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由澳門保安部隊及保安部門紀律

監察委員會主辦，本校協辦的「警務

工作上的效率與人權：必要承諾」專

題研討會，於本年二月八日上午十時

半在本校禮堂舉行，葡萄牙刑事改革

辦公室主任 Dr. Rui Carlos Pereira 教

授擔任主講嘉賓。

這次專題研討會主要的內容包括

有以下方面：

1. 治安作為自由的必要條件

2. 公共治安作為警察的首要任務

3. 刑事調查與刑事訴訟優先的

定義

4. 警務權限的分類

◇「警務工作上的效率與人權：必要承諾」
專題研討會
Palestra sob o tema de “Eficácia e Direitos Humanos na Acção de Polícia:

O Compromisso Necessário”
◇

「警務工作上的效率與人權：必要

承諾」專題研討會
Palestra sob o tema de “Eficácia e Direitos 
Humanos na Acção de Polícia: O Compromisso 
Necessário”
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貴州省公安廳代表團訪問本校
Visita da Delegação do Departamento de 
Segurança Pública da Província de Guizhou

成都市公安局代表團訪問本校
Visita da Delegação do Serviço de Segurança 
Pública do Município de Chengdu

Organizada em conjunto pelas Comissão 
de Fiscalização da Disciplina das F.S.M. e 
Escola Superior das F.S.M., teve lugar no 
anfiteatro deste estabelecimento de ensino 
superior, pelas 10H30 do dia 8 de Fevereiro 
do corrente ano, uma palestra sob o tema 
de “Eficácia e Direitos Humanos na Acção 
de Polícia: O Compromisso Necessário”, 
ministrada pelo Mestre Rui Carlos Pereira, 
Coordenador da Unidade de Missão para a 
Reforma Penal – Portugal. 

O conteúdo desta palestra englobou os 
seguintes assuntos:

1. A segurança como condição necessária 
da liberdade

2. A segurança pública como primeira 
missão das polícias

3. A definição de prioridades da investigação 
criminal e da acção penal

4. A divisão das competências policiais
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5. Poderes e competências policiais para prevenir e investigar 
crimes

6. Medidas cautelares, meios de obtenção de prova, o termo 
de identidade e residência

7. Os orgãos de polícia criminal, não como sujeitos do processo, 
mas como participantes com actividade processual relevante 

8. O Ministério Público como dono da direcção do inquérito

9. O comprimisso entre a eficácia da actividade dos orgãos de 
polícia criminal com a presença dos direitos humanos

10. Proibições de prova

11. Nulidades absolutas e nulidades relativas

12. O Direito Penal do inimigo, no actual contexto de ameaça 
terrorista e do crescendo criminalidade altamente organizada 
e violenta

13. Protecção de testemunhas

14. Princípios da adequação e da 
proporcionalidade

15. A po l íc ia saberá sempre , 
em cada momento, superar 
o conflito entre a eficácia e 
direitos humanos

16. Sem esquecer a v í t ima, a 
pol ícia, tem de respeitar a 
dignidade do arguido

Na conferência, o orador Mestre 
Rui Carlos Pereira analisou os 
diversos problemas de foro criminal 
com que a Polícia confronta no 
seu quotidiano, nomeadamente: os 

crimes praticados com tecnologia avançada, crimes económicos, 
crimes organizados e terrorismo, etc. Ponderando a eficácia da 
acção dos órgãos de Polícia Criminal e o compromisso de garantia 
dos Direitos Humanos, o mesmo conferencista tem manifestado 
pontos de vista muito perspicazes, inter alia, soluções que os 
agentes policiais devem ter presentes, face ao conflito entre os dois 
valores em causa.

Este evento estiveram presentes o Presidente da CFD, Dr. 
Leonel Alberto Alves, os membros da CFD, Sra. Chio Ngan Ieng e 
Sr. Io Hong Meng, bem como os oficiais e juristas provenientes dos 
diferentes órgãos dos Serviços de segurança interna.

