguém 

desconhecido, nem fazer transferências ou remessas de dinheiro para essas 

pessoas; 

 Os criminosos podem falsificar registos de transferência através de software, 

por isso, deve-se verificar a veracidade da remessa através de outros meios de 

confiança; 

 Deve-se guardar o comprovativo da compra para referência futura. 

 

 

2. Casos comuns de burla telefónica em Macau 

 
 Número de processos: Em 2022, registaram-se 112 inquéritos de burla telefónica, 

o que representou um aumento de 25.8% em comparação com 89 casos de 2021. 

 

 Modus operandi: Em 2022, os crimes de burla telefónica mais comuns foram os 

casos de “falso funcionário dos órgãos governamentais” e de “plataforma de 

compras online falsificada” e, quanto à burla “adivinha quem sou eu”, deu-se uma 

significativa redução em 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 2022, registaram-se 112 inquéritos de burla telefónica e 114 vítimas; 

caraterísticas das vítimas: 

 Burla “falso funcionário dos 

órgãos governamentais” 

86 Casos 

（76.8%） 

  

Burla “adivinha quem sou eu” 

5 Casos 

（4.5%） 

 Burla “plataforma de 

compras online falsificada” 

21 Casos 

（18.8%） 
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 Sexo: Em 2022, a proporção de mulheres era mais alta do que homens nas 

vítimas de burla telefónica. 

 

Sexo 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 33 37.1% 49 43.0% 

Feminino 56 62.9% 65 57.0% 

Total： 89 100% 114 100% 

 

 Idade: A maioria das vítimas de burla telefónica era jovem. Em 2022, quase 

40% das vítimas eram jovens de 25 a 34 anos de idade. A proporção de vítimas 

neste grupo aumentou 11.4 pontos percentuais, mas a idade média geral das 

vítimas era 35,2 anos de idade, não muito diferente da idade média em 2021 

(36,4 anos de idade). 

 

Grupo de idade 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Inferior a 18 anos de idade 2 2.2% 0 0% 

18 a 24 anos de idade 28 31.5% 22 19.3% 

25 a 34 anos de idade 25 28.1% 45 39.5% 

35 a 44 anos de idade 12 13.5% 23 20.2% 

45 a 54 anos de idade 3 3.4% 13 11.4% 

55 a 64 anos de idade 9 10.1% 4 3.5% 

65 anos de idade ou 

superior 

10 11.2% 7 6.1% 

Total： 89 100% 114 100% 

 

 Origem: Mais de dois terços das vítimas dos casos de burla telefónica nos últimos 

dois anos eram residentes de Macau. 
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Origem 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Residentes 

de Macau 
60 67.4% 80 70.2% 

Residentes 

não Macau 
29 32.6% 34 29.8% 

Total： 89 100% 114 100% 

 

 Profissão: Mais da metade das vítimas eram trabalhadores, quase 20% eram 

estudantes e os restantes eram não trabalhadores (desempregados, aposentados e 

domésticos). 

 

Profissão 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 3 3.4% 0 0% 

Estudantes (universitários) 15 16.9% 17 15.0% 

Estudantes (pós-graduação) 4 4.5% 4 3.5% 

Trabalhadores no activo 42 47.2% 71 62.8% 

Não trabalhadores no activo 

(desempregados, aposentados e 

domésticos) 

25 28.1% 21 18.6% 

Total: 89 100% 113* 100% 
 

* Houve 1 vítima que não facultou os seus dados de profissão 

 

 Valor do prejuízo: o valor total de prejuízos declarado pelas vítimas foi 

MOP40,393,447, o que representa 3,9 vezes do valor total de prejuízos 

(MOP10,451,748) em 2021. A proporção do valor consideravelmente elevado 

declarado pelas vítimas aumentou 12.7 pontos percentuais, de 18% em 2021, 

aumentou para 30.7%. 

 

  

 

96% 
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Valor do prejuízo 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízo 10 11.2% 10 8.8% 

Valor diminuto (inferior a 500 

patacas) 

0 0% 1 0.9% 

Geral (entre 500 e 30 mil 

patacas) 

32 36% 25 21.9% 

Valor elevado (entre 30 mil e 

inferior a 150 mil patacas) 

31 34.8% 43 37.7% 

Valor consideravelmente elevado 

(entre 150 mil patacas e 

superior) 

16 18% 35 30.7% 

Total: 89 100% 114 100% 

 

 

 

 

 

Em conformidade com o registo de processos desta Polícia, os esquemas de 

“adivinha quem sou eu” apareceram em Macau no ano 2011. Com o surgimento de 

novos esquemas, a proporção dos casos “adivinha quem eu sou” diminuiu. Em 2020, a 

Valor total de 

prejuízos 
$40,393,447 

Plataforma de compra  

online falsificada 

$1,373,617 

 

96% 

3.4% 

0.6% 

Falso funcionário de 

órgãos governamentais 

$38,762,410 

 
 

Adivinha quem 

sou eu 

$257,420 

Casos de burla “advinha quem sou eu” 

96% 
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proporção dos casos “adivinha quem eu sou” caiu para 12.9%, mas em 2021 voltou a 

subir para 27%. No entanto, em 2022, registou-se apenas 5 casos de burla “adivinha 

quem eu sou”, e a proporção de casos caiu significativamente para 4.5%.  

 

 Em 2022, registaram-se 5 inquéritos de “adivinha quem sou eu”, envolvendo 6 

vítimas, caraterísticas das vítimas: 

 

 Sexo: Em 2022, a proporção das mulheres vítimas dos casos de “adivinha quem 

sou eu” era a mesma de que homens.  

 

Sexo 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 8 33.3% 3 50.0% 

Feminino 16 66.7% 3 50.0% 

Total: 24 100% 6 100% 

 

 Idade: A maioria das vítimas dos casos de “adivinha quem sou eu” eram idosos. 

Em 2022, as vítimas tinham 65 anos de idade ou superior. A idade média das 

vítimas era 75,3 anos, muito superior a 57,4 anos em 2021. 

 

Grupo de idade 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

25 a 34 anos de idade 3 12.5% 0 0% 

35 a 44 anos de idade 3 12.5% 0 0% 

45 a 54 anos de idade 1 4.2% 0 0% 

55 a 64 anos de idade 9 37.5% 0 0% 

65 anos de idade ou 

superior 

8 33.3% 6 100% 

Total: 24 100% 6 100% 

 

 Origem: As vítimas dos casos de “adivinha quem sou” por dois anos consecutivos 

eram residentes de Macau. 
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Origem 2021 2022 

 Nº de pessoas Proporção Nº de pessoas Proporção 

Residentes de 

Macau 

24 100% 6 100% 

Residentes não 

Macau 

0 0% 0 0% 

Total: 24 100% 6 100% 

 

 Profissão: Em 2022, todas as vítimas eram aposentadas; em 2021, a metade das 

vítimas eram não trabalhadores, das quais, dois terços eram idosos com 65 anos de 

idade ou superior. 

 

Profissão 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Trabalhadores no activo 12 50% 0 0% 

Não trabalhadores no activo 

(desempregados, aposentados e 

domésticos) 

12 50% 6 100% 

Total: 24 100% 6 100% 
 

 

 Valor do prejuízo: o valor total de prejuízo declarado pelas vítimas dos casos de 

“adivinha quem sou eu” era MOP257,420, face a MOP1.202.898 em 2021, com 

uma baixa significativamente 78.6 pontos percentuais, representando apenas 0.6% 

do valor total dos prejuízos dos casos de burla telefónica e ocupado o peso 

diminuído 10.9 pontos percentuais face aos 11.5% registados em 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 33 - 

 

 

Valor do prejuízo 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízos 0 0% 1 16.7% 

Geral (500 a 30 mil patacas) 12 50.0% 2 33.3% 

Valor elevado (30 mil a inferior 

de 150 mil patacas) 

11 45.8% 3 50.0% 

Valor consideravelmente 

elevado (150 mil patacas ou 

superior) 

1 4.2% 0 0% 

Total: 24 100% 6 100% 

 

 

Medidas de prevenção da burla “adivinha quem sou eu” 
 

 Não revele o seu nome e outros dados pessoais a desconhecidos, nem os de 

familiares ou amigos; 
 

 Mantenha a calma e confirme, através dos meios habituais, se aquele contacto 

é mesmo do seu familiar; 
 

 Disfarce o nome ou outros dados para confirmar a identidade e veracidade da 

pessoa; 
 

 Se alguém lhe fizer algum pedido, não siga logo as indicações dadas, em 

especial se lhe for pedido que faça um pagamento através de transferência 

bancária; tenha cuidado e verifique o facto de outra forma, por exemplo 

telefonando para aquele suposto familiar.  

 

 

 

 

 

 
 

A burla de “falso funcionário dos órgãos governamentais” é um tipo comum de 

burla telefónica em Macau nos últimos anos. Em 2022, esses casos de burla 

representaram mais de 70% do número total dos casos de burla telefónica, e o número 

de casos registrados foi de 86, o que representou 1,8 vezes de 2021 (48 casos). 

Casos de burla “falso funcionário dos órgãos governamentais” 
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 Em 2022, registaram-se 86 casos de “falso funcionário dos órgãos governamentais” 

e 87 vítimas; características das vítimas: 

 

 Sexo: Mais de 60% das vítimas dos casos de “falso funcionário dos órgãos 

governamentais” nos últimos anos eram mulheres e a proporção dos sexos não 

mudou significativamente. 
 

 

Sexo 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Masculino 18 37.5% 34 39.1% 

Feminino 30 62.5% 53 60.9% 

Total: 48 100% 87 100% 

 

 Idade: Em 2022, a maioria das vítimas dos casos “falso funcionário dos órgãos 

governamentais” era jovens, 65.5% das vítimas tinham 34 anos de idade ou inferior, 

mas em comparação com 81.3% em 2021, a proporção caiu 15.8 pontos percentuais. 

A idade média das vítimas também aumentou de 28,2 anos em 2021 para 32,6 anos 

em 2022. Uma das razões foi a proporção de estudantes vítimas ter caído 

significativamente em 2022 (consulte dos dados detalhes abaixo referidos da parte 

“profissão”). 

 

Grupo de idade 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Inferior a 18 anos de idade 2 4.2% 0 0% 

18 a 24 anos de idade 22 45.8% 18 20.7% 

25 a 34 anos de idade 15 31.3% 39 44.8% 

35 a 44 anos de idade 6 12.5% 16 18.4% 

45 a 54 anos de idade 1 2.1% 10 11.5% 

55 a 64 anos de idade 0 0% 3 3.4% 

65 anos de idade ou 

superior 

2 4.2% 1 1.1% 

Total: 48 100% 87 100% 
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 Origem: Em 2022, a proporção de residentes de Macau que se tornaram vítimas 

aumentou 21 pontos percentuais face a 2021. 

 

Origem 2021 2022 

 Nº de 

pessoas 

Proporção Nº de 

pessoas 

Proporção 

Residentes de 

Macau 

28 58.3% 69 79.3% 

Não residentes de 

Macau 

20 41.7% 18 20.7% 

Total: 48 100% 87 100% 

 

 Profissão: Em 2022, a proporção de vítimas estudantes é de 18,6%, o que 

representa uma diminuição significativa em relação aos 37,6 % do ano 2021. 

