
 

 

 

附件  二  
Anexo II 

 
以個人名義提出的意見  

Opiniões apresentadas a título individual 
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電郵意見 

姓

名: 

Cristina Ferreira 

 

內

容: 

É na qualidade de residente permanente da RAEM que entendo que me devo 

associar e subscrever alguns dos comentários já aqui expressos no que respeita ao 

projecto de Lei relativa à Defesa da Segurança do Estado, e em particular no que 

concerne: (1) à necessidade de aperfeiçoar o diploma legal ora em discussão e (2) 

à necessidade de alargar o prazo de auscultação pública. Com efeito, trata-se de 

uma matéria de extrema importância e delicada, dado o bem jurídico que se pretende 

proteger e a necessidade de adoptar uma política criminal justa, equilibrada e 

proporcional, respeitando os princípios que enformam o ordenamento jurídico da 

RAEM. Pelo que atendendo à gravidade dos actos em questão, entendo que que o 

prazo de auscultação é demasiado curto, principalmente se tivermos em conta que 

outros diplomas contendo matérias menos sensíveis foram objecto de prazos bem 

mais alargados e se tivermos ainda em conta que uma grande parte da população da 

RAEM desconhece o conteúdo e as implicações do diploma em apreço. Neste 

sentido, sufrago anteriores pedidos no que concerne ao alargamento do prazo de 

auscultação pública. Esta matéria assim o exige; a população da RAEM assim o 

merece, e o Governo da RAEM só beneficiará com tal atitude quer interna quer 

externamente. Dado o reduzido tempo para uma análise profunda do projecto de 

diploma, apenas enumero algumas questões (e quando oportuno sugestões) que pela 

sua pertinência merecem maior ponderação: - aperfeiçoamento da linguagem e té

cnica legislativa; - aperfeiçoamento dos conceitos e clareza nas definições em 

observância do princípio da certeza jurídica a fim de evitar interpretações dúbias, 

abusos ou má aplicação do Direito (vide número 4 do artigo 6.º do projecto); - 

alargamento dos actos previstos no número 2 do artigo 3.º, de modo a incluir o 

emprego de armas químicas e/ou biológicas (vide alínea 6) do número 1 do artigo 4 

da Lei n.º, 3/2006, Lei da Prevenção e Repressão dos Crimes de Terrorismo), bem 

como crimes contra o ambiente (vide Convenção Internacional para a Supressão de 

Actos de Terrorismo Nuclear e a Emenda à Convenção para a Protecção Física de 

Material Nuclear – onde os danos contra o ambiente são também tipificados como 

crime); - clarificar se o acto de constranger previsto no artigo 4.º está ou não 

associado ao uso da violência ou mediante a prática de outros meios ilícitos graves 

(aqui deveria haver um aperfeiçoamento da técnica legislativa - remissão para a 

definição expressa no artigo 3.º), justificando assim a integração do seu tipo na 

qualificação de criminalidade violenta ou altamente organizada prevista no artigo 

13.º; - revisão das molduras penais para os crimes previstos nos artigos 2.º, 3.º e 4.º, 

de modo a que o limite mínimo seja mais baixo e escalonando a moldura penal em 

função dos critérios de nacionalidade e/ou residência e/ou permanência dos agentes 

(usar a técnica legislativa da agravação da pena de um terço nos seus limites mí

nimos e máximos); e - retirar dos actos preparatórios os crimes previstos nos artigos 
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5.º e 6.º em virtude da sua dificil (e duvidosa) aplicação (vide a título de exemplo 

artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 3/2006, para os actos de terrorismo). Sem mais, Cristina 

Ferreira  
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Comentários e sugestões ao projecto de 
«Lei relativa à defesa da segurança do Estado» 

 
 
Artigos 2.º, 3.º e 4.º 
 
A pena de prisão de 15 a 25 anos é demasiado elevada, pois corresponde à do 
homicídio qualificado, que é um crime de resultado – e o mais grave dos crimes de 
resultado –, enquanto que os crimes previstos nos artigos 2.º, 3.º e 4.º do projecto são 
crimes de perigo, em que o resultado concreto da conduta do agente poderá ser um 
dano mínimo ou irrelevante. Ora, sendo o limite mínimo da pena 15 anos de prisão, 
não é concedida ao julgador flexibilidade suficiente para adequar a medida da pena às 
consequências concretas dos actos sub judice. Proponho, por isso, a redução da 
margem mínima da pena de prisão aplicável aos crimes de traição à Pátria, secessão e 
subversão. 
 