O orador desta palestra, Prof. Dr. Rui Carlos Pereira, é licenciado 
em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, onde leccionou entre 1981 e 
1997, tendo sido Advogado entre 1983 e 1990 e, sucessivamente, 
desempenhado as funções de Assessor do Gabinete dos Juízes do 
Tribunal constitucional, Director-Geral do Serviço de Informações de 
Segurança e Secretário de Estado da Administração Interna entre 
1990 e 2002. Presentemente, o Prof. Dr. Rui Carlos Pereira integra 
o Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela Assembleia 
da República e é Professor Convidado na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova, na Universidade Lusíada e no Instituto Superior 
de Ciências Policiais e de Segurança Interna, sendo ainda de referir 
o facto de ser membro fundador e Presidente do Observatório de 
Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo.

5. 預防犯罪及刑事調查的警權及警務權限

6. 預防措施、取證方法、身份及居所書錄

7. 刑事警察機關不作為訴訟主體，而作為開展具

重要性訴訟工作的參與者

8. 檢察院作為領導偵查的主導者

9. 刑事警察機關工作效率與確保人權的承諾

10. 證據的禁止

11. 絕對無效及相對無效

12. 面對當前受恐怖主義威脅及極度有組織犯罪

及暴力犯罪增加的形勢，刑法作為排除異己

的法律

13. 保護證人

14. 適當及適度原則

15. 警察隨時懂得如何解

決效率與人權之間的

衝突

16. 警 察 不 應 忽 略 被 害

人，同時須尊重嫌犯

的尊嚴

在講座上，Dr. Rui Carlos 

Pereira 教授闡述了當今警務工作所面對的各樣問題，如

高科技犯罪、經濟罪案、有組織犯罪及恐怖主義等。對

刑事警察機關工作效率與確保人權的承諾上，警員應如

何解決效率與人權之間的衝突都有着精闢的見解。

是次講座，出席嘉賓除了紀監會主席歐安利先生、

委員招銀英女士及姚鴻明先生之外，還有保安系統內的

多個警務部門的領導層官員及法律專家。

主講嘉賓 Dr. Rui Carlos Pereira 教授畢業於里斯

本大學法學院，先後取得法律學士及法律科學碩士學

位，並於1981年至1997年期間在該學院從事教學工作；

1983年至1990年從事律師職業；1990年至2002年期間

曾擔任憲法法院法官辦公室顧問、治安情報局總局長、

內政部國務秘書；現任檢察院高等委員會委員、防治有

組織犯罪暨恐怖主義觀察所創設會員及主席、刑事改革

辦公室主任，以及葡國新大學法學院、盧西塔尼亞大學

及警務科學暨內部治安高等學院客席教授。
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◇ 公 安 部 法 制 局 代 表 團 訪 問 本 校
Visita da Delegação do Serviço para os Assuntos Legislativos do Ministério da Segurança Pública ◇

No dia 23 de Março do corrente ano, na parte da manhã, uma 
delegação composta por 15 elementos, chefiada pelo director do Serviço 
para os Assuntos Legislativos do Ministério de Segurança Pública, Sr. Ke 
Liangdong, visitou esta escola. Os visitantes foram recebidos calorosamente 
pelo director, Chefe-mor Hoi Sio Iong, o subdirector substituto, Intendente 
Cheong Iok Kuan e os oficiais em serviço nesta escola. Na Sala de Honra, 
a delegação ouviu uma exposição sobre o funcionamento da escola, a 
estrutura dos cursos e as acções formativas aqui desenvolvidas. Além 
de troca impressões dos trabalhos rotineiros, ambas as partes também 
fizeram um debate profundo sobre os regimes de formação na área policial 
entre as 2 regiões. Em seguida, guiada pelo director, a delegação visitou 
as instalações de ensino da escola, tais como a sala de luta, a sala de 
informática e o pavilhão gimnodesportivo. Da comitiva ainda fiziam parte os 
seguintes elementos:

Subdirector do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do 
Conselho do Estado – Zheng Yuhua

Chefe da Divisão do Serviço para os Assuntos Legislativos do 
Ministério de Segurança Pública – Li Wensheng

Chefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento de 
Segurança Pública da Província de Jilin – Zhang Xin

Chefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de 
Zhejiang – Wang Jian

Chefe da Divisão para os Assuntos 
Leg is la t ivos do Depar tamento de 
Segurança Pública da Província de 
Jiangxi – Wang Huai