 

Profissão 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (secundários) 3 6,3% 0 0% 

Estudantes (universitários) 12 25% 14 16,3% 

Estudantes (pós-graduação) 3 6,3% 2 2,3% 

Trabalhadores no activo 21 43,8% 56 65.1% 

Não trabalhadores no activo 

(desempregados, aposentados, 

domésticos) 

9 18,8% 14 16,3% 

Total: 48 100% 86* 100% 
 

* Há uma vítima que não forneceu dados relativos à profissão 

 

 O valor total de prejuízos financeiros declarados pelas vítimas dos casos de Burla 

“falso funcionário dos órgãos governamentais” é de 38.762.410 patacas, sendo 4,4 

vezes maior em relação aos 8.820.978 patacas do ano 2021, atingindo 96% do valor 

total dos prejuízos sofridos nos crimes de burla telefónica, o que representa uma 

subida de 11,6% em comparação com os 84,4% do ano 2021. Entre todos os casos, 

o prejuízo mais elevado foi de 14.225.000 patacas. Quanto à proporção das vítimas 
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que declararam ter sofrido prejuízos de valor consideravelmente elevado, foi 

registada uma subida de 29,2% em 2021 para 37.9% em 2022, ou seja, um aumento 

de 8,7%.    

 

Valor dos prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízo 9 18,8% 9 10,3% 

Geral (entre 500 patacas a 30 mil 

patacas) 

8 16,7% 16 18,4% 

De valor elevado (entre 30 mil a 

150 mil patacas) 

17 35,4% 29 33,3% 

De valor consideravelmente 

elevado (superior a 150 mil 

patacas) 

14 29,2% 33 37,9% 

Total: 48 100% 87 100% 

 

 

 

Medidas de prevenção da burla “falso funcionário de órgãos 

governamentais” 
 

 

 As autoridades policiais, Ministério Publico e os Tribunais de Macau ou da 

China continental não fazem “investigação por meio telefónico e gravação da 

conversa telefónica”, nem existe a “conta bancária segura”. Se alguém lhe 

pedir que faça uma das acções acima referidas ou pedir uma transferência 

bancária, isso é certamente uma burla telefónica; 
 

 Não acredite facilmente na identificação do número de telefone, porque os 

criminosos podem criar essa identificação através de software; 
 

 Mantenha-se atento às chamadas telefónicas de origem desconhecida; nunca 

revele a desconhecidos os seus dados pessoais porque os burlões normalmente 

conseguem obter os dados pessoais da vítima por meio ilícito para praticar 

burlas ou cometer outros tipos de crime. 
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Os casos da burla “falso funcionário de apoio a clientes de plataforma online” 

começaram a surgir em Macau em 2018. Os burlões fingem ser funcionários de apoio a 

clientes das plataformas de compras online, empréstimo online, investimento online ou 

aposta online, com o objectivo de enganar as vítimas. Em 2022, foram instaurados pela 

PJ 21 inquéritos relativos a este tipo de crime, o que representa um aumento de 4 

inquéritos, ou seja, 23,5% em comparação com 17 inquéritos instaurados em 2021.  
  

 Os 21 inquéritos instaurados em 2022 relativos a burla “falso funcionário de apoio 

a clientes de plataforma online”, envolveram 21 vítimas, com as seguintes 

características: 

 

 Sexo: Em 2021, a maioria dos vítimas dos casos de burla “falso funcionário de 

apoio a clientes de plataforma online” foi do sexo feminino, no entanto, em 2022, 

foi registada uma inversão nesta proporção sendo quase 60% das vítimas do sexo 

masculino.  

 

Sexo 2021 2022 

 N.º de pessoas Proporção N.º de pessoas Proporção 

Masculino 7 41,2% 12 57,1% 

Feminino 10 58,8% 9 42,9% 

Total: 17 100% 21 100% 

 

 Idade: Em 2021, mais de 70% das vítimas foram jovens com idade inferior a 34 

anos, mas em 2022 a proporção deste grupo baixou para 47,6% e, por sua vez, a 

proporção do grupo de meia-idade (35 a 64 anos) subiu consideravelmente de 

23,5% para 52,4%. A idade média aumentou igualmente de 30,3 anos em 2021 para 

34,8 anos. 

 

 

Medidas de prevenção da burla “falso funcionário de apoio a clientes de 

plataforma online” 
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Faixa etária 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

18 a 24 6 35,3% 4 19% 

25 a 34 7 41,2% 6 28,6% 

35 a 44 3 17,6% 7 33,3% 

45 a 54 1 5,9% 3 14,3% 

55 a 64 0 0% 1 4,8% 

Total: 17 100% 21 100% 

 

 Origem: É  diferente das burlas de “advinha quem sou eu” e de “falso funcionário 

dos órgãos governamentais”. Nos últimos 2 anos, o número de residentes de Macau 

vítimas de burla “falso funcionário de apoio a clientes de plataforma online” não 

atingiu metade do número total das vítimas deste tipo de crime. Em 2022, esta 

proporção baixou ainda sendo menos de 1/4 do número total das vítimas. 

 

Origem 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Residentes 

de Macau  

8 47,1% 5 23,8% 

Não 

residentes de 

Macau 

9 52,9% 16 76,2% 

Total 17 100% 21 100% 

 

 Profissão：Mais de metade das vítimas são trabalhadores no activo e cerca de 1/4 

são estudantes, em dois anos consecutivos. 
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Profissão 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Estudantes (universitários) 2 11,8% 3 14,3% 

Estudantes (pós-graduação) 2 11,8% 2 9,5% 

Trabalhadores no activo 9 52,9% 15 71,4% 

Não trabalhadores no activo 

(desempregados, aposentados, 

domésticos) 

4 23,5% 1 9,5% 

Total： 17 100% 21 100% 
 

 

 Valor total de prejuízos: Em 2022, nos casos de burla “falso funcionário de apoio 

a clientes de plataforma online”, o valor total de prejuízos financeiros declarados 

pelas vítimas é de 1.373.617 patacas, sendo 3,2 vezes maior em relação aos 427.872 

patacas do ano 2021 e atingindo 3,4 % do valor total dos prejuízos causados nos 

crimes de burla telefónica. No ano 2021, menos de 1/4 das vítimas declararam ter 

sofrido prejuízos de valor elevado ou consideravelmente elevado, enquanto no ano 

2022 mais de 60 % das vítimas declararam ter sofrido prejuízos de valor elevado 

ou consideravelmente elevado.  

 

Valor de prejuízos 2021 2022 

 N.º de 

pessoas 

Proporção N.º de 

pessoas 

Proporção 

Sem prejuízo 1 5,9% 0 0% 

De valor diminuto (inferior a 

500 patacas) 

0 0% 1 4,8% 

Geral (entre 500 patacas a 30 

mil patacas) 

12 70,6% 7 33,3% 

De valor elevado (entre 30 mil 

a 150 mil patacas) 

3 17,6% 11 52,4% 

De valor consideravelmente 

elevado (superior a 150 mil 

patacas) 

1 5,9% 2 9,5% 

Total: 17 100% 21 100% 
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Medidas de prevenção da burla “falso funcionário de apoio a clientes de 

plataforma online” 
 

 Quando fizer compras online, deve escolher as plataformas e lojas com boa 

reputação e ler cuidadosamente as respectivas cláusulas e a declaração de 

exclusão de responsabilidade, a fim de evitar ser alvo de burla; 

 

 Quando receber uma chamada telefónica na qual a contraparte alega ser 

funcionário de apoio a clientes de uma plataforma de compras online, deve 

exigir-lhe a confirmação dos seus meios de contacto e actuar activamente 

contactando a entidade, através dos meios indicados na página electrónica 

oficial da respectiva plataforma de compras online ou banco, para verificar se 

existe ou não problema no processo de compras. 
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3. Furtos em residência 

 

 Número de processos: No período compreendido entre Janeiro e Outubro de 2022, 

foram instaurados 8 inquéritos relativos a furto em residência, o que representa 

uma diminuição significativa de 23 inquéritos em comparação com os 31 inquéritos 

registados no mesmo período do ano 2021 (uma diminuição de 74,2%). 

 

 Após a investigação preliminar da PJ, houve 3 casos de furto em residência em que 

as vítimas, após a apresentação de denúncia, recuperaram os seus pertences ou 

verificaram que se tratou de um engano. Por isso, o número de casos efectivamente 

incluídos no objecto de análise é de apenas 5, o que representa uma diminuição de 

20 casos em relação ao 25 casos em 2021.  

 

Cinco casos foram incluídos no objecto de análise em 2022: 

 

 Locais de ocorrência: Todos os casos ocorreram na península de Macau, incluindo 

as zonas de Toi San, Areia Preta e Iao Hon, Novos Aterros da Areia Preta, Av. 

Conselheiro Ferreira de Almeida, bem como do Patane e Ruínas de São Paulo. 

 

 Características dos prédios de ocorrência: 4 casos de furto em residência (80%) 

ocorreram em prédios altos. 

 

 Modus operandi: Em 2 casos de furto em residência (40%) os assaltantes entraram 

no apartamento através da porta principal, dos quais num o assaltante entrou com 

chave falsa e no outro entrou por arrombamento. Em outros 2 casos (40 %) os 

assaltantes entraram no apartamento através de janela ou de varanda por 

escalamento de objecto instalado na parede exterior do edifício. Há ainda um caso 

cuja investigação está em curso, sendo, por enquanto, desconhecido o modus 

operandi. 

 

 Valor de prejuízos: Em 2022, o valor total de prejuízos financeiros declarados 

pelas vítimas dos casos de furto em residência é de 76.095 patacas, o que representa 

uma diminuição significativa de 98,1% em relação aos 3.989.980 patacas do 

período homólogo do ano 2021.  
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Para evitar que sejam vítimas do furto em residência, a Polícia Judiciária apela a 

todos os cidadãos para tomar as seguintes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

Prevenção de furtos 

 

Antes de sair, lembre-se de 

fechar todas as janelas, 

portas da varanda e portas 

de ferro da entrada 

principal. 

 

 

Verifique regularmente se as 

varandas e janelas possuem 

funções anti-furto suficientes. Se 

houver envelhecimento ou avaria, 

deve-se fazer a reparação o mais 

rápido possível 

 

Verifique se os tubos 

exteriores que passam 

perto das janelas oferecem 

condições para 

escalamento. 

 

Se existir um estaleiro de 

obras ao lado do edifício ou se 

houver obras no próprio 

edifício, os moradores devem 

tomar todas as medidas 

possíveis de prevenção, 

evitando que os assaltantes 

subam através dos andaimes 

do estaleiro ou do edifício. 

 

Mantenha sempre fechadas 

todas as entradas e saídas do 

edifício; caso a fechadura 

esteja avariada deve-se 

mandar arranjar de 

imediato. 

 

Caso seja possível, instale 

sensores de alarme anti-

furto e CCTV 

 

Tenha em atenção e fale com 

os vizinhos caso detecte 

pessoas suspeitas a entrar e 

sair do edifício; em casos 

graves, pode pedir a 

intervenção da polícia. 