 
Artigo 6.º 
 
No n.º4, a referência a «outras matérias atinentes ao relacionamento entre as 
Autoridades Centrais e a Região Administrativa Especial de Macau previstas na Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China» é demasiado vaga e ampla. 
No n.º 5, o mecanismo da certidão pode gerar situações de violação do princípio da 
legalidade, que é uma das pedras basilares do nosso direito penal. 
Além disso, não há uma exigência de dolo específico neste artigo 6.º, o que abre o 
caminho para situações de dolo eventual, que reputo de perigosas, particularmente em 
face da terminologia vaga da norma, como referi acima. 
 
Artigo 9.º 
 
A criminalização dos actos preparatórios não devia ser extensível aos crimes dos 
artigos 5.º e 6.º, dadas as enormes dificuldades de qualificação dos actos relativos a 
esses dois tipos de crime (sedição e subtracção de segredos de Estado). 
A não vencer este entendimento, devia, pelo menos, haver duas medidas de pena 
distintas para os actos preparatórios, em função dos crimes a que se referem. Com 
efeito, não se me afigura razoável punir pela mesma bitola os actos preparatórios de 
crimes puníveis com pena de prisão entre 15 e 25 anos (os dos artigos 2.º a 4.º) e de 
crimes puníveis com pena de prisão entre 1 ou 2 e 8 anos (os dos artigos 5.º e 6.º; 
neste último caso, com agravamentos até 15 anos). 
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電郵意見 

姓

名: 

達文西 

內

容: 

致澳門法改辦:  

本人認為, 國安法草案部份條文行文不夠嚴厲, 不妨作以下條改: 草案第

二條第一款第二項: 請將"而串通"改為"不論有否串通" 草案第二條第一款

第三項: 請將"而直接或間接與"改為"不論有否與" 草案第七條: 請將"以該

組織或團體的名義並為其利益"改為"，不論有否以該組織或團體的名義並

為其利益，" 草案第八條: 請將"以該本地組織或團體的名義並為其利益"

改為"，不論有否以該本地組織或團體的名義並為其利益，" 若不作上述修

改, 萬一此人或組織是自發或以本人名義搞事的話, 怎麼辦? 此外, 草案第

六條中, 中央政府的證明書對澳門的司法機關有否約束力? 若有的話, 恐

有干預司法之嫌喔.  

此致 敬禮!  

達文西 拜上 2008.12.1 
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《維護國家安全法》立法刻不容緩 

 

為了維護國家安全，確保祖國的江山永遠不受一小撮民族敗類與

外國勢力相勾結而分裂及顛覆，才能保障澳門和香港五十年不變。身

為中華人民共和國的公民，應該積極支持《維護國家安全法》在港澳

立案，共同建設安樂、國強民富和諧美好的家園而努力奮鬥。 

每個具有民族感及奉公守法的愛國公民，根本不用擔憂會觸犯

《國家安全法》的法例。相信澳門絕大部分公民都會擁護《基本法》

第 23 條，並支持《維護國家安全法》立案。其實大家擔心的不是法

例上明文規定的法例條文，而是擔憂執政者或執法者利用手中的權力

執法不正，或在法例上的某些字眼上判決有誤，令人感到人人自危。 

由於過去歷史悲劇的教訓，我們最怕的是一些外表披著羊皮，手

中又獲得權力的政治野心家。他們濫用手中的權力，不惜手段顛倒是

非、篡改歷史、內外勾結、暗中引誘、強迫、恐嚇、煽動不明真相的

群眾用各種暴力行為製造社會混亂，而達到他們不可告人的政治目

的。最後犯罪判刑的是替死鬼，而他們依然穩坐泰山平安無事。所以

執行《維護國家安全法》過程中，關鍵是執政者和執法者的立場是否

真正站在維護絕大多數人民的權益執法，是否敢於大義灭親、不畏強

權所屈服，勇於為民除害、光明正大地執法，才能保障祖國江山千秋
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萬代永不變質。 

為此建議增設一條有關條例：權力當局，利用合法的地位，濫用

公權力公開或幕後策劃、指示、指令他人偽造文件、顛倒是非、陷害

他人、煽動群眾衝擊政府部門各機構、司法機構、駐澳部隊，無論他

們的陰謀動機是否得逞，應判處終身監禁。正因為他們是人民公僕，

尤其是掌握實權的高官，他們更易得到國家和政府各部門的情資，濫

用職權、發號施令、知法犯法，罪不可恕。 

港澳兩地均是經濟發達的自由港，是外國勢力引誘國民犯罪，收

集情報出買國家利益的重要基地，所以不斷加強對公民進行愛國、愛

澳、愛港的道德品質修養教育，樹立正確的價值觀，才能提高政治嗅

覺，防止成為糖衣炮彈的俘虜，變成千古罪人。 

 

趙太 

2008/10/28 
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