Chefe da Divisão para os Assuntos 
Leg is la t ivos do Depar tamento de 
S e g u r a n ç a Pú b l i c a d o C o r p o d e 
Produção e Construção de Xinjian – Ren 
Fengyan

Comissário Político da Divisão para 
os Assuntos Legislativos da Repartição 
de Segurança Pública do Município de 
Zhongqing – Liu Jianzhong

Subche fe da D iv i são pa ra os 
Assuntos Legislativos do Departamento de Segurança Pública da Província 
de Shandong – Zhao Yongsheng

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Liaoning – Jin Guolian

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Anhui – Zhu Panjie

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Henan – Wang Qing

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Hubei – Su Jing

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Hunan – Li Pengfei

Subchefe da Divisão para os Assuntos Legislativos do Departamento 
de Segurança Pública da Província de Guandong – Ma Weiling

由公安部法制局柯良

棟局長率領的十五人

代 表 團 於 本 年 三 月

二十三日上午訪問

本校，到訪的嘉賓

受到本校校長許少

勇消防總監、代副

校長張玉坤警務總

長及本校官員的熱

情接待；代表團成員

隨後到貴賓室聽取有關

本校的運作、課程的設置及培

訓工作的簡報，雙方就彼此的工作範疇交換了意見，另

外還深入探討了內地及澳門兩地的警務培訓制度，為彼

此帶來了難得的經驗。隨後，代表團在校長的帶領下參

觀了學校的教學設施，如搏擊室、電腦室及室內運動場

等。是次到訪的人員還包括：

國務院港澳事務辦公室副 

 司長 — 鄭 宇 華

公 安 部 法 制 局 處 長  —   

 李 文 勝

吉林省公安廳法制處處長  

 — 張  馨

浙江省公安廳法制處處長  

 — 王  建

江西省公安廳法制處處長  

 — 王  懷

新建生產建設兵團公安局 

 法制處處長 — 任 峰 燕

重慶市公安局法制處政委 — 劉 建 中

山東省公安廳法制處副處長 — 趙 永 生

遼寧省公安廳法制處副處長 — 靳 國 廉

安徽省公安廳法制處副處長 — 朱 潘 杰

河南省公安廳法制處副處長 — 王  慶

湖北省公安廳法制處副處長 — 蘇  荊

湖南省公安廳法制處副處長 — 李 鵬 飛

廣東省公安廳法制處副處長 — 馬 偉 靈
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No dia 8 de Maio do corrente ano, na parte da tarde, uma 
delegação composta por 5 elementos, chefiada pelo Sr. Su 
Peiwei, Membro Permanente do Comité Municipal de Chengdu, 
Secretário da Comissão para os Assuntos Políticos e Legislativos 
e Director do Serviço de Segurança Pública Municipal, visitou 
esta escola. Os visitantes foram recebidos calorosamente pelo 

director substituto, Intendente Cheong Iok 
Kuan e os oficiais em serviço nesta escola. 
Em seguida, a delegação ouviu um briefing 
sobre esta escola na Sala de Honra, durante 
o qual o Director Su Peiwei, também fez 
uma introdução simples sobre a situação do 
ensino e formação do Serviço de Segurança 
Públ ica do Município de Chengdu. Ele 
apreciou a contribuição desta escola para as 
Forças de Segurança de Macau, e também 
salientou que, no futuro, ambas as partes 
poderiam reforçar os laços de comunicação 
e promover oportunidades de intercâmbio e 
de estudo. Por fim, guiada pelo subdirector 
substituto, a delegação efectou uma visita às 
instalações de ensino desta escola.