 

Guarde bem os objectos 

valiosos, como dinheiro, 

relógio e jóias, evite guardá-

los em sítio fácil de 

encontrar por assaltantes. 
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Breve apresentação da implementação do novo 

conceito de policiamento – 2022 

 

Em 2022, a Polícia Judiciária implementou proactivamente os três conceitos policiais, 

fazendo oportunos ajustamentos do trabalho policial conforme a situação actualizada da 

segurança de Macau. Sob a coordenação dos superiores hierárquicos, a PJ colaborou 

plenamente com o Governo da RAEM tomando parte na luta contra a pandemia e no 

trabalho de protecção civil, e desenvolveu campanhas de prevenção contra o crime e a 

epidemia no seio da comunidade, bem como desenvolveu vários tipos de canais para a 

sensibilização e a divulgação, melhorando a transparência do trabalho da execução da lei, 

esforçando-se por criar uma boa atmosfera de confiança mútua e cooperação entre a 

polícia e os cidadãos, com vista a salvaguardar a segurança comunitária e dos cidadãos. 

 

 

I. Policiamento activo 

 

Aumento dos patrulhamentos na comunidade para evitar a ocorrência de crimes 

 

A PJ tem prestado muita atenção à nova conjuntura da segurança fazendo a respectiva 

avaliação e concretiza o policiamento activo implementando as estratégias policiais de 

investigação criminal orientada pelas informações. Continua também a reforçar vários 

tipos de acções para a prevenção e o combate ao crime, contribuindo para proteger melhor 

a segurança de Macau. Em 2022, com o objectivo de melhorar o controlo e o combate à 

criminalidade, a PJ participou e efectuou as seguintes acções: 
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 “Operação Trovoada 2022” 
 

A “Operação Trovoada” é uma operação conjunta de combate à criminalidade 

estabelecida de forma permanente pelas autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong 

e Macau, que visa combater a criminalidade organizada transfronteiriça e produzir um 

efeito dissuasor nos delinquentes. Com a coordenação dos SPU, em 2022, a PJ realizou, 

juntamente com os SA e CPSP, uma mega-operação conjunta destinada ao combate a 

diversos crimes transfronteiriços, nomeadamente associação criminosa, crime 

relacionado com droga, exploração da prostituição, jogo ilícito, usura, troca ilegal de 

dinheiro, burla informática, burla com “notas para treino” a extorsão através de “nude 

chat”, o branqueamento de capitais, a imigração clandestina, o contrabando, entre outros. 

Durante a operação, foram descobertos 146 casos, 216 pessoas suspeitas da prática de 

crime foram encaminhadas para o Ministério Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 “Operação Invernal 2022” 
 

Com a coordenação dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) a PJ, juntamente com o 

Corpo de Polícia de Segurança Pública e os Serviços de Alfândega (SA), lançou a 

“Operação Invernal 2022”, no período compreendido entre 11 de Janeiro e 10 de Fevereiro, 

a qual foi desenvolvida em torno do binómio “prevenção e combate”, procurando por um 

lado sensibilizar a comunidade para a prevenção da criminalidade através da realização 

de visitas, palestras e campanhas de sensibilização nos bairros comunitários, e por outro, 

combater os actos ilícitos através do reforço da patrulha policial nos pontos turísticos, 

edifícios comerciais, zonas com grande afluência de pessoas, casinos e seus arredores, a 
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fim de assegurar um ambiente seguro para os residentes e turistas festejarem esta quadra 

festiva. Durante a operação, foram descobertos 111 casos, e 141 pessoas suspeitas da 

prática de crime foram encaminhadas para o Ministério Público. 

 

 

 Rusgas nos estabelecimentos de jogo e nas zonas adjacentes 

 

Para reduzir os riscos de ocorrência de crimes, a PJ enviou de forma contínua mais 

investigadores para efectuar rusgas ordinárias e aleatórias nos casinos e nas zonas 

periféricas, além disso, durante férias e feriados, foi mobilizado mais pessoal para 

intensificar os patrulhamentos, com vista a dar resposta imediata a situações inesperadas, 

bem como a combater os crimes e as actividades ilícitas que ocorrem naquelas zonas. 

Foram resolvidos rapidamente casos graves que ocorreram inesperadamente, garantiu-se 

assim a estabilidade e a segurança dos casinos e seus arredores com uma actuação rápida 

e eficaz. 

 

De igual modo, a PJ tem vindo a cooperar com a Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos e prestado muita atenção à ordem dos casinos e às mudanças no 

fluxo de multidões. Nesse âmbito, foram lançadas operações conjuntas oportunamente 

para manter a segurança e a ordem dos casinos de Macau e áreas circundantes. 
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 Rusgas específica 

 

Mediante patrulhamento realizado de forma activa e de acordo com as informações 

fornecidas por membros do projecto “Amigos da Prevenção Criminal na Área da 

Habitação”, a PJ enviou pessoal para realizar rusgas em edifícios, que no seu exterior e 

nos espaços circundantes estão montados com andaimes, para verificar se existem falhas 

de segurança. A rusga é realizada regularmente até que a construção do edifício seja 

concluída, de modo a garantir a eficácia das medidas contra roubo do edifício para impedir 

que criminosos se aproveitem de eventuais falhas. 
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 Patrulhamento contra apostas pararelas em jogo de futebol 

   

    A fim de prevenir e reprimir as actividades ilegais de apostas em jogo de futebol, a 

PJ lançou a operação policial contra apostas paralelas nesse tipo de jogo em meados de 

Novembro de 2022, com os agentes policiais a deslocaram-se aos bares, cibercafés, salas 

de bilhar, restaurantes e estabelecimentos de entretenimento em várias zonas de Macau 

onde os adeptos de futebol se reúnem, e alertaram o público para não explorar ou 

participar em actividades ilegais de apostas em jogo de futebol. 
 

 

 

 

 

 

 

Empenho na implementação do trabalho de prevenção da epidemia do Governo da 

RAEM  

 

Em correspondência ao surgimento, mais uma vez, em Macau em 18 de Junho de 

2022, de um surto do novo tipo de coronavírus o Governo da RAEM declarou de imediato 

o início do estado de prevenção imediata, a partir das 01h00 do dia 19 de Junho de 2022. 

Sob a liderança do Chefe do Executivo e dos superiores, a PJ, juntamente com os outros 

serviços públicos, tem colaborado activamente na implementação das medidas contra 

pandemia adoptadas pelo Governo da RAEM e prestado apoio total à investigação 

epidemiológica dos serviços da área da saúde. Ao mesmo tempo, continuou o trabalho no 
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Centro de Respostas ao Público, onde destacou pessoal para atender e responder às 

consultas telefónicas e questões levantadas por cidadãos e turistas; aumentou os 

patrulhamentos na via pública e as medidas para a prevenção criminal e contra a pandemia, 

esclareceu, por iniciativa própria, as informações falsas que apareceram no sentido de 

dissipar as dúvidas do público. 

 

 

 
 

Apoio na investigação epidemiológica e na recolha de amostras 

ambientais 

 

O Centro de Comando para Situações de Crise da PJ tem colaborado de perto com 

as autoridades de saúde no trabalho de investigação epidemiológica, dando auxílio na 

análise e investigação da fonte de infecção, relação de transmissão e risco de transmissão, 

procurando saber, por via telefónica ou online, as informações sobre as movimentações 

dos pacientes confirmados e as pessoas que com eles tiveram contactos e fazendo análise 

para verificar quais os locais com riscos de transmissão tentando reduzir o risco de maior 

propagação na comunidade. 

Outrossim, a Divisão de Inspecção ao local do crime da PJ enviou pessoal para locais 

com pacientes infectados para recolher amostras ambientais dando apoio às autoridades 

de saúde na prevenção e controlo da pandemia. 
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Patrulhamento contínuo na comunidade para a propaganda de 

informações anti-crime e prevenção de pandemia 

 

O serviço da PJ é assegurado em permanência e, 

durante o estado de prevenção imediata e período de 

realização de teste rápido de antigénio, continuou a 

enviar pessoal em patrulhamentos para prevenir e 

combater a criminalidade, bem como para dar 

aconselhamento ao público a tomar medidas de 

autoproteção e cooperar com as medidas 

antiepidémicas emitidas pelas autoridades de saúde. 

A PJ, ainda, pediu ajuda a associações comunitárias na tradução de informações 

antiepidémicas para diferentes línguas, como o guia de operação do teste rápido de 

antígenio do novo coronavírus, e enviou pessoal aos bairros comunitários para divulgar 

informações relacionadas aos estrangeiros que permanecem em Macau. 

 

 
 

Emitir informações anti-crime aos diferentes grupos 

 

Durante o surto da epidemia de COVID-19, ocorreram 

com frequência os casos de burla sob a pretexto da epidemia. A 

PJ continuou a elaborar artigos para a coluna “Informações 

Policiais” e informações contra burla, e convidou intérpretes de 

língua gestual para ajudar na filmagem de vídeos curtos da 

versão em língua gestual, que foram distribuídos através de 

diferentes canais e plataformas, lembrando o público para 

tomar precauções contra burla. 

 

Em resposta ao aumento de casos de burla envolvendo funcionários falsos dos 

serviços de saúde de prevenção de epidemias, a fim de aumentar o sentido dos 

cidadãos contra a burla, a PJ produziu vídeos promocionais simulando uma cena na 

qual os burlões fazem chamadas para as pessoas e, com isto, ensinam os cidadãos 
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como devem agir para prevenir a burla. O vídeo foi lançado na conta oficial do 

WeChat da PJ tendo atraído um grande número de cidadãos que o visualizaram e 

reproduziram. Até ao final de Dezembro de 2022, o número total de visualizações 

ultrapassou 73,000. 

 

 

 
 

Divulgar últimas informações epidémicas e esclarecer rumores falsos 

 

A PJ distribuiu “informações policiais” e informações anti-

burla através de diferentes canais e plataformas para divulgar as 

últimas informações epidémicas e esclarecer vários rumores 

falsos, permitindo que os cidadãos recebam informações precisas 

e confiáveis. 

 

  

 

 

Concretizar constantemente o trabalho de protecção civil do Governo da RAEM 

 

A Polícia Judiciária como uma das entidades da estrutura de protecção civil da 

RAEM, tem colaborado, proactivamente, nas diversas acções designadas pelo superior 

hierárquico no âmbito da protecção civil e nos exercícios de simulação, concretizando a - 

7 - execução e as campanhas de divulgação do “Plano de evacuação das zonas baixas em 

situações de Storm Surge durante a passagem de tufões” (“Plano de evacuação”), o qual 

é coordenado pelos Serviços de Policia Unitários. Além disso, a PJ tem-se mantido em 

comunicação e tem colaborado com as associações cívicas, de moradores e de gestão 

predial e com as empresas de jogo que se encontram nas zonas atribuídas à PJ, de modo 

a concretizar a plena cooperação entre a polícia e os cidadãos, melhorando juntos o 

trabalho preparativo para a evacuação em situação de storm surge. 
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Para além disso, através da realização de exercícios, simulacros e campanhas de 

sensibilização, a PJ tem melhorado, de forma constante, os planos de protecção civil, 

assim como a capacidade de execução e a eficiência do trabalho. Durante a influência do 

ciclone tropical “Mulan”, ciclone tropical "Ma-on" e a passagem dos storm surge por 

Macau, a PJ executou o plano de evacuação com eficácia, salvaguardando a segurança da 

vida e do património da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participação nos exercícios de decisão e de protecção civil “Peixe de 

Cristal 2022” 

 

A Estrutura de Protecção Civil organizou, 

respectivamente, nos dias 1 e 24 de Abril de 2021, 

os exercícios de decisão e de protecção civil, 

denominados “Peixe de Cristal 2021”, os quais 

contaram com a participação do pessoal da PJ. Nos 

exercícios, sob a coordenação dos SPU, o pessoal da 

PJ realizou o exercício simulando a evacuação, 

negociação para situações de crise, tratamento de 

casos de rumores veiculados na rede, com vista a reforçar a capacidade de acção conjunta 

e de intervenção. 
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Realização do simulacro de evacuação em situações de Storm Surge 

 

O simulacro de evacuação realizou-se, no dia 

18 de Junho de 2022, a PJ contou com a actuação do 

pessoal da direcção, da equipa do plano de 

evacuação e do Grupo de Negociações para 

Situações de Crise, um total de 159 funcionários. 

