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Breve apresentação do trabalho sobre a prevenção 

 da delinquência juvenil 2020 
 

O Núcleo de Acompanhamento de Menores (NAM) da Polícia Judiciária, tem dado 

importância ao trabalho de prevenção da delinquência juvenil, prestando atenção à situação 

de crimes relacionados com os jovens de Macau fazendo, de forma activa, vários tipos de 

campanhas de divulgação sobre a prevenção de crimes, colaborando com o sector da 

educação e as associações de jovens na 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 sobre o 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, tendo-se iniciado, em 2018, o Projecto de “Líder Juvenil da Segurança Comunitária”, 

destinado aos estudantes das instituições do ensino superior. Até ao momento, foram 

formadas 218 pessoas, no total. Mais, desde 2013 até à presente data, o Projecto de “Guia 

Juvenil para Combater o Crime” tem sido realizado constantemente e o número de 

participantes tem continuado a aumentar, tendo sido formados 1.206 guias juvenis para 

combater o crime, no total. 
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I. BREVE APRESENTAÇ Ã O DO TRABALHO 

 

1. Actividades de amor pela Pátria e por Macau 

Para os jovens compreenderem plenamente o conteúdo da segurança do Estado e 

aumentarem sua consciência quanto à defesa da segurança do Estado e, também, para os 

mesmos aprofundarem os sentimentos de identidade e de pertença à Pátria no intuito de 

transmitir espírito de amor pela Pátria e por Macau, em 2020, a PJ organizou 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”) para 

participarem, nomeadamente nas actividades de amor pela Pátria e por Macau. 

 

  

Visita à Exposição virtual de fotografias “Introdução da Segurança 

Nacional nas Escolas” 

Em Abril de 2020 a PJ organizou os elementos de dois 

projectos para uma visita à Exposição virtual de fotografias 

“Introdução da Segurança Nacional nas Escolas” com o 

objectivo de elevar nos adolescentes o seu sentido de 

salvaguarda da segurança nacional e aprimorar neles a sua 

identidade nacional.  

 

 

 Palestra temática “A importância da defesa da segurança nacional e da 

legislação relativa à defesa da segurança nacional para Hong Kong” 

 

Em Junho de 2020, para os elementos dos 

projectos ficarem a conhecer correctamente o conceito 

“Um País Dois Sistemas”, Constituição e Lei Básica e 

a importância da defesa da segurança nacional, a PJ 

organizou uma actividade para os participantes dos 

projectos, levando-os a assistir à palestra temática “A 

importância da defesa da segurança nacional e da 

legislação relativa à defesa da segurança nacional para 

Hong Kong”, o que lhes permitiu também  aprofundar o seu conhecimento sobre assuntos 

relacionados com a Pátria, cultivar o espírito de amor pela Pátria e por Macau.  
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Visita à “Exposição do 75.º Aniversário da Vitória do Povo Chinês na 

Guerra contra o Japão e da vitória mundial contra o fascismo” 

 

Comemorou-se no ano de 2020 o 75.º aniversário da 

vitória do Povo Chinês na Guerra contra o Japão e da 

vitória mundial contra o fascismo. No âmbito dessas 

comemorações, a PJ organizou os participantes dos dois 

projectos para uma visita à exposição supramencionada 

para aprofundar a sua compreensão da história da Guerra 

de Resistência da China contra o Japão e herdar o espírito 

unido de amor à Pátria dos mártires para contribuírem para a segurança do Estado e para a 

estabilidade social com a sua própria força. 

 

2. Continuação do “Plano de rede de comunicação com as escolas” 

   

  O “Plano de rede de comunicação com as escolas” tem vindo a ser realizado desde 2008, 

tendo sido consolidado o mesmo através da constituição da plataforma de comunicação para 

que possa evitar a ocorrência de crimes nas escolas. Actualmente participam no plano 69 

escolas primárias, 48 escolas secundárias, 10 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 2020: 
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Realização do Encontro da prevenção criminal “Rede de comunicação com as escolas” 

Data de realização ：15 de Outubro 

Destinatários: as escolas primárias, secundárias, nocturnas e instituições de ensino superior 

que participaram no “Plano de rede de comunicação com as escolas” 

 

 

 

 