由成都市委常委、政法委書記、市公安局局長蘇培

瑋率領的五人代表團於本年五月八日下午訪問本校，到

訪的嘉賓受到代副校長張玉坤警務總長及本校官員的熱

情接待；隨後到貴賓室聽取有關本校的簡報。期間蘇培

瑋局長亦簡單地介

紹了成都市公安局

在教學及培訓方面

的情況，他還讚揚

了本校對澳門保安

部隊的貢獻。蘇局

長還建議日後雙方

可加強溝通，增加

學 習 上 交 流 的 機

會。最後，代表團

在代副校長的帶領

下參觀了學校的教

學設施。

◇ 成 都 市 公 安 局 代 表 團 訪 問 本 校
Visita da Delegação do Serviço de Segurança Pública do Município de Chengdu ◇

◇ 貴 州 省 公 安 廳 代 表 團 訪 問 本 校
Visita da Delegação do Departamento de Segurança Pública da Província de Guizhou ◇

N o  d i a  2 5  d e  M a i o  d o 
corrente ano, na parte da manhã, 
uma de legação composta por 
12 e l e m e n to s , c h e f i a d a p e l o 
Subdirector do Serviço Polít ico 
do Departamento de Segurança 
Pública da Província de Guizhou, 
Sr. Zhou Chen, visitou esta escola. 
A delegação foi encaminhada para 
a Sala de Honra para ouvir uma 
exposição sobre a escola, durante 
a qual o Subdirector Zhou Chen 
também fez uma introdução breve 
aos of iciais desta escola sobre 
o Depar tamento de Segurança 
Pública da Província de Guizhou, 
promovendo, de modo profundo, 

conhecimentos bilaterais. Para atingir os objectivos desta visita, 
procedeu-se a um debate profundo com temas sobre “Situação de 
Desenvolvimento dos Serviços dos Polícias de Base” e “Situações 
sobre Formação dos Polícias Efectivos e Construção de Bases 
de Formação”. O Subdirector Zhou Chen salientou que esta visita 
conseguiu grande êxito. Por fim, guiada pelo director, a delegação 
visitou as instalações de ensino desta escola. 

由 貴 州 省 公 安 廳 政

治 部 副 主 任 周 忱 率 領 的

十二人代表團於本年五月

二十五日上午訪問本校。

代表團被引領到貴賓室聽

取有關本校的簡報。期間

周忱副主任向本校出席的

官員簡單地介紹了貴州省

公安廳的基本情況，讓彼

此加深了解。針對是次到

訪的目的，雙方主要深入

討論了“基層警察部門開展工作的情況”及“在職警察

培訓和培訓基地建設情況”兩個主題；周忱副主任表示

此行取得了滿意的效果。最後，代表團在校長的帶領下

參觀了學校的教學設施。
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No dia 16 de Junho do corrente ano, 

pelas 10H00 a 12H30 da manhã, a Equipa de 

Consciência das Crianças de mais de 100 

elementos, composta por alunos, voluntários 

e mais de 20 trabalhadores, chefiada pelo 

presidente do conselho administrativo da 

Associação dos Voluntários Jovens de 

Macau, Chio Wai Peng, visitou esta escola.

Sendo uma act iv idade des ignada 

“Todos são ú te is”, a Assoc iação dos 

Voluntários Jovens de Macau organizou uma 

visita a esta escola, com o intuito de reforçar o desenvolvimento da 

expectativa e esperança para o futuro. Em colaboração com o seu 

objectivo desta visita, a escola organizou alguns jogos de natureza 

militar para os visitantes, permitindo-lhes uma oportunidade 

de experimentar os treinos dos instruendos, incluíndo corrida 

de estafeta com armas, cambalhota, rastejo e rapel. Por fim, os 

alunos salientaram que esta visita foi muito positiva, esperando 

virem a ser elementos das FSM, a fim de prestar serviço à Região 

Administrativa Especial de Macau. 

由 澳 門 義 務 青 年 會

趙惠萍理事長帶領的“童

心特攻隊”於本年的六月

十六日上午參觀本校，百

多名的“童心特攻隊”分

別由學生、義工及二十多

名工作人員組成。

為啟發兒童的心智，

使其長大後有良好的抱負

和 理 想 ， 澳 門 義 務 青 年

會藉著該會的其中一項活動“天生我才必有用”為主題

而參觀本校。為配合他們的參觀目的，本校準備了幾項

“軍事化”的比賽，讓他們感受一下保安學員的訓練生

活，包括有分組持槍接力、軍事爬地訓練、打跟斗訓練

及軍事爬繩訓練。最後，學生們都認為此次參觀，除了

對保安部隊軍事化設施的認識之外，同時還能參與各項

訓練，確實獲益良多，將來長大後亦有志成為保安部隊

成員，為澳門特別行政區服務。

◇ 澳 門 義 務 青 年 會 參 觀 本 校
Visita da Associação dos Voluntários Jovens de Macau ◇

◇ 澳 門 工 會 聯 合 總 會 北 區 綜 合 服 務 中 心 參 觀 本 校
Visita do Centro de Serviços da Zona Norte da Associação Geral dos Operários de Macau ◇