Esteve também presente um grupo de observadores, 

composto por representantes das 9 associações dos 

moradores e cívicas daquelas zonas, bem como representantes dos projectos da PJ 

“Amigos da Prevenção Criminal na Área da Habitação” e “Amigos da Prevenção 

Criminal para Mulheres”. Além disso, contou-se ainda com a participação de vários 

moradores daquela área. Através do exercício, a PJ melhora a eficiência do trabalho no 

tratamento de emergências no âmbito de protecção civil e também fortaleceu a 

comunicação e a cooperação com associações dos moradores e residentes.  

 

 

 
 

Patrulhamento contínuo no âmbito de prevenção criminal e de desastre 

 

A PJ continua a patrulhar as áreas de evacuação 

sob a sua responsabilidade para entender a situação 

relacionada à evacuação e à protecção contra tufões 

na área, de modo a poder actualizar as informações 

mais recentes e serem instadas, antes da passagem 

do tufão, as lojas e residentes para tomarem medidas 

de prevenção de desastres, prevenção criminal e 

medidas de evacuação o mais rápido possível. 
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Palestra “Protecção contra situações de calamidade e de risco e plano de 

evacuação em situações de storm surge” 

 

 Para aumentar a sensibilidade dos 

participantes do projecto da PJ “Amigos da 

Prevenção Criminal na Área da Habitação” em 

relação à protecção contra situações de calamidade 

e de risco, no dia 16 de Junho de 2022, realizaram-

se duas sessões da palestra “Protecção contra 

situações de calamidade e plano de evacuação em 

situações de Storm Surge”, realizada 

simultaneamente por via online e offline, durante as quais foram apresentados o conteúdo 

sobre a evacuação e os equipamentos utilizados, tendo sido também explicado aos 

cidadãos as preparações que os mesmos devem fazer para protecção contra calamidade e 

resposta às emergências. As sessões contaram com a participação de 300 pessoas. 

 

Cooperação na prevenção e combate aos crimes transfronteiriços 

 

Os crimes transfronteiriços são tipos de crime que envolvem normalmente a burla 

telefónica, crime cibernético, branqueamento de capitais, crime de droga, imigração ilegal 

e outros crimes graves que constituem uma grave ameaça para a ordem pública. Por isso, 

a PJ continua a aumentar a troca de informações e de operações conjuntas com outros 

serviços policiais, da China continental e de outros países e regiões vizinhos, combatendo 

com força os deferentes tipos de crime transfronteiriço. 

 

A estratégia da PJ para combater as actividades ilícitas transfronteiriças é a de 

executar a lei de forma activa e melhorar os mecanismos de cooperação policial e de troca 

de informações, combatendo esses crimes em colaboração com outros. No ano transacto, 

foram efectuadas várias acções conjuntas e transfronteiriças, tendo sido resolvidos vários 

casos de branqueamento de capital, burla praticada pela rede, auxílio à imigração ilegal, 

exploração da prostituição, tráfico de estupefacientes, etc., tendo-se conseguido combater 

de forma eficaz os crimes.  
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Para investigar os crimes transfronteiriços de droga, a PJ mantém-se 

permanentemente em comunicação com os serviços internacionais e das regiões 

adjacentes de combate à droga e, quando necessário, são efectuadas operações conjuntas, 

de modo a obter mais eficácia e servir melhor para dissuadir e combater tais criminosos. 

 

Face à ocorrência frequente de vários tipos de burla, a PJ e os centros de combate à 

fraude da Província Guangdong e de Hong Kong mantêm-se em comunicação constante. 

Assim, sempre que é detectado um novo esquema de burla, este é comunicado através 

deste mecanismo. Ao mesmo tempo, a PJ divulga imediatamente esta informação junto 

dos órgãos de comunicação social, escolas e associações, bem como emite alertas para a 

população, com vista a prevenir a ocorrência deste tipo de crime. 

 

Colaboração e comunicação para prevenir juntos o crime 

 

A colaboração entre polícia e população serve a prevenir e combater o crime e é um 

dos pontos essenciais e importantes para o trabalho de policiamento. A PJ tem efectuado 

regularmente, na comunidade, diversas tarefas de prevenção criminal, trocando 

informações sobre segurança com a população em geral e as associações, incentivando os 

diversos sectores da sociedade a participarem no trabalho de prevenção criminal. 
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 Alerta sobre o risco de crime 

 

Para responder à existência de riscos de ocorrência de crimes, a PJ emite 

atempadamente alertas para divulgar da melhor forma informações sobre a prevenção 

criminal. Esses alertas, são emitidos através de coluna “Informações Policiais”, 

informações especiais para escolas, ou enviados para grupos de WeChat aos membros dos 

projectos “Amigos da Prevenção Criminal na Área da Habitação” e “Amigos da 

Prevenção Criminal para Mulheres” bem como por meio de outros média. 

 

 Mascote “Abelhinha esperta contra burla” e novas medidas contra burla 

 

Com o objectivo de prevenir burlas telefónicas e informáticas, bem como melhorar 

a consciência e a capacidade da população sobre a prevenção da burla, em 24 de Outubro 

de 2022, foi criada pela PJ a mascote “Abelhinha esperta contra burla”. Ao mesmo tempo, 

com a cooperação do sector bancário, foram promovidas 2 medidas contra burla, como 

“alerta para transacções suspeitas online” e “alerta prévia sobre conta fraudulenta”, 

pretendendo assim que os sectores da sociedade possam prestar mais atenção e tomar 

medidas de precaução contra burla. 
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 Encontro com a Autoridade Monetária de Macau e os representantes do sector 

bancário para discutir medidas contra burla telefónica e informática  

 

Em 23 de Fevereiro de 2022, a Em 23 de 

Fevereiro de 2022, a PJ teve um encontro com os 

representantes da Autoridade Monetária de Macau e 

os representantes dos 24 bancos de Macau que 

prestam serviço bancário electrónico, para trocar 

opiniões sobre as questões técnicas e operacionais 

em relação às medidas “alerta para transacções 

suspeitas online” e “alerta prévia sobre conta fraudulenta”. 

 

 Workshop “prevenção de crime relacionada com o jogo” 

 

Para melhorar a comunicação e a 

colaboração com o sector do casino, 

prevenir e combater em conjunto as 

actividades ilegais relacionadas com o 

jogo, a PJ realizou constantemente com 

as empresas de casino de Macau o 

workshop “prevenção de crime relacionada com o jogo”. Em 2022, foram realizadas 6 

sessões de workshop que contaram com a participação de 277 trabalhadores do sector do 

casino, podendo assim reforçar a sua consciência anti-crime, promovendo a colaboração 

entre polícia e população para garantir a segurança e ordem nos casinos e nas zonas 

adjacentes aos estabelecimentos de jogos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 15 - 

 

 

 Cooperação aprofundada com o sector hoteleiro para a prevenção criminal em 

conjunto 

 

Para reforçar a comunicação e cooperação entre 

a PJ e o sector hoteleiro, em 29 de Abril de 2022, os 

representantes da PJ participaram na reunião 

ordinária da Associação dos hotéis de Macau onde, 

durante essa actividade, se encontraram com mais de 

50 representantes deste sector para discutir em 

conjunto a colaboração para prevenir e combater o 

crime.  

 

 Encontro com as escolas sobre a prevenção criminal 

 

Para conhecer melhor as condições actualizadas da segurança nas escolas e zonas 

adjacentes às escolas de Macau, bem como melhorar a cooperação com as mesmas para 

prevenir a ocorrência de crimes relacionados com jovens, em 6 de Junho de 2022, a PJ 

realizou 2 sessões de encontro sobre a prevenção criminal. Durante essas actividades, os 

representantes dos serviços de educação, institutos do ensino superior, escolas do ensino 

não superior e recorrente, e das associações educativas e juvenis para discutirem o 

melhoramento do actual mecanismo de comunicação entre polícia e escolas, bem com o 

aperfeiçoamento constante sobre a estratégia anti-crime. Por outro lado, de 10 a 21 de 

Outubro, houve 6 sessões do encontro para troca de opiniões sobre a prevenção de crime 

que foram, realizadas em diversos locais por onde se distribuíram os representantes das 

escolas da “Rede de Comunicação com as Escolas” conforme a zona da localização das 

suas escolas. 
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 Patrulhamento na comunidade para conhecer melhor a situação da segurança 

comunitária  

 

A fim de conhecer melhor e recolher as informações 

de segurança das diferentes zonas de Macau para 

prevenir e combater o crime de forma mais eficaz, o 

GPCAH fez patrulhamentos de forma consistente nos 

edifícios e junto da comunidade, como patrulhamentos 

regulares, patrulhamentos especiais, patrulhamentos em 

feriados e festas, bem como patrulhamentos 

comunitários e patrulhamentos conjuntos. Em 2022, foram mobilizados 120 agentes 

policiais para fazerem patrulhamentos nos edifícios residenciais, edifícios industriais, 

edifícios comerciais, dormitórios de trabalhadores, lojas, escolas e zonas de lazer. Nessas 

acções, foram contactados 1,306 cidadãos.  

 

 “Patrulhamentos conjuntos de polícia e escolas” 

 

Em dias normais ou vésperas dos feriados, foram realizados 6 patrulhamentos 

conjuntos com os representantes das entidades escolares participantes na “Rede de 

Comunicação com as Escolas”, tratou-se de patrulhamentos de prevenção e campanhas 

de divulgação no espaço circundante das escolas, onde os jovens costumam passar o 

tempo de recreio. 

 

 Análise das tendências criminais 

 

A PJ divulga para a população, em especial para o sector educacional, os relatórios 

dos estudos da tendência de diversos tipos de crimes, incluindo os relatórios de análise de 

tipos de crimes em destaque. Esta divulgação destina-se a fazer compreender a situação 

da delinquência juvenil. 
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Realização e participação regular em vários tipos de simulacros 

 

 Simulação de um caso grave 

 

Em 24 de Novembro de 2022, a PJ realizou uma 

simulação de um caso grave, na qual uma estudante 

universitária foi sequestrada no campus académico. 