 Encontro de intercâmbio com as 

instituições de ensino superior 

Encontro de intercâmbio com as escolas 

primárias, secundárias e nocturnas 

   

 

 

 

Encontro da prevenção criminal “Rede de comunicação com as escolas” 

realizado no seio da comunidade 

Data de realização: 19 a 26 de Maio 

Número de sessões: 6 

Destinatários: No total, estiveram presentes, 99 directores e representantes de 71 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, zona central e zona norte. 
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Mecanismo de ligação da “Rede de comunicação com as escolas” 

 

Sempre que se encontrem casos relacionados com má conduta 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 2020, através do mecanismo de ligação, o Núcleo de Acompanhamento de Menores 

prestou auxílio às escolas para tratar os casos relacionados com adolescentes, 96 casos, no 

total. 

 

  

Processo simples:49 

 

 

Processo de 

acompanhamento:22 

 

Abertura de processo*:25 

  

* Casos relacionados com crimes informáticos, abuso sexual, extorsão e estupefacientes, 

etc.. 

 

 

 

Advertência policial 

 
Ao ser descoberto um crime semi-público ou particular envolvendo jovem 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 2020, o NAM procedeu a 5 casos de 

advertência policial aplicada a 28 alunos, no total. 

 

 

Durante o ano 2020 a PJ resolveu rapidamente vários casos envolvendo menores lesados 

por crimes, através do “Mecanismo de ligação da rede de comunicação com as escolas” pelo 

que podemos dizer que o “Mecanismo” produziu efeito. Em simultâneo a PJ tem actualizado 

atempadamente as estratégias de sensibilização e educação, divulgado informações de 

prevenção criminal para alunos, pais, funcionários e docentes das escolas e assistentes sociais 

de uma maneira diversificada. Em resultado, verificou-se uma melhoria significativa 

relativamente à consciência de autoprotecção e o sentido de alerta dos adolescentes, em 

especial nas situações em que, eventualmente, eles possam ser atacados, e nas quais eles já 

sabem como se podem proteger de forma atempada e, por iniciativa própria, a buscar ajuda 

de seus pais ou escolas e, por conseguinte, ajudando a PJ a resolver casos mais rapidamente. 
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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”  

 No dia 6 de Maio de 2020, através da “Rede de Comunicação com as Escolas”, a PJ 

recebeu informações de uma escola do ensino secundário na Zona Norte, indicando que 

desde o reinício das aulas no dia 4 de Maio, 38 alunas tinham pedido ajuda. As mesmas 

queixaram-se que, após a saída da escola à hora de almoço, nas zonas periféricas da 

escola, tinham encontrado um indivíduo que com uma desculpa se aproximava delas e 

praticando a conduta de importunação sexual. Rapidamente, à hora de almoço do dia 7 

de Maio, a PJ conseguiu interceptar na zona periférica da escola o suspeito de meia 

idade que foi levado para a PJ para efeitos de investigação.  

 A PJ recebeu no dia 4 de Setembro de 2020 uma notificação de uma escola secundária 

da zona norte, através da “Rede de Comunicação com as Escolas”, indicando que na 

tarde daquele dia, quando um aluno seu passeava nas proximidades da escola, um 

homem se terá aproximado dele propositadamente para praticar a conduta de 

importunação sexual. A PJ, muito atenta ao facto, enviou de imediato agentes para 

investigar; o suspeito foi interceptado no dia 9 de Setembro. 

 Em 13 de Outubro de 2020, a PJ recebeu a queixa de uma estudante do ensino 

secundário, alegando que tinha sido perseguida e filmada por um homem na zona central. 

A PJ iniciou a investigação e, de imediato, conseguiu interceptar o suspeito em 15 de 

Outubro. Mediante o mecanismo da “Rede de Comunicação com as Escolas”, a PJ 

comunicou o caso às escolas, uma das quais revelou posteriormente que três alunas 

daquela escola também foram perseguidas e filmadas. As três vítimas acabaram por 

fazer queixa na PJ e após a investigação foi apurado que o suspeito era a mesma 

pessoa.    