Chefiados por Sr. Lou Chi Kin, assistente social dos Serviços 
de Juventude e Sra. Chan Lai Man, assistente social dos Serviços 
de Família do Centro dos Serviços Combinados da Zona de Norte 
da Associação Geral dos Operários de Macau, mais de 10 jovens 
visitaram a nossa escola.

Os jovens desta visita são de idade entre 16 e 20 anos, todos 
têm a intenção de incorporar nas 
FSM. Portanto, para aprofundar os 
seus conhecimentos sobre as FSM, o 
Centro dos Serviços Combinados da 
Zona de Norte da Associação Geral 
dos Operários de Macau organizou, 
de propósito, esta visita. Depois 
de uma introdução em pormenor 
sobre esta escola, abrangendo as 
instalações da ESFSM, os cursos 
e treinos aqui desenvolvidos, estes 
jovens salientaram que a sua decisão 
para incorporar nas FSM se tornou 
mais firme.

由“澳門工會聯合總會北區綜合服務中心”青年服

務部社工盧子健先生及家庭服務部社工陳麗敏小姐帶領

的十多名青少年，於本年六月十九日參觀本校。

本次參觀的青少年年齡約為16至20歲，都有志投身

警隊服務，為加深對保安部

隊的認識，澳門工會聯合總

會北區綜合服務中心特意安

排是次之參觀。這些青少年

經過本校人員對他們的詳細

講解，包括：保安高校的課

程簡介、設施及操練等，都

認為堅定了日後投身保安部

隊的意向。
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Esta visita só teve lugar 4 anos após a última visita de estudo 
a Portugal dos alunos do Curso de Formação de Oficiais. De facto, 
todos os alunos do 3º ano de cada CFO têm a oportunidade de 
ser seleccionados pela Escola para fazer uma visita de estudo 
a Portugal sob patrocínio da Fundação Macau. Infelizmente, o 
3º ano do último Curso de Formação de Oficiais do Corpo de 
Bombeiros coincidiu com a ocorrência da SRAS e a visita de estudo 
foi cancelada. Assim, os alunos perderam uma oportunidade de 
aperfeiçoar os seus conhecimentos. Por esta razão, esta visita 
tem um significado especial. Além de continuar a manter relações 
amigáveis com a Escola Superior de Portugal, ao longo dos anos, 
melhorar contactos bilaterais e promover intercâmbios mútuos, 
também esperamos que durante a visita os alunos possam aprender 
as vantagens das outras pessoas e aplicá-las nas suas missões no 
futuro, e através das visitas aos diversos serviços de segurança, 
aprofundar o conhecimento mútuo, de modo a atingir os objectivos 
de reforçar os laços de colaboração íntima entre os serviços de 
segurança de Macau e Portugal e promover a imagem da nossa 
Escola.

Para esta 6ª visita de estudo foram seleccionados 3 alunos 
do 7º Curso de Formação de Oficiais, nomeadamente o subchefe 
aluno Leong Wang Kuan, o cadete Un Kim Fong e a cadete Chong 
Sin I. Partimos no dia 26 de Junho de 2005 com destino a Portugal 
e regressámos a Macau no dia 6 de Julho, a fim de realizar uma 
visita de estudo de 9 dias. Graças à organização, bem preparada, 
da Escola Superior de Portugal, passámos 9 dias com um programa 
apertado e diversificado, do qual constaram essencialmente visitas 
aos serviços de segurança de Portugal traçadas em conformidade 
com a especialidade do nosso curso de formação, bem como 
visitas a alguns pontos turísticos. Também tivemos muita honra 
de ser convidados para assistir às actividades comemorativas do 
Dia de Polícia de Portugal. Ainda foi organizada, de propósito, uma 
visita ao ex-Secretário-Adjunto para a Segurança de Macau, em 
Beja, e passámos um fim de semana com ele. Mais do que isso, 
também visitámos o 1º Director da Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau. 