Várias subunidades da PJ iniciaram imediatamente a 

investigação e recolha de prova e seguiram diversos 

panoramas, até ao resgate da refém e detenção dos 

sequestradores. Pretendeu-se, com a realização deste 

simulacro, melhorar e aperfeiçoar o procedimento de tratamento de caso grave e o 

mecanismo de cooperação entre as subunidades, reforçando a capacidade de resposta e 

coordenação em relação a caso súbito e grave e aumentar a eficiência do trabalho da 

execução da lei. 

 

 

 Realização do exercício “Entrada de pessoas suspeitas numa escola” em 

colaboração com vários serviços 

 

No sentido de garantir a segurança das escolas, 

professores e estudantes, com a coordenação dos 

Serviços de Polícia Unitários, a PJ, a Direcção dos 

Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude, o Corpo de Polícia de Segurança Pública, o 

Corpo de Bombeiros e a Direcção dos Serviços 

Meteorológicos e Geofísicos realizaram em várias 

escolas o exercício intitulado “Entrada de pessoas suspeitas numa escola”, com o intuito 

de levar a professores e estudantes alguns conhecimentos e prática de como se protegerem 

e poderem salvar os outros em situações imprevistas de crise, bem como melhorar a 

capacidade de resposta a situações de crise nas escolas. 

 II. Policiamento comunitário 
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“Ter por base a população” é o essencial do conceito de policiamento comunitário 

e a prevenção criminal é o objectivo do policiamento comunitário. Assim, a PJ continua 

a divulgar as informações de interesse policial mais actualizadas na comunidade, 

aproveitando as forças comunitárias para participar nas acções de prevenção criminal e, 

através da colaboração entre polícia e população, criar uma rede segura na comunidade. 

As acções efectuadas foram as seguintes: 

 

 Associações juvenis ou entidades 

educativas 

Associações ou entidades sociais 

Colaboração 

entre polícia e 

população 

Melhoramento da responsabilidade 

social e da energia positiva dos 

jovens, incentivandoos a 

participarem por iniciativa própria 

nas acções de prevenção criminal. 

Colaboração com associações cívicas 

e entidades várias no sentido de 

promover a prevenção criminal junto 

dos cidadãos e realização de 

diferentes actividades relativas à 

prevenção criminal e a temas de 

interesse para a comunidade. 
 

 Actividade 

promocional directa 

Actividade 

promocional através 

dos média 

Mecanismo para a 

entrega de perguntas 

e opiniões 

Actividade 

promocional 

e educativa 

Estabelecimento do 

posto móvel de 

informação sobre 

prevenção criminal, 

realização de 

campanhas de 

sensibilização na 

comunidade na véspera 

de férias e feriados, e 

realização de jogos 

interactivos de 

educação cívica e 

palestras sobre 

prevenção criminal com 

diferentes temas. 

Recurso à comunicação 

social, como jornais, 

televisão e rádio, para 

divulgar informações 

sobre prevenção 

criminal e burla, como 

modo para divulgar 

informações mediante 

diferentes meios e 

formas para a vida 

quotidiana dos 

cidadãos e melhorar o 

seu sentido de 

prevenção criminal 

geral e das burlas em 

particular. 

Através do 

“Mecanismo de 

prevenção conjunta 

contra as burlas” e da 

linha aberta para a 

prevenção das burlas, 

foram recolhidas 

informações sobre 

burla para uma resposta 

rápida. 
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 Conta 

oficial 

de WeChat 

Página no 

Facebook 

Canal 

oficial do 

YouTube 

Conta oficial 

no 

Instagram 

Conta 

oficial 

de Weibo 

Novos meios 

promocionais 

 

“Sala de 

aula da PJ” 

“Núcleo de 

Acompanhamento 

de Menores” e 

“Aulas da PJ 

Polícia 

Judiciária de 

Macau 

“PJMacao” 

Polícia 

Judiciária de 

Macau 

Polícia 

Judiciária 

de Macau 

 

 Encontros com as associações de serviços de reabilitação 

 

Para melhorar a confiança e a assistência mútua entre a polícia e população, 

promover a penetração do trabalho policial e informações anti-crime na comunidade, de 

1 a 15 de Março de 2022, o nosso pessoal visitou várias associações de serviços de 

reabilitação de Macau. Durante essas actividades, foram trocadas as opiniões sobre a 

situação da execução da lei referente à PJ, bem como sobre as campanhas de 

sensibilização relativas ao trabalho policial, educação contra crime e medidas 

assistenciais adequadas para as pessoas portadoras de deficiência. 
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 Encontros com as associações cívicas para ouvir opiniões para aperfeiçoar o 

trabalho policial 

 

Com o objectivo de promover a comunicação e colaboração entre polícia e população 

e construir em conjunto uma rede comunitária para a prevenção criminal, em 3 a 9 de 

Março de 2022, os representantes da PJ foram visitar várias associações cívicas de Macau, 

para conhecerem melhor a situação de segurança na comunidade depois do Ano Novo 

Lunar e discutirem ainda o reforço da colaboração entre polícia e população nas 

campanhas de sensibilização contra crime, bem como para protegerem a comunidade em 

conjunto.  
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 Campanhas de divulgação com vários sectores contra a burla através da 

encomenda falsa   

 

Nos últimos anos, têm ocorrido em Macau e 

nas regiões vizinhas vários casos de burla através da 

encomenda falsa e envolvendo lojistas de diversos 

ramos. Deste modo, para melhorar a consciência 

dos trabalhadores do sector de venda e serviços para 

a prevenção criminal, de Agosto a Outubro de 2022, 

a PJ fez várias actividades de campanha de 

sensibilização destinadas aos sectores da indústria de restauração, estabelecimentos de 

comida e lojas de mobiliário. Durante as actividades, os lojistas e os trabalhadores foram 

alertados sobre as formas de burlas tendo-se-lhes ensinado os respectivos métodos de 

prevenção. 
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 Encontros com empresas de casinos para melhorar a capacidade dos 

trabalhadores do sector contra crimes 

 

Em resposta aos casos de burlas envolvendo os 

trabalhadores do sector do casino nos últimos anos, 

como os casos de burla telefónica e burla do namoro 

online que têm ocorrido de vez em quando, bem como 

a burla com a procura de emprego, de 31 de Agosto a 9 

de Setembro de 2022, o nosso pessoal visitou 6 

empresas de casino e teve encontros com os 

representantes dessas empresas. Nessas visitas discutiu-se qual a forma de alcançar uma melhor 

colaboração em conjunto, a fim de fortalecer a consciência e capacidade dos trabalhadores do 

sector de casino, evitando que os mesmos caíam nas armadinhas de burla. 

 

 Criação do canal de comunicação com o sector de logística 

 

A fim de melhorar a comunicação e 

colaboração com sector de logística, bem como 

prevenir e combater em conjunto as actividades de 

burlas, em 9 de Novembro de 2022, a PJ teve um 

encontro com os representantes do sector de 

logística, para a criação do canal de comunicação 

sobre “prevenção de burlas” e, assim, poder melhorar a forma de comunicação sobre as 

informações policiais, e alertar previamente os trabalhadores da primeira linha e os 

clientes a tomarem medida de precaução. 

 

 Mecanismo de cooperação entre polícia e população: “Amigos da Prevenção 

Criminal na Área da Habitação” e“Amigos da Prevenção Criminal para 

Mulheres” 

 

O “Grupo de Prevenção Criminal na Área Habitação” (GPCAH) foi criado em 2014 
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e, através do mesmo, foi criada uma plataforma para a polícia e população colaborarem 

em conjunto, estabelecendo de forma constante uma rede comunitária da prevenção 

criminal com apoio prestado pelos sectores da sociedade e cidadãos, cujo resultado foi 

reconhecido. Neste momento, são 924 os membros do projecto APCAH estando 877 

edifícios envolvidos (dos quais 638 são edifícios altos e 239 são edifícios baixos). Em 

2020, a PJ criou o Projecto “Amigos da Prevenção Criminal para Mulheres” tendo por 

enfoque a transmissão das informações anti-crime no grupo das mulheres para melhorar 

a sua consciência neste âmbito, bem como impulsionar a participação de mais mulheres 

no trabalho sobre o policiamento comunitário desenvolvido pela PJ. Registou-se um total 

de 268 membros até ao final do ano 2022. 

 

No período crítico da prevenção e controlo da epidemia em Macau, a PJ realizou 

reuniões e palestras de forma online, a fim de divulgar as últimas informações sobre a 

prevenção criminal para os membros destes 2 projectos. Quando a situação da epidemia 

ficou mitigada, a PJ divulgou as informações contra crimes de forma online e offline, com 

o objectivo de promover a penetração de informações contra crime na comunidade, bem 

como para os cidadãos poderem tomar medidas de precaução contra a constante mudança 

de método criminal. 

 

Por outro lado, a PJ divulgou às empresas de gestão predial os últimos vídeos 

promocionais e folheto eletrónico sobre a prevenção criminal, para serem publicados no 

ecrã eletrónico ou robot porteiro do edifício, ajudando assim a PJ a divulgar aos cidadãos 

as informações anti-crime.  
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Com o objectivo de alargar os destinatários do curso de formação sobre o 

conhecimento policial, melhorar a colaboração entre polícia e população, bem como 

sensibilizar a comunidade contra o crime, foi realizado um curso de formação sobre o 

conhecimento policial (nível intermediário), destinado ao grupo de nível médio de gestão 

predial entre os membros do projecto APCAH. Para além de poder ajudar os participantes 

a conhecerem melhor o nosso trabalho policial e aprenderem mais sobre a prevenção 

criminal, por outro lado, com a influência dos participantes na comunidade, este curso 

pode ajudar a PJ a transmitir as informações contra crime aos seus membros e moradores. 

Neste curso, participaram 30 membros de várias associações de Macau. 

 

Por outro lado, a fim de fortalecer no grupo de mulheres a sua consciência contra 

crime, bem como alargar a força anti-crime na comunidade, a PJ realizou o curso de 

formação para os membros do projecto“Amigos da Prevenção Criminal para Mulheres” . 