 No dia 23 de Outubro de 2020, a PJ recebeu uma denúncia do responsável de um centro 

de explicação, dizendo que um estudante do ensino secundário, que trabalhava no seu 

centro como explicador a tempo parcial, arranjava algum pretexto para se aproximar de 

uma estudante e praticar importunação sexual. O nosso Núcleo de Acompanhamento de 

Menores comunicou com a DSEJ e através da “Rede de comunicação com as escolas” 

contactou imediatamente a escola onde o suspeito estudava e, com a colaboração da 

escola, o suspeito foi chamado para vir prestar declarações.  

  No dia 30 de Outubro a PJ recebeu uma notificação de uma escola secundária da zona 

norte, através da “Rede de Comunicação com as Escolas”, indicando que ao anoitecer do 

dia 29 de Outubro, altura em que acabaram as aulas, um estudante passeava nas 

proximidades de um estabelecimento de comida rápida daquela zona e um homem 

aproximou-se dele subitamente e praticando importunação sexual. A PJ enviou 
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imediatamente agentes para investigação e no mesmo dia conseguiu interceptar o 

suspeito.  

 No dia 19 de Novembro de 2020 a PJ recebeu uma notificação de uma escola secundária 

da zona central, através da “Rede de Comunicação com as Escolas”, indicando que uma 

aluna sofreu cyberbullying. A PJ iniciou imediatamente o acompanhamento conforme o 

mecanismo actual e conseguiu localizar 4 estudantes suspeitos encaminhando-os para a 

PJ para efeitos de investigação. 

 

3. “Patrulhamento em conjunto pelas polícias e escolas sobre a prevenção criminal” 

 

“Patrulhamento em conjunto pelas polícias 

e escolas sobre prevenção criminal” (forma 

permanente) 

 

 

 

A PJ tem vindo a realizar desde o ano 2018, 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 saber-se das situações da segurança 

comunitária e das actividades dos jovens praticadas fora da escola e, assim, delinear-se uma 

estratégia de prevenção criminal e evitar que os mesmos fossem prejudicados por actos 

criminosos. 

 

 

  

 
*Algumas fotografias foram tiradas antes da epidemia. 
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“Patrulhamento em conjunto pelas polícias e escolas sobre prevenção criminal”  

(nas férias) 
 

Por haver um aumento de risco de 

adolescentes serem atacados por criminosos 

durante as férias, foram realizadas grandes acções 

de “patrulhamento em conjunto pelas polícias e 

escolas sobre a prevenção criminal” com várias 

escolas primárias e secundárias na véspera do 

Natal 2020. A organização dos eventos para os 

participantes dos dois projectos para participarem, 

teve por finalidade aumentar a influência positiva 

entre os participantes e os seus amigos, aumentar a 

consciência da prevenção criminal de jovens e 

reduzir os eventuais riscos de serem atacados por 

criminosos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No ano 2020 foram realizados 10 patrulhamentos de prevenção criminal em conjunto com 14 

escolas e foram contactados 3.239 adolescentes, no total. 
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4. Reforço das campanhas de divulgação nas instalações académicas sobre a 

prevenção criminal para a juventude  

 

No ano 2020 ocorreram vários casos relacionados 

com abuso sexual de adolescentes. Assim, a PJ tem 

actualizado oportunamente o conteúdo das palestras e 

reforçado a formação de funcionários, docentes e 

assistentes sociais das escolas e dos pais tendo em vista 

melhorar a  capacidade dos mesmos em identificar crimes 

e detectarem atempadamente indícios de crimes contra 

estudantes. Ao mesmo tempo foram apresentados os 

procedimentos e métodos de denúncia do crime, a forma 

correcta de reagir em caso de assédio ou abuso sexual e as 

garantias jurídicas que protegem os jovens e, em 

simultâneo, incentivando os adolescentes para terem a 

coragem de denunciar crime, ajudando assim, a polícia no 

combate à criminalidade.    
       

 

 

 

 

Co-organização de palestras com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 

 

Para promover ainda mais o conhecimento 

sobre a prevenção de abuso sexual e bullying, em 

Outubro de 2020, a PJ iniciou a organização de 

palestras conjuntamente com a Direcção dos 

Serviços de Educação e Juventude, assim foram 

organizadas palestra de segurança da rede e 

prevenção de crimes do abuso sexual e palestra 

sobre a prevenção do bullying nas escolas para a 

comunidade académica reunindo a popularização 

jurídica e a educação. Houve  um total de 10 

palestras realizadas em 2020, atingindo 1.392 

alunos, pais, funcionários, docentes e assistentes 

sociais das escolas.   