由上一次警官培訓課程學員前往葡萄牙共和國進

行學術性訪問，直到是次的訪問活動，已是四年的時間

了。事實上，每一屆警官/消防官培訓課程的學員，在

第三年課程結束之際，都有機會得到校方挑選及澳門基

金會的資助，遠赴葡國，到相關部門參觀學習；只是上

一屆消防官培訓課程的第三學年正值沙士肆虐，致使行

程被迫取消，學員因而失去了一次寶貴的學習機會。故

此，是次的訪問活動，別具意義。除了繼續維持我校與

葡國高校多年來的友好關係。保持彼此間的連絡，促進

相互間的交流外，也希望學員從中學習到別人的長處，

以應用在未來的警務工作上，並透過安排到不同的治安

部門進行參觀訪問，提升彼此的認識，達到加強兩地治

安部門的緊密合作及推廣我校的目的。

在這第六次的學術性訪問活動中，被選派的是第

七屆警官培訓課程的三位學生，分別是學員梁宏軍副警

長、學員源劍鋒及學員鍾倩怡。我們於二零零五年六月

廿六日啟程前往葡國，七月六日返抵本澳，當中經歷了

為期九日的訪問行程。感激葡國高校方面為我們悉心安

排了整個既緊密又豐富的行程，使我們渡過了相當充實

的九日的學術訪問之旅。而本次活動的主要內容，因應

我們所屬的專業，是到葡國的治安部門進行參觀訪問；

當中也包含觀光遊覽。我們還很榮幸被安排出席當地的

警察日紀念活動及慶典儀式。除此之外，該校更特意安

排我們前往Beja探望前任澳門保安政務司司長，與他共

渡了週末的時間。不只如此，我們也拜會了第一任澳門

保安高校校長。

訪問葡國的治安部門

按照葡國高校方面為我們編排的行程，我們這趟訪

問活動所參觀的部門依次分別是：Instituto Superior de 

Ciências Policiais e Segurança Interna〔警務科學及內

部治安高等專業學校〕、Direcção Nacional da PSP〔治

安警察國家指揮部〕、Grupo de Operações Especiais

〔特別行動組〕、Centro de Inactivação de Explosivos 

◇ 赴 葡 之 學 術 訪 問 報 告 （ 一 ）
R e l a t ó r i o  d a  V i s i t a  d e  E s t u d o  a  P o r t u g a l  (  I  ) ◇

學 員	 Alunos：

梁宏軍	 Leong	Wang	Kuan	

源劍鋒	 Un	Kim	Fong

鍾倩怡	 Chong	Sin	I
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e Segu rança em Subso lo〔拆彈及防爆中心〕、

Grupo Operacional Cinotécnico〔警犬行動組〕、

Corpo de Intervenção〔警察干預部隊〕、Comando 

Metropolitano de Lisboa〔里斯本大城市警察總部〕及 

Corpo de Segurança Pessoal〔保護要人部隊〕。還

有一個非屬治安警察系統，但亦為國家一個非常重要的

民防及消防部門 — Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil。此外，我們還有幸參與到葡國的警察日