O mesmo teve a duração de um ano e, durante a formação, foi-lhes apresentado o 

conhecimento essencial sobre lei penal.  Através dos exemplos com os casos ocorridos 

nos últimos anos em Macau e envolvendo as mulheres, foram-lhes apresentadas a técnica 

anti-crime e meios de pedir ajuda.  Com a realização de palestras com vários temas contra 

crime, a PJ pretende melhorar a consciência dos membros sobre a prevenção criminal, 

bem como através dos mesmos pode transmitir as respectivas informações entre os grupos 

das mulheres, melhorando assim a consciência e capacidade anti-crime, evitando que as 

mesmas possam ser vítimas de crime. 
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 Realização de palestras e actividade de sensibilização anti-crime 

A PJ, através das associações cívicas e o sector de gestão predial, organizou reuniões, 

palestras e actividades de campanhas de divulgação, a fim de melhorar a relação entre 

polícia e população, bem como recolher as informações sobre a segurança na comunidade 

e divulgar aos cidadãos as informações sobre a prevenção criminal. Em 2022, foram 

realizadas 8 reuniões, 63 sessões de palestra e 46 actividades de visita pelas PJ e 

associações cívicas e sector de gestão predial em conjunta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produção de vídeos promocionais 

 

Em resposta à alta incidência de burlas telefónicas e informáticas nos últimos anos, 

foram produzidos 31 vídeos com os temas relacionados à prevenção de burla. Esses vídeos 

foram colocados na conta oficial da plataforma social da PJ, com vista a divulgar à 

população em geral as informações sobre a prevenção criminal. 
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 Contas e grupos na rede social para a comunicação entre polícia e população 
 

Foram criados a “conta do Grupo de Prevenção Criminal na Área da Habitação” e 

vários grupos de comunicação no WeChat, incluindo os grupos de “Amigos da Prevenção 

Criminal na Área da Habitação”, da “Rede de Comunicação com as Escolas” , dos 

“Amigos da Prevenção Criminal para Mulheres”, e das “associações de serviços de 

reabilitação”. As pessoas de contactos destes grupos e os seus membros poderão, por essas 

vias, trocar opiniões directamente com o pessoal da PJ e reportar oportunamente à PJ as 

informações relacionadas à segurança. Igualmente, poderá ainda ser aproveitada a função 

de “momento” no WeChat para receber e transmitir as informações divulgadas pela PJ 

sobre a segurança social e a prevenção criminal. Até ao presente, houve 1,711 seguidores 

da “conta do Grupo de Prevenção Criminal na Área da Habitação” no Wechat, e 627 

pessoas aderiram nos grupos criados pelas PJ, associações e escolas no Wechat. A PJ irá 

continuar a promover os novos meios de comunicação entre polícia e população, a fim de 

estabelecer um laço mais estreito com os cidadãos e estimular os sectores da sociedade a 

participarem de forma activa no trabalho sobre a prevenção criminal. 

 

III. Policiamento de proximidade 

 

Com o objectivo de melhorar o entendimento, a confiança e a colaboração entre a 

polícia e a população e juntos prevenir e combater o crime, a PJ dá elevada atenção ao 

policiamento de proximidade. Assim, ao serem divulgadas informações de interesse 
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policial e ao serem dadas notícias sobre o resultado do nosso trabalho, melhora-se a 

transparência da nossa actuação e, consequentemente, quando o público pode participar, 

colaborar e apoiar o nosso trabalho, ajuda também a melhorar a eficiência do trabalho de 

prevenção e combate ao crime. Na relação entre polícia e população, o papel da 

comunicação social é sempre importante, por isso a PJ tem feito muitos esforços para ter 

uma ligação interactiva e cooperativa com a comunicação social, garantindo que as 

informações sobre o trabalho policial possam ser divulgadas, de forma precisa e oportuna, 

aos cidadãos, isto contribuiu para manter a sociedade estável e segura. 

 

Melhorar a transparência do nosso trabalho 

 

 

 Através do mecanismo de divulgação de 

notícias, foi estabelecida uma boa 

ligação interactiva e, como resultado, 

obtivemos uma efectiva melhoria da 

colaboração entre polícia e comunicação 

social. 

 

 Participação na produção e filmagem do 

programa “Polícia e cidadão, a mesma 

missão”. 

 

 Para melhorar a transparência do nosso 

trabalho, no ano passado, os jornalistas 

foram sempre convidados para estarem 

presentes e fazerem reportagem sobre os 

simulacros realizados pela PJ ou outros 

onde participámos. 
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Concurso de Fotografia “A PJ – Visto pelos Olhos da Imprensa” 

 
Para concretizar o conceito do 

policiamento de proximidade, bem com 

melhorar a cooperação entre polícia e 

jornalistas, a PJ realizou, em 2022, o 

Concurso de Fotografia “A PJ – Visto 

pelos Olhos da Imprensa”. O júri de 

peritos convidados escolheu, entre as 57 

obras em concurso, os primeiros três 

classificados e as seis menções 

honrosas. Este evento obteve o grande 

apoio da comunicação social. A 

realização deste tipo de concurso pode 

contribuir para promover a cooperação 

amigável entre a polícia e a 

comunicação social. 

 

 

 

 

Implementação de uma boa cultura policial 

 

A PJ dá atenção para a implementação do conceito de “liderança orientada para a 

polícia”. Essa atenção traduz-se no esforço para criar e complementar um regime de 

gestão de organização flexível, prestando atenção e apoio ao pessoal de investigação 

criminal sobre a necessidade da execução da lei e do desenvolvimento profissional, 

melhorando o mecanismo de comunicação interna, aumentando a confiança e o respeito 

mútuo entre o pessoal superior e os seus subordinados, reforçando a coesão da equipa 

podendo assim para melhorar a moral do pessoal desta polícia. 
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Reforço da coesão dos elementos e do espírito de equipa 

 

  Em 2022, no dia da PJ, foram atribuídos méritos excepcionais a 16 colegas 

que tiveram um desempeho excelente em postos diferentes ao logo do ano 

anterior, louvores individuais a 122 colegas, louvores colectivos a 9 grupos 

que participaram na investigação criminal ou na “Exposição sobre a Educação 

da Segurança Nacional” e 8 equipas de investigação criminal para incentivar 

os premiados a continuarem a esforçar-se para progredir e melhorar-se, 

garantindo assim o profissionalismo e a eficácia do seu trabalho. 

 

Aumentar a qualidade da cultura policial 

 

  Os funcionários foram estimulados a escrever textos de carácter profissional 

para as revistas “Polícia de Macau” e “Investigação e Sistema Jurídico”, para 

estimular a troca de textos profissionais relacionados com as actividades 

policiais e promover a implementação da cultura policial. Também foram 

estimulados a participar em concurso de composição e em concurso de 

fotografia para melhorar a qualidade cultural do pessoal e exibir o trabalho 

feito. 
 

  Conforme a necessidade profissional do pessoal das diversas áreas, foram 

organizados cursos de formação e palestras no sentido de incentivar o 

aperfeiçoamento contínuo e o enriquecimento dos conhecimentos. 

 

Dar importância à vida pós-laboral da equipa 

 

  Para concretizar o conceito de gestão “Ter por base a polícia”, dar a 

importância à comunicação entre superiores e subordinados, melhorar 

confiança e respeito mútuos através de vários meios, em Julho de 2020, a fim 

de promover uma gestão flexível, a PJ criou o “Grupo de Acompanhamento 

Psicológico Coração Alegre” para prestar um meio de comunicação oportuno 

ao pessoal que se sentir emocionalmente perturbado, fazer o acompanhamento 

constante, prestar aconselhamento e apoio psicológico adequados e capacitar 

de forma eficaz para a identidade e sentimento de pertença 
 

  Alugámos instalações desportivas que podem ser usadas fora das horas de 

serviço para incentivar o pessoal a fazer exercício e manter-se em boas 

condições físicas 
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Anexo: Os dados estatísticos do trabalho relacionado com o policiamento 

comunitário e a campanha de divulgação sobre a prevenção criminal 

 

1.  Progresso do trabalho, destinatários e formas utilizadas nas campanhas de 

sensibilização para prevenção criminal 

 
  Unidade 2020 2021 2022 

D
eslo

caçõ
es 

População em geral, idosos, jovens Número de 

pessoas 
19,100 13,862 6,919* 

Associações (contacto periódico) Número 141 148 101 

Empresas de gestão de condomínios 

/ postos de administração em prédios 
Número 1,815 1,795 1,244 

Outras entidaes Número 31 8 95 

Palestras/actividades de prevenção 

criminal 
Número 338 416 305 

Folhetos Número 130,560 30,816 63,351 

A
rtig

o
s d

e 

P
ro

p
ag

an
d
a 

Cartazes Número 4,041 1,581 6,418 

Lembranças sobre prevenção 

criminal 
Número 41,567 24,804 12,198 

Folheto mensal “Comunicações da 

PJ” 
Número 54,395 28,776 26,000 

 
* Durante o período epidémico, foram reduzidos os patrulhamentos nos bairros comunitários 
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  Unidade 2020 2021 2022 

M
éd

ias 

 Publicidade na TV Vezes 292 171 136 

Publicidade na Rádio Vezes 1,061 741 571 

Programa de “Perguntas e 

Respostas” TDM 
Número 12 12 12 

Painéis electrónicos ao ar livre/ 

Ecrãs instalados dentro de 

autocarro  

Vezes 2,587,850 2,587,850 2,587,850 

Grandes cartazes Número 300 252 252 

Colunas reservadas nos jornais Número 166 168 168 

Divulgação no grupo de WeChat  Número 1,295 1,387 1,771 

Visualizações do WeChat Vezes 1,164,681 1,252,910 1,299,362 

Vídeo no canal oficial do 

YouTube 
Número 46 49 34 

Posts publicados no Facebook 

“Núcleo de Acompanhamento de 

Menores “ e “Aulas da PJ”). 

Número 454 420 484 

- Pessoas contactadas Vezes 672,516 508,088 375,069 

- Cliques em posts Vezes 61,209 26,184 41,095 

- Reacções, comentários e 

compartilhamento de posts 

publicados 

Vezes 22,426 21,125 8,964 

Posts na página de Facebook 

“Aulas da PJ” 
posts 347 289 376 

- Pessoas contactadas Vezes 3,527,280 1,532,088 950,198 

- Cliques em posts Vezes 637,792 273,038 77,961 

- Reacções, comentários e 

compartilhamento de posts 

publicados 

Vezes 104,760 38,094 22,117 

Fotos publicadas no Instagram posts 261 229 304 

- Visualizações Vezes 249,084 213,716 199,326 

- Cliques Vezes 296,277 208,133 148,460 

- Reacções, comentários e 

compartilhamento de posts 

publicados 

Vezes 6,234 6,136 5,577 

Posts publicados na conta oficial 

Weibo 
posts 379 670 421 

- Visualizações Vezes 4,043,772 3,337,034 1,726,020 

- Reacções, comentários e 

compartilhamento de posts 

publicados 

Vezes 6,733 4,548 681 
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2. Divulgação através dos meios de comunicação e propaganda ao ar livre e plataformas 

de rede em 2022 

 

Meios 
Quantidade/ 

vezes 
Temas Observações 

Meios de 

comunicação 

social 

Publicidade 

na TV 
136 

。 Prevenção de burlas 
。 Prevenção das 

armadilhas na procura 
de emprego 

。 Guarde bem os seus 
pertences 

。 Mantenha-se longe da 
droga 

。 Combate ao crime 
informático 

。 Cooperação entre 

polícia e população 

Exibição de vídeos 

na Televisão de 

Macau 

Publicidade 

na rádio 
571 

。 Prevenção de burlas 
。 Prevenção das 

armadilhas na procura 
de emprego 

。 Prevenção de furtos 
em residências 

。 Mantenha-se longe da 
droga 

。 Cooperação entre 

polícia e população 

Emissão de “spots” 

publicitários na 

Rádio de Macau 

Programa de 

“Perguntas e 

Respostas” 

TDM 

12 

。 Conhecimentos de 
prevenção criminal 

。 Cooperação entre 

polícia e população 

Exibição de vídeos 

na Televisão de 

Macau 

Colunas de 

jornais 
168 

。 Prevenção de burlas 
。 Prevenção das 

armadilhas na procura 
de emprego 

。 Prevenção das 
armadilhas na internet 

。 Prevenção de furtos 
em residências 

。 Guarde bem os seus 
pertences 

。 Mantenha-se longe da 
droga 

。 Jornal “Macao 
Daily” 

