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Edição Bilíngue

Teve lugar, no dia 6 de 
Janeiro de 2017, no auditório 
da Escola Superior das Forças 
de Segurança, a Cerimónia 
de Atribuição de Prémios do 
Concurso de Composição em 
Língua Chinesa subordinado ao 
tema “Estreitas Relações entre 
a Polícia e a População” e do 
Concurso de Fotografia “Polícia 
a o s O l h o s d a P o p u l a ç ã o 
d e  M a c a u ”  r e a l i z a d o s 
conjuntamente pelas Forças 
de Segurança de Macau e por 
vários serviços de segurança. 
A Cer imónia de At r ibu ição 
do Prémio foi presidida pelo 
Senho r Sec re tá r i o pa ra a 

Segurança, Wong Sio Chak, Os representantes 
das Forças de Segurança e Serv iços de 
Segurança de Macau, das Instituições de Ensino 
Superior, das Escolas Secundárias e de todas 
as unidades premiadas deslocaram-se para 
participar a mesma cerimónia, perfazendo um 
total de acerca de 170 pessoas.

o Director da Escola Superior das Forças
de Segurança, Hoi Sio Iong, referiu, no seu 
discurso, que desde a tomada de posse do IV 
Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau e de acordo com os princípios da acção 
governativa do Chefe do Executivo de “Melhor 
servir a População” e “Governação Científica”, 
a autoridade de segurança tem apresentado 
os conceitos policiais: “policiamento activo”, 
“policiamento comunitário” e “policiamento 
de proximidade”. Persistindo a cooperação 
entre a polícia e os cidadãos, intensificando 
a capac idade in tegrada da execução da 
lei, elevando constantemente a qual idade 
de serviços, entre os quais, o policiamento 
comunitário exige que, através das várias formas 
de comunicação e de divulgação e das relações 
de cooperação estreitas e ininterruptas com 
a sociedade e a população, todos os serviços 
policiais fomentem a colaboração mútua entre a 
polícia e a população e promovam a cooperação 
entre as mesmas.

BOLETIM INFORMATIVO
◇ 「警民魚水情」中文徵文及

「澳人眼中的警察」攝影比賽頒獎禮
Cerimónia de Atribuição do Prémio
Concurso de Composição em Língua Chinesa subordinado ao tema
“Estreitas Relações entre a Polícia e a População” e do Concurso de
Fotografia “ Polícia aos Olhos da População de Macau”

◇
「警民魚水情」中文徵文及 「澳

人眼中的警察」攝影比賽頒獎禮

Cerimónia de Atribuição do Prémio Concurso de 
Composição em Língua Chinesa subordinado 
ao tema “Estreitas Relações entre a Polícia e a 
População” e do Concurso de Fotografia “ Polícia 
aos Olhos da População de Macau”
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澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校 Escola  Superior  das  Forças  de  Segurança  de  Macau

西藏自治區公安廳黨委委員、政治

部主任到訪保安高校

Visita dos Membros do Comité do Partido e do Director 
do Departamento Político da Directoria Provincial de 
Segurança Pública da Região Autónoma de Tibete

第 3 頁  Pág. 3

「突發事件的應急處置及善後策
略」研討會
Seminário sobre “Tratamento de Emergência Relativo 
a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento”
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澳門保安部隊高等學校服務承諾
Carta de qualidade da Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau
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駐澳部隊與保安高校合辦「國防教
育」專題講座
A Guarnição em Macau e a ESFSM coorganizam 
a Palestra temática “Educação de Defesa Nacional
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由澳門保安部隊及保安部門聯合舉辦的「警

民魚水情」中文徵文及「澳人眼中的警察」攝影

比賽頒獎禮於 2017 年 1 月 6 日在保安高校禮堂

舉行，頒獎禮由保安司黃少澤司長主持，保安部

隊及保安部門、高等院校、中學等，各獲獎單位

均派出代表，約 170 人出席。

保安高校許少勇校長致辭時表示，自澳門特

區第四任政府上任以後，根據行政長官「以民為

本、科學施政」的理念，保安當局提出了「主動

警務」、「社區警務」和「公關警務」的警務理念。

持續加強警民合作，強化執法的綜合能力，不斷

提升服務質素。其中，「社區警務」要求各警務

部門，通過各種溝通形式和傳播手段，不斷密切

與社會各界及市民大眾合作的關係，促進警民互

助，推動警民合作。

是次徵文比賽以「警民魚水情」為題，而攝

二 零 一 五 年 一 月 ～ 六 月

Janeiro~Junho 2016
雙 語 刊 行

Edição Bilíngue

紀監會與保安高校為警務人員合辦專
題講座
Palestra temática organizada conjuntamente pela CFD e 
ESFSM para agentes policiais
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本校衛冕「澳門大學生商業知識
競賽」
A ESFSM vence pela segunda vez o 1º prémio do 
“Concurso sobre Conhecimentos Comerciais dos 
Estudantes Univeritários de Macau”
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影比賽則以「澳人眼中的警察」為題，旨在透過是次活動，讓參賽者就如