盛事。

在眾多部門中，葡國高校可以說是最為我們熟悉、

感覺最親切的地方，原名為 Escola Superior da Policia

的葡國高校，在一九九九年二月已改名為 I n s t i t u t o 

Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

( ISCPSI )。它與澳門保

安 部 隊 高 等 學 校 的 比

較，正如上一屆師兄都

有提及過，兩者間存在

很多相同或相似之處，

無論在設施、所提供的

課程、交流生制度等基

本上都大同小異。而讓

我們較感興趣的，當然

是與學生有切身關係的

入學、學習等問題。在

校方還未給我們作有關

學校的演講介紹之前，

我們已急不及待向初相識的學員打聽，互相交流情報，

發現原來入學的年齡要求兩校有所不同。我們這邊文職

投考人的年齡不得超過廿五歲，軍職則沒有限制，而他

們的規定卻是嚴格得多、範圍較窄，文職不得超過廿一

歲，軍職也不得超過廿八歲；如此要求也許是為確保培

訓出來的警官個個年青有魄力。再者，成為學生以後，

對所有人都一視同仁，同一級的學生都被視為在同一個

起步點起步，沒有層級之分，所以軍職不會像我們這邊

保留高級警員、副警長和警長的職級。說起來，我們也

發覺，他們的上下級關係是挺值得我們欣賞的，他們之

間不會有很遠的距離，卻又維持著應有的態度，使上傳

Visita aos Serviços de Segurança em Portugal

Segundo o programa elaborado pela Escola Superior de 
Portugal, a visita aos Serviços de Segurança foi respectivamente 
constituída por: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna, Direcção Nacional da PSP, Grupo de Operações Especiais, 
Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo, 
Grupo Operacional Cinotécnico, Corpo de Intervenção, Comando 
Metropolitano de Lisboa e Corpo de Segurança Pessoal. Do 
programa ainda constou a visita a um serviço muito importante para 
o Estado, mas não pertence ao sistema de polícia de segurança –
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. Além disso, 
também tivemos muita honra em assistir à cerimónia comemorativa 
do Dia de Polícia.

Dos diversos serviços, para nós, o mais familiar e afável foi a 
Escola Superior de Portugal. A Escola Superior de Portugal, outrora 
conhecida como Escola Superior de Polícia, foi designada por 
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), 
a partir de Fevereiro de 1999. Em comparação com a Escola 

Superior das Forças de Segurança 
de Macau, encontrámos muitos 
aspectos iguais ou semelhantes, 
seja nas instalações de ensino, 
se ja nos cursos min is t rados 
o u n o r e g i m e d e a l u n o s d e 
intercâmbio, como os colegas 
do último curso já apontaram. 
Po ré m, e s te s a s s u n to s n ão 
fazem grande diferença. Para 
nós, o mais interessante foram 
os assuntos relacionados com 
os próprios alunos, tais como a 
admissão e os estudos. Antes 
da exposição apresentada pela 
Escola, falámos ansiosamente 
com os alunos recém-conhecidos 
a f im de t rocar informações, 

sabendo que a exigência para a idade de admissão destas 
duas instituições são diferentes. Por nossa parte, a idade dos 
candidatos civis deve ser igual ou inferior a 25 anos, mas para 
os candidatos militarizados não têm limite de idade. Por parte da 
Escola Superior de Portugal, neste sentido, têm mais disposições, 
isto é, para os candidatos civis, a idade não deve ser superior a 
21 anos, e para os candidatos das Corporações, a idade não deve 
ser superior a 28 anos. Assim, é possível que todos os oficiais 
formados sejam jovens e dinâmicos. Além disso, todos os alunos 
admitidos são considerados como estando no mesmo ponto de 
iniciação, sem distinção a nível hierárquico. Portanto, à uma nível 
de igualdade entre todos os alunos, os elementos das Corporações 
não permanecem nos postos de guarda-ajudante, subchefe ou 
chefe como a situação actual em Macau. Nas conversas, também 
descobrimos que a relação hierárquica deles merece grande 
apreço. Não se afastam muito, mas cada um mantém uma atitude 
adequada, para que a comunicação vertical seja bastante eficiente. 
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下達做得挺有效率。課程時