。 Jornal Va Kio 
。 Jornal “Macau 

Moderno” 

。 Jornal San Wa 

Ou 
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Meios 
Quantidade/ 

vezes 
Temas Observações 

。 Combate ao crime 
informático 
 

。 Combate ao fogo 
posto 

。 Prevenção da 
criminalidade juvenil 

。 Cooperação entre 
polícia e população 

。 Conhecimentos 

jurídicos 

Publicidade 

ao ar livre 

Grandes 

cartazes 
252 

。 Prevenção de burlas 
。 Prevenção das 

armadilhas na procura 
de emprego 

。 Mantenha-se longe da 
droga 

。 Prevenção de crime 
informático 

。 Guarde bem os seus 

pertences 

。 Placares de aviso 
do IAM 

。 Banners na via 
pública 

。 Veículos de 

trabalho da PJ 

Ecrãs 

electrónicos 
2,587,850 

。 Informação sobre 

prevenção criminal 

Ecrãs instalados 

dentro de autocarro 

Rede 

informática 

Informações 

sobre o 

trabalho 

policial 

2,496 

。 Plano de evacuação 
das zonas baixas em 
situações de Storm 
Surge durante a 
passagem de tufão 

。 Combate ao crime 
。 Campanhas de 

sensibilização 

。 Ú ltimas informações 

policiais 

Informações 

divulgadas através 

da Conta oficial de 

WeChat, fotografias 

divulgadas no 

Instagram e Posts da 

Conta oficial de 

Weibo 

Vídeo 

promocional 
34 

。 Vídeo sobre 
prevenção criminal 

。 Programa “Polícia e 

cidadão, a mesma 

missão” 

Vídeos publicados 

no Canal oficial do 

YouTube 

Informações 

sobre o 

trabalho 

860 

。 Informação sobre 
prevenção criminal 

。 Informação 

Página de Facebook 
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Meios 
Quantidade/ 

vezes 
Temas Observações 

policial relacionada à 

prevenção da 

delinquência juvenil 
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Breve apresentação do trabalho sobre a prevenção da delinquência 

juvenil 2022  

 
O Núcleo de Acompanhamento de Menores (NAM) da Polícia Judiciária, tem dado 

importância ao trabalho de prevenção da delinquência juvenil, prestando atenção à 

situação da criminalidade relacionada com os jovens de Macau fazendo, de forma activa, 

vários tipos de campanhas de divulgação da prevenção de crimes, mantendo uma 

comunicação estreita com o sector da educação e as associações de jovens com vista à 

protecção de um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento dos adolescentes 

numa colaboração tripartida entre a família, escola e polícia.  

Para concretizar a política do Governo da RAEM relativa ao desenvolvimento da 

juventude e reforçar a comunicação e colaboração com as instituições do ensino superior 

de Macau foi decidido a realização conjunta de campanhas de divulgação sobre a 

prevenção criminal dos jovens. Nesse âmbito, iniciou-se em 2018 o Projecto de “Líder 

Juvenil da Segurança Comunitária”, destinado aos estudantes das instituições do ensino 

superior tendo, até ao momento, atraído e formado 338 pessoas, no total. Paralelamente, o 

Projecto de “Guia Juvenil para Combater o Crime”, tem sido realizado constantemente 

desde o seu início, em 2013, até à presente data, tendo-se atingido o número de 1.806 guias 

juvenis para combater o crime formados, no total. 

 

 

 

 1.ª 

Edição 

2.ª 

Edição 

3.ª 

Edição 

4.ª 

Edição 

5.ª 

Edição 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

N.º de 

Formados 
90 73 100 105 150 

 

 6.ª 

Edição 

7.ª 

Edição 

8.ª 

Edição 

9.ª 

Edição 

10.ª 

Edição 

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 

N.º de 

Formados 
190 198 300 300 300 

Projecto de “Guia Juvenil para Combater o Crime” 
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 1.ª 

Edição 

2.ª 

Edição 

3.ª 

Edição 

4.ª 

Edição 

5.ª 

Edição 

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 

N.º de 

Formados 

66 67 85 60 60 

 

 

I. BREVE APRESENTAÇ Ã O DO TRABALHO  

 

1. Actividades educativas de amor pela Pátria e por Macau 

 

Em 2022, a PJ continuou a organizar várias actividades para os estudantes dos 

Projectos de “Líder Juvenil da Segurança Comunitária” e de “Guia Juvenil para Combater 

o Crime” (doravante designado por “dois projectos”) levando-os a participarem nas 

actividades de amor pela Pátria e por Macau. Assim, para além de reforçar nos jovens a 

sua compreensão sobre a segurança do Estado de forma mais abrangente e de fazer 

aumentar neles o próprio sentido de responsabilidade quanto à defesa da segurança 

nacional, essas actividades ajudam também os jovens a aprofundar os sentimentos de 

identidade e de pertença à Pátria, transmitindo-lhes o espírito de amor pela Pátria e por 

Macau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto de “Líder Juvenil da Segurança Comunitária” 
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Apresentação do trabalho educativo de segurança nacional num programa 

da Rádio 

 

 Em 23 de Fevereiro de 2022, liderados pelo 

representante da PJ, os 4 alunos que obtiveram os prémios de 

1.º lugares (grupos de alunos do 3.º ciclo e do ensino 

secundário) do concurso de composição em língua chinesa 

«Eu e a Segurança Nacional» estiveram presentes no 

programa “Polícia e Cidadão, a mesma missão” da Rádio 

Macau, para apresentar informação sobre o trabalho educativo de segurança nacional em 

Macau, partilhar o sentimento pela obtenção de prémio e a experiência de escrita. 

 

 

 
 

Visita à “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional” 

 

 

Em Abril de 2022, a PJ organizou uma visita à 

Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional 

para os participantes dos “dois projectos”, com vista a 

que os mesmos participantes pudessem entender que na 

orientação da perspectiva geral da segurança nacional, 

o País coordenou o desenvolvimento e a segurança, 

respondeu com serenidade a inéditas mudanças históricas e a uma epidemia sem 

precedentes nos últimos cem anos, tendo ainda promovido uma série de grandes 

conquistas a nível da segurança nacional na nova era e também as evidências das várias 

medidas e os resultados alcançados pelo Governo da RAEM na defesa da segurança 

nacional. Esta visita teve como fim dar-lhes a conhecer melhor a segurança nacional, 

fortalecendo-lhes o sentido de missão e responsabilidade pela defesa da segurança 

nacional  
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 Sessão de Partilha dos conceitos apresentados na Assembleia Popular e na 

Conferência Consultiva Política do Povo Chinês 

 

A fim de permitir que os jovens e estudantes de 

Macau conheçam mais sobre as políticas nacionais e 

futuro desenvolvimento de Macau, a PJ foi convidada 

a organizar os membros dos “dois projectos juvenis” 

para participarem na Sessão de Partilha dos conceitos 

apresentados na Assembleia Popular e na Conferência 

Consultiva Política do Povo Chinês, em 31 de Março 

de 2022. 

 

 

 

2. Continuação no aprofundamento do “Plano de rede de comunicação com as 

escolas” 

   

  O “Plano de rede de comunicação com as escolas” lançado em 2008, tem vindo a ser 

realizado e a ser consolidado desde então através da constituição de uma plataforma de 

comunicação. Através dele pretende-se evitar a ocorrência de crimes nas escolas e, 

actualmente, participam no plano 69 escolas primárias, 48 escolas secundárias, 8 escolas 

nocturnas e 8 instituições de ensino superior. 

 

Foram realizados os seguintes trabalhos através do mecanismo de “Plano de rede de 

comunicação com as escolas”, em 2022: 
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Encontro sobre a prevenção criminal “Rede de comunicação com as 

escolas” 

 

Data: 6 de Junho 

 

Destinatários: Escolas primárias, secundárias, nocturnas e universitárias que 

participaram na “Rede de comunicação com as escolas” 

 

 

  

 Destina-se ao ensino superior  Destina-se ao ensino não superior e 

ensino recorrente 
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Encontro sobre a prevenção criminal “Rede de comunicação com as 

escolas” (por zona) 

 

Data: 10 a 21 de Outubro 

 

Número de sessões: 6 

 

Destinatários: No total, estiveram presentes, 113 directores ou representantes 

de 76 escolas primárias, secundárias, nocturnas e universitárias que 

participaram na “Rede de comunicação com as escolas” 

 

Zonas: Bairro da Praia do Manduco, Bairro Fai Chi Kei e Toi San, Zona Central, 

Zona Norte e Taipa e Coloane 
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Mecanismo de ligação da “Rede de comunicação com as escolas” 

 

Sempre que se encontrem casos relacionados com condutas desviantes de 

adolescentes nas escolas, ou que se suspeite da existência de crime ou vítimas 

de crime, as mesmas escolas poderão notificar a PJ para solicitar auxílio, 

através do mecanismo de ligação da “rede de comunicação com as escolas”. 

O Núcleo de Acompanhamento de Menores da PJ enviará agentes e tratará 

do caso de acordo com as circunstâncias do mesmo. Existe três tipos de 

tratamento: processo simples, processo de acompanhamento e abertura de 

processo. 

 

Em 2022, através do mecanismo de ligação, o NAM prestou auxílio às escolas 

para tratar os casos relacionados com adolescentes, 152 casos, no total. 

  
Processo simples:89 

 
Processo de 

acompanhamento:33 

 

 
Abertura de processo*:30 

 * Casos relacionados com burla telefónica, burla cibernética, violência 

doméstica, crime sexual, extorsão e ofensas à integridade física, etc,. 

 

 

 

 

Advertência policial 

 

Ao ser descoberto um crime semi-público ou particular envolvendo menor e 

na situação de o ofendido ou seu encarregado de educação não querer 

proceder à instauração processo criminal, preferindo antes a aplicação da 

medida de advertência policial sobre o comportamento desviante, depois, o 

NAM oferece orientação pontual ao jovem com desvio. Em 2022, o NAM 

procedeu, no total, a 7 casos de advertência policial aplicada a 7 alunos. 
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 Casos resolvidos rapidamente após a obtenção de informações criminais 

por meio do Mecanismo de ligação da “rede de comunicação com as 

escolas” 

 

 Em 17 de Fevereiro de 2022, uma escola da Taipa comunicou à PJ, através da “Rede 

de Comunicação com as Escolas”, indicando que algumas alunas tinham sido filmadas 

por um homem nas proximidades da escola. A PJ iniciou a investigação de imediato 

no local e conseguiu no mesmo dia interceptar o envolvido que foi levado à PJ para 

acompanhamento. 