 

 

 

  

Em 2020 foram realizados 30 palestras de prevenção do abuso sexual e meios de pedir 

ajuda e foram contactados 2.871 alunos, no total. 
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Postos de divulgação de prevenção de burla telefónica 

 

 

 

 

Para aumentar a consciência dos estudantes 

das instituições de ensino superior quanto à 

prevenção de burla, desde o ano 2019 têm vindo 

a ser estabelecidos postos de divulgação de 

prevenção de burla telefónica em várias destas 

instituições. Na continuação desse trabalho de 

prevenção criminal realizaram-se 4 palestras em 

2020 tendo sido contactados 1.200 estudantes no 

total.  

  

 

 

5. Actividades e palestras educativas sobre a prevenção de delinquência juvenil 

 

Palestras educativas sobre a educação cívica 

Visa a reforçar nos adolescentes a sua consciência de autoprotecção e o conhecimento da 

responsabilidade criminal 

Tema N.º de palestras 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Ofensa à integridade física e bullying 20 1.820 

Furto, apropriação ilegítima de coisa achada e receptação  16 975 

Crime informático e cyberbullying 44 6.939 

Crimes de ameaça, extorsão e roubo 6 371 

Prevenção de armadilhas na procura de emprego 4 152 

Conhecimento da “Lei anti-drogas” e droga “marijuana” 6 780 

Crime de dano 5 282 

Breve introdução aos crimes comuns 4 768 

 

Palestras temáticas 
Para aumentar o conhecimento dos alunos, pais e docentes sobre os crimes de droga, de burla 

telefónica e de abuso sexual 

 

Tema N.º de 

palestras 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Palestra sobre a prevenção de abuso sexual e método de pedir 

auxílio 

30 2.871 

Palestra sobre a prevenção de burla telefónica 14 2.137 
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Palestras co-organizadas com a DSEJ 
Aumentar o conhecimento dos alunos, pais, funcionários, docentes e assistentes sociais das 

escolas sobre crimes de abuso sexual, criminalidade informática e bullying. 

 
Tema N.º de 

palestras 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

contactadas 

Palestra de segurança da rede e prevenção de crimes do abuso 

sexual 

 

9 1.192 

Palestra sobre a prevenção do bullying nas escolas*  1 200 

 

* As palestras sobre a prevenção do bullying nas escolas tiveram início em Dezembro de 2020 

 

Jogos interactivos “Vocabulário sobre prevenção de crimes” 

 

Desde Setembro de 2020, a PJ acrescentou 

mais um jogo interactivo “Vocabulário sobre 

prevenção de crimes” virados principalmente 

para os estudantes do ensino primário no 

sentido de aumentar a interactividade e a 

diversão das palestras. Com isto, fazer 

aumentar o interesse e a concentração dos 

estudantes nestas palestras permitindo-lhes 

que  compreendam inteiramente as várias 

matérias sobre a prevenção do crime. 

 

 

 

 

 

Palestra “Partilhar experiências de vida no campus universitário” 

 

Para apoiar os finalistas do ensino secundário e os participantes do projecto “Guia juvenil 

para combater o crime” na habituação à vida do campus universitário, a PJ deslocou-se em 2020 

às escolas para realizar a palestras “Partilhar experiências de vida no campus universitário” 

cujos oradores eram os participantes do projecto “Líder Juvenil da Segurança Comunitária 

que estão frequentar ou que já finalizaram o curso universitário. Os oradores explicaram aos 

estudantes os cuidados a ter na escolha das carreiras e partilharam experiências de vida no 
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estudo pós-universitário e experiências no campus, em particular, lembraram aos que 

pretendem seguir os estudos no exterior, de que deverão então melhorar o seu sentido de 

autoprotecção e de vigilância e tomarem medidas de prevenção contra o crime para proteger a 

sua segurança pessoal e dos seus bens. 