間方面亦有多少不同。雖然

兩地高校的培訓課程都是為

期五年，但他們不設四個月

的預備課程，最後一年的實

習卻是歷時一整學年。然

而，最值得我們學習的還

是，除了第五年的實習外，

葡國高校的學生在每一學年

開始前，都有為期一個月的

實務訓練課程，即是每次被

安排到不同的治安部門進行實習或操練。由一年級升二

年級的暑假，他們會到特別行動組、保護要人部隊及警

察干預部隊訓練；第二年他們會到各警局從旁觀望學習

一個月，了解日常運作；第三次實習他們會進而到針對

特定範疇提供服務的警察隊伍去學習，當中包括針對老

人、學校、重要商業機構等的特別工作計劃；而最後一

年就會分派到所有治安警察部門實習。這樣的安排四年

前開始推行，深受學生歡迎。縱使他們原有的三個月暑

假被剝奪了三分之一，他們仍慶幸多了這些實踐機會，

因為實踐得來的經驗畢竟比學習得來的理論來得更寶

貴，幫助更大！

此外，我們還應邀出席了七月二日的葡國警察日活

動。大概因為歷史的緣故吧，我們警察日活動原來亦與

他們的很類似，可以說是有著同一的傳承。主要的慶祝

活動同樣包括警察日前的晚間音樂會及當日早上的慶典

儀式。縱然是似曾相識，但參加別人的慶祝活動時，或

多或少，還是會感覺新鮮，更何況我們這些外國人是首

次到葡國來，當然對每一件事物都感到好奇，故此份外

興奮。與之相比，葡國的音樂會要較我們的隆重些，樂

隊的規模也要較我們的大型，因它的樂器種類較多，所

以演奏起來變化較大。不過，畢竟是一個國家與一個城

市的比較，有這樣的分別是理所當然的。可是說實的，

我們反而覺得我們在馬會前地舉行的儀式要較他們的豐

富和成功，因為我們比他們多了壓軸的精彩表演節目，

次次不同，能吸引更多市民參觀，提升形象。

待續⋯

A d u r a ç ã o d o c u r s o  d a s 
duas instituições é um pouco 
diferente. Embora a duração do 
curso destas instituições seja 
5 anos, por parte da Escola 
Superior de Portugal, não tem o 
curso vestibular de 4 meses, e 
o estágio do último ano demora 
um ano lectivo. Então, para nós, 
o que vale a pena aprender é 
que, além do estágio no 5º ano, 
os alunos da Escola Superior 
de Portugal têm um curso de 
formação prática de 1 mês que 
se realiza antes do início de 
cada ano lectivo, quer dizer, 

anualmente, eles são colocados nos diversos serviços de segurança 
para fazer estágio ou treino. Nas férias de Verão do 1º ano para o 
2º ano, são treinados no Grupo de Operações Especiais, Corpo 
de Segurança Pessoal e Corpo de Intervenção. No 2º ano, fazem 
uma visita de estudo de 1 mês aos diversos Corpos de Polícia de 
Segurança para conhecerem o funcionamento dessas entidades. 
No 3º estágio, são colocados nos corpos de polícia que prestam 
serviços em certas áreas, englobando programas de trabalho 
especiais para idosos, escolas ou estabelecimentos comerciais 
importantes. No último ano, são colocados nos diversos corpos de 
polícia para efectuar um estágio. Este programa iniciou-se 4 anos 
atrás e é muito bem vindo pelos alunos. Mesmo que os 3 meses de 
férias de Verão se vejam diminuído por 1/3, eles gostam muito deste 
programa por terem mais oportunidade de fazer trabalho prático. 
Sobretudo, a experiência acumulada nas tarefas práticas é mais 
preciosa e útil do que a teoria adquirida nas aulas. 

Além disso, fomos convidados para assistir as actividades do 
Dia de Polícia de Portugal, realizadas no dia 2 de Julho, também.  
As actividades comemorativas do nosso Dia de Polícia são 
semelhantes às deles, é possível que seja por razões históricas, 
ambos sucederam da mesma linha de tradições. Do programa 
constaram essencialmente um Concerto de Gala na véspera do Dia 
de Polícia e a cerimónia comemorativa na parte de manhã daquele 
dia. Embora as actividades comemorativas parecessem familiares, 
ainda tinhamos curiosidade, seja muita ou pouca, em assistir à 
cerimónia doutros. Como estrangeiros, foi a 1ª vez que conhecemos 
Portugal, era natural que tivéssemos curiosidade em todas as 
coisas, por isso, sentimo-nos extraordinariamente excitados. Em 
comparação, o concerto deles foi mais solene, o tamanho da banda 
também era maior por ter instrumentos musicais mais variados, 
portanto, as músicas tocadas também eram mais diversificadas. 
Pois, sendo uma comparação entre um país e uma cidade, é natural 
que existam tais diferenças. Para dizer a verdade, pensamos que 
a nossa cerimónia, que teve lugar no Largo do Macau Jockey Club 
conseguiu maior êxito do que a deles, porque no fim da cerimónia 
teve uma demonstração magnífica com programas diversificados 
que foram sendo diferentes para cada ano, o que ganhou muitas 
palmas dos cidadãos, promovendo assim a imagem das FSM.
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