 Em 15 de Março de 2022, através da “Rede de Comunicação com as Escolas”, a PJ 

recebeu informações de uma escola da Zona Central indicando que um aluno deixou 

a casa depois de uma disputa com a sua família não tendo ido à escola naquele dia e 

tendo-se até perdido o seu contacto. O NAM conseguiu obter informação de que o 

amigo do aluno é estudante de outra escola e entrou em contacto com ele através da 

escola. De acordo com o paradeiro obtido, o aluno alvo acabou por ser localizado e o 

caso foi transferido para a secção de investigação competente para acompanhamento. 
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3. Trabalho de divulgação outreach “Patrulhamento em conjunto pelas polícias e 

escolas sobre a prevenção criminal” 

 

Trabalho permanente de divulgação outreach  

 

O NAM tem realizado periodicamente patrulhamentos em locais próximos aos 

estabelecimentos de ensino e nos pontos negros de segurança comunitária, contactando 

os adolescentes e divulgando-lhes informações de prevenção criminal relacionados 

com eles no intuito de melhorar o seu sentido de prevenção criminal e de cumprimento 

da lei; assim, foi possível saber-se das situações da segurança comunitária e das 

actividades praticadas por esses jovens fora da escola e, assim, delinear-se uma 

estratégia de prevenção criminal e evitar que os mesmos fossem prejudicados por actos 

criminosos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano 2022 foram realizados trabalhos permanentes de divulgação outreach 19 

vezes e foram contactados 1,835 adolescentes no total. 
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Trabalho de divulgação outreach nos festivais e feriados – campanha de 

propaganda contra apostas pararelas de jogos de futebol 

 

 

Por haver um aumento de risco dos adolescentes serem atacados por criminosos 

durante os festivais e feriados, a PJ reforçou, na véspera das férias, o trabalho de 

divulgação outreach para os jovens no intuito de aumentar o seu sentido de alerta deles. 

Assim, no período da realização do Campeonato Mundial de Futebol, em Novembro 

de 2022, o pessoal da PJ, lançou uma campanha de propaganda e, juntamente com os 

representantes de várias escolas e os membros do projecto “Guia juvenil para combater 

o crime”, deslocou-se a zonas de lazer nas proximidades das escolas, jardins, campos 

desportivos, campos livres, entre outros, para lançarem campanha de propaganda 

alertando os jovens para não participarem em apostas de jogos de futebol nem em 

apostas ilegais.  

 

No trabalho de divulgação outreach nos festivais e feriados supramencionado 

foram contactados 685 adolescentes, no total. 
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Patrulhamento em conjunto pelas polícias e escolas sobre prevenção criminal de 

forma permanente 

 

PJ continua a realizar o trabalho de “patrulhamento em conjunto pelas polícias e 

escolas sobre a prevenção criminal”. Através do patrulhamento conjunto, pelas polícias 

e escolas, em locais próximos aos estabelecimentos de ensino e nos pontos negros de 

segurança comunitária, foi possível transmitir juntos dos jovens as últimas informações 

anti-crime aumentando o seu sentido de prevenção criminal e cumprimento da lei.  

 

 

 

 

 青少年防罪教育活動及講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano 2022 foram realizados 6 patrulhamentos em conjunto de prevenção 

criminal de forma permanente e foram contactados 618 adolescentes, no total. 
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4. Actividades e palestras educativas sobre a prevenção de delinquência juvenil 

 

A PJ realiza constantemente actividades e palestras no âmbito de prevenção de 

delinquência juvenil em estabelecimentos escolares para transmitir, proactivamente, aos 

alunos, pais, funcionários e docentes de escolas, as últimas informações anti-crime e o 

modus operandi, procurando-se melhorar o seu sentido de alerta, de prevenção criminal, 

para evitar cair nas armadilhas dos criminosos 

 

Palestras sobre a educação cívica 

Visa a permitir que os adolescentes entendam as informações anti-crime com eles 

relacionadas, conheçam o direito penal de Macau e a respectiva responsabilidade 

criminal 

 

 
Tema N.º de 

palestras 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Prevenção da criminalidade informática e cyberbullying 39 5,974 
Prevenção de crimes relacionados com ofensas à 

integridade física e bullying 
27 4,394 

Prevenção do abuso sexual e meios de pedir ajuda 16 2,885 
Prevenção de crimes de furto, apropriação ilegítima de 

coisa achada e receptação 
11 1,467 

Prevenção de crimes de ameaça, extorsão, roubo e de 

criminalidade organizada 
10 1,048 

Breve introdução aos crimes comuns 14 1,364 
Conhecimento da “Lei anti-drogas” e droga “marijuana” 7 967 
Abordagem breve sobre as consequências do “Enjo kosai” 2 212 
Prevenção de armadilhas na procura de emprego 9 731 
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Palestras temáticas 

Para aumentar o conhecimento dos alunos, pais e docentes sobre a prevenção de 

crimes em geral e a capacidade de resposta a crises entre os estudantes 

 

 

Tema N.º de 

palestras 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Formação “Técnicas de gestão e intervenção de crise nos 

estudantes”  
23 1,830 

“Prevenção de crimes de burla telefónica” 8 1,100 

Palestra temática “Como proteger as crianças para não 

serem abusadas” 
6 490 
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Jogos de educação interactiva e temática 

Destinados aos alunos do infantil e ensino primário, no intuito de aumentar o sentido 

de cumprimento da lei e de autoprotecção 

 

  

 

Tema  N.º de  

palestras 

realizadas  

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Conhecimentos interactivos de prevenção criminal - 

Prevenção de fogo posto e dano 

1 56 

Conhecimentos interactivos de prevenção criminal - 

Prevenção do abuso sexual e bullying nas escolas 

13 1,259 
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Palestras co-organizadas com serviços públicos e associações  

 

A PJ, juntamente com vários serviços públicos, organizou várias palestras anti-

crime destinadas aos alunos, assistentes sociais, entre outros. No âmbito de divulgação 

dos conhecimentos anti-crime realizaram-se nomeadamente Palestra online 

“Divulgação jurídica - Lei de combate à droga”, Workshop “Conhecer os 

procedimentos para apresentação de queixa e crimes mais praticados por jovens”, 

palestra “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Produção de curta metragem sobre prevenção da delinquência juvenil 

 

 
 

Apelo aos jovens a não participarem em aposta ilegal de jogos de futebol 

 

 

O Campeonato Mundial de Futebol 2022, da FIFA, 

realizou-se em Novembro. Nestas ocasiões, os criminosos 

aproveitam a oportunidade para angariar clientes para as 

apostas em jogo de futebol mediante sites de apostas 

ilegais e empréstimos ilegais, entre outros meios. Para 

prevenir que os jovens e adolescentes participem em 

apostas de jogo de futebol, a PJ produziu especialmente uma curta metragem lançando apelo aos 

jovens para não participem em apostas por curiosidade, cobiça ou para tentar a sorte. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

- 16 - 

 

6. “Actividades prioritárias para os participantes dos Projectos “Líder 

Juvenilda Segurança Comunitária” e “Guia Juvenil para Combater o 

Crime”  

 

“Cursos de formação dos Projectos “Líder Juvenil da Segurança Comunitária” e

“Guia Juvenil para Combater o Crime” 

 

Através de organização de uma série de acções e cursos de formação, inclusive os 

“Campismo no âmbito de intercâmbio dos conhecimentos anti-crime”, “Formação das 

técnicas de liderança”, “Conhecer a EPJ e a formação policial”, “Workshop sobre 

produção de multimédia e técnicas fotográficas”, “Partilha das técnicas de gestão de 

crises e de negociação” foram dados conhecimentos jurídicos básicos aos  

participantes dos dois projectos, fazendo aumentar neles o espírito de colaboração em 

equipa e as suas capacidades de liderança e, por meio das forças entre amigos, 

transmitirem os conhecimentos anti-crime e do cumprimento da lei levando mais jovens 

locais a tornarem-se pioneiros de combate criminal. 
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Actividade online “Vacina psicológica 2022” da Universidade de Macau 

 

 

Os participantes do projecto “Líder Juvenil da 

Segurança Comunitária” foram convidados a 

assistirem à palestra online “From suffering, to 

wellbeing”, leccionada pelo chefe da Student 

Counselling Section da Universidade de Macau, 

Dr. Sou Kuai Long. Este, na iniciativa, explicou e 

analisou os sofrimentos encontrados na vida do 

ponto de vista psicológico, tendo apresentado as 

várias teorias para solucionar esses problemas, 

esperando-se que se possam aplicar esses 

conhecimentos no dia-a-dia e enfrentar de forma 

positiva as dificuldades melhorando o sentido de 

bem-estar. 

 

19 de Janeiro de 2022   

 

Actividade promocional da “Lei de Salvaguarda do Património Cultural 2022” 

 

A PJ organizou uma participação de 

elementos dos dois projectos na actividade 

promocional da “Lei de Salvaguarda do 

Património Cultural 2022”, e montou, no local do 

evento, tendas de jogos, no sentido de divulgar aos 

cidadãos os elementos constitutivos e as 

consequências legais do crime de danos previstos 

no Código Penal, para que eles possam ter uma 

correcta noção sobre a relevância da protecção do 

património cultural e evitar que os mesmos caiam, 

por engano, nas malhas da justiça. 
 

 

 29 e 30 de Out de 2022 
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“53.º Bazar de Caridade da Cáritas de Macau” 

 

Os membros dos dois projectos participaram 

no “53.º Bazar de Caridade da Cáritas de Macau” 

tendo sido montado no local um stand de 

propaganda de prevenção criminal. Esta acção, 

além de permitir que os mesmos conheçam melhor 

seus papéis e responsabilidades sociais através da 

participação em actividades de caridade 

proporciona que outros jovens possam aderir e, 

com estes novos amigos a prestem atenção à 

comunidade juntos. Além dos jogos de stand, a 

mascote da PJ Abelhinha esperta contra a burla 

esteve presente no local para se divertir com as 

pessoas, compartilhar amor e lançar energia 

positiva no âmbito do combate do crime. 

 5 e 6 de Nov de 2022 

 

Actividade do “Mês da divulgação jurídica destinada a jovens” 

 

Com a colaboração de vários serviços 

públicos, a Direcção dos Serviços de Assuntos de 

Justiça organizou a actividade “Novo Espaço para 

a Generalização do Direito 2022”, entre Setembro 

e Novembro, no sentido de melhorar, de modo 

contínuo, o conhecimento jurídico dos 

adolescentes. Neste programa a PJ foi responsável 

pela actividade “Educação cívica - conhecer o 

trabalho de investigação” tendo recebido visitas 

das delegações escolares, de associações ou 

serviços públicos e organizado visitas à EPJ. A PJ 

espera que os adolescentes tenham ficado a 

conhecer alguma história da PJ e a ter noções da 

sua estrutura e do seu trabalho de investigação para 

melhorar o entendimento mútuo entre polícia e 

população, elevar o sentido entre jovens no 

contexto de cooperação polícia-população, de 

prevenção e combate criminal. 

 

12 de Dez de 2022  
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Organização conjunta com a Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude do Concurso de criação de vídeos curtos sobre 

“prevenção de fraude telefónica” para estudantes do ensino superior de Macau 

 

 

 

Para estimular a criatividade dos alunos do 

ensino superior e permitir que estes compreendam 

melhor a informação sobre "prevenção da fraude 

telefónica" a partir de múltiplas perspectivas 

através de produção de pequenos vídeos, a PJ e a 

DSEDJ organizaram em conjunto o Concurso de 

criação de vídeos curtos sobre “prevenção de 

fraude telefónica” para estudantes do ensino 

superior de Macau. A cerimónia de entrega de 

prémios foi realizada em 16 de Dezembro de 2022. 

A obra produzida pelos dois membros do projecto 

“Líder Juvenil da Segurança Comunitária”, 

também estudantes da Universidade de Macau, 

ganhou o prémio de bronze. 16 de Dez de 2022  
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