 

Para além disso, os participantes do projecto ensinaram-lhes técnicas de prevenção 

criminal e relembraram-lhes especialmente que, se quiserem trabalhar nos tempos livres em 

part-time, devem ter cuidado para não caírem nas armadilhas da procura de emprego. Durante 

o ano 2020, a PJ organizou, no total, 4 palestras supramencionadas que contaram com a 

participação de 122 estudantes. 
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6. Actividades prioritárias para os participantes dos Projectos “Líder Juvenil da 

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” 

 

Foram realizados “Workshop de técnicas para falar em público e técnicas de comunicação, 

actividades de “Conhecimento da PJ e compartilhamento da experiência policial”, de 

“Intercâmbio de conhecimentos de prevenção criminal” e uma série de cursos de investigação 

criminal, tendo por objectivo dar aos participantes conhecimentos jurídicos básicos e fazer 

aumentar neles o espírito de colaboração em equipa e as suas capacidades de liderança e, por 

meio das forças entre amigos, para transmitirem os conhecimentos de prevenção criminal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 
 

Produção de curtas-metragens sobre prevenção criminal 

Sob a liderança do pessoal da PJ os participantes dos dois projectos co-produziram 

5 curtas-metragens de prevenção criminal, nelas incluídas: “Cuidado com a filmagem 

ilícita”, “Cuidado com a armadilha de pagamento de dinheiro real para o jogo”, 

“Armadilha de compras de cartões de ponto para enjo kosai”, “Cuidado com armadilha 

de nude chat” e “Bullying nas escolas”. Após a produção, fizeram-se chegar as 

curtas-metragens à população através de várias plataformas de redes sociais, tendo sido 

as que especialmente transmitiam mensagens de prevenção criminal e cumprimento da 

lei aos adolescentes as que obtiveram resultados mais significativos. 

 

 

 

“Cuidado com a filmagem ilícita” 
 

Apela aos adolescentes para prestarem 

atenção para prevenir condutas de filmagem 

ilícita e terem a coragem de fazerem a 

denúncia à polícia.  

 

Mais de 30.400 visualizações 

 
 

“Cuidado com a armadilha de 

pagamento de dinheiro real para 

o jogo” 

 

Apela aos adolescentes para não ficarem 

dependentes de jogos online e terem cuidado 

para não caírem nas armadilhas de compras 

de instrumentos para jogos online.  

  

Mais de 6.600 visualizações 

 

 

 

 

 

“Armadilha de compras de cartões 

de ponto para enjo kosai” 

 

Numa burla de dinheiro, os criminosos 

armaram uma armadilha oferecendo serviços 

pornográficos para induzir ou até mesmo 

ameaçando a vítima a comprar cartão de 

pontos para pagar pelo serviço. 

  

Mais de 11.600 visualizações 
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“Cuidado com armadilha de 

nude chat” 

 

Para não caírem nas armadilhas dos 

criminosos a PJ apela aos adolescentes para 

não aceitarem pedidos de amizade de 

estranhos  nem praticarem nude chat.  

 

Mais de 12.500 visualizações 

 

 

 

 

 

“Bullying nas escolas” 

 

Transmite mensagens aos adolescentes 

dizendo que os colegas devem-se dar bem e 

que o bullying não deve ser praticado ou 

tolerado.  

  

Mais de 8.300 visualizações 

 

 

 

Participação na “51.ª Edição do Bazar de Caridade da Caritas de Macau” 

 

Em 2020 a PJ continuou a organizar a 

participação nos eventos dos jovens elementos  dos 

dois projectos. Durante o Bazar, fizeram a divulgação 

da prevenção criminal aos residentes e estudantes e 

angariaram dinheiro para ajudar as famílias 

carenciadas, doentes e idosos, bem como para apoiar 

as organizações internacionais de caridade na ajuda 

em áreas afectadas por guerras e desastres naturais.  

  

 

 8 a 9 de Novembro de 2020 
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Participação na actividade do mês de divulgação jurídica destinada a jovens 

“Novo espaço para a generalização do direito” 

 

Para aumentar a consciência do cumprimento 

da lei, os participantes do “Guia Juvenil para 

Combater o Crime” estiveram presentes na 

actividade do mês de divulgação jurídica destinada a 

jovens “Novo espaço para a generalização do 

direito”, organizado conjuntamente pela Direcção 

dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos 

Serviços de Assuntos de Justiça, Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais, Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, Instituto Cultural e 

Polícia Judiciária. 

 

 Novembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