何共建良好警民關係，或就警民之間的齊心互助，撰寫文章，各抒己見；

或透過鏡頭，展現警察日常工作、警民互助的情況，從而推動警隊文化建

設的工作。在報名期間，兩項比賽的參賽者都非常踴躍，經過三個多月的

作品徵集階段，報名人次合共 374 名。中文徵文比賽的專上組、高中組

及內部組合共收到 302 篇作品。攝影比賽的公開組及內部組合共收到 264

幅作品。

徵文比賽的評審團邀請了澳門寫作學會張卓夫理事長、程祥徽名譽會

長、葉錦添副監事長、劉居上副監事長和劉景松理事擔任評審嘉賓；攝影

比賽則邀請了治安警察局吳錦華副局長、消防局鄒家昌副局長、司法警察

局孫錦輝代校長、澳門影友協進會朱劍波會長、澳門攝影學會馬志信會員

大會副主席、澳門沙龍影藝會鄧少鳳副理事長和澳門數碼攝影學會施援程

副理事長負責評審工作。

兩項比賽的參賽作品水平相當高，競爭十分激烈，經過多輪的評審，

最終由眾多優秀作品中選出各組別得獎作品。中文徵文比賽專上組冠軍為

黎嘉韻（澳門保安部隊高等學校）、高中組冠軍為伍笑盈（濠江中學）、

內部組冠軍為倪少文（司法警察局）；攝影比賽公開組 - 相機組冠軍為歐

陽迪熙、攝影比賽公開組 - 手機組冠軍為李振榮，內部組 - 相機組冠軍為

譚偉強（治安警察局退休員工 )、內部組 - 手機組冠軍為葉廣仁（懲教管

理局）。

出席是次頒獎禮的嘉賓包括有：警察總局馬耀權局長、保安司司長辦

公室張玉英主任、澳門保安部隊事務局潘樹平局長、司法警察局周偉光局

長、治安警察局梁文昌局長、澳門海關冼桓球副關長、消防局梁毓森局長、

懲教管理局程况明局長、澳門寫作學會張卓夫理事長、澳門寫作學會程祥

徽名譽會長、澳門影友協進會朱劍波會長、澳門沙龍影藝會梁以正會長、

澳門數碼攝影學會甄國富會員大會主席、澳門攝影學會李聖華副理事長。

O  Concurso de Composição tem como tema “Estreitas 
Relações entre a Polícia e a População” e o Concurso de 
Fotografia tem como tema “Polícia aos Olhos da População 
de Macau”, procurando através desses eventos deixar os 
concorrentes exprimirem-se as opiniões com a elaboração de 
composições acerca dos meios de construção da boa relação 
entre a Polícia e a População, ou a cooperação concertada entre 
a Polícia e a População, ou por meio de câmara, demonstrando-
se os trabalhos quotidianos executados pela Polícia e a situação 
interactiva entre a Polícia e a População, a fim de promover 
os trabalhos de crição da cultura policial. Durante o período de 
inscrição, a resposta foi esmagadora. No decorrer de uma fase de 
recolha de trabalhos que durou mais de três meses, inscreveu-
se um total de 374 pessoas. Dos grupos (ensino superior, ensino 
secundário complementar e interno) do concurso de composição 
em língua chinesa, recepcionou-se um total de 302 trabalhos, 
e nos grupos (aberto e interno) do concurso de fotografia, 264 
trabalhos.

Sendo convidados, como membros da comissão de 
apreciação do concurso de composição em língua chinesa, o 

Presidente da Direcção, Cheong Cheok Fu, o Presidente Honorífico, 
Ching Cheung Fai, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Ip Kam Tim, o 
Vice-presidente do Conselho Fiscal, Liu JuShang, e o vogal da Direcção, 
Lau Keng Chong, todos da Associação da Ciência de Composição 
Literária de Macau. E foram convidados, como membros da comissão 
de apreciação do concurso de fotografia, o 2º. Comandante do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, Ng Kam Wa, o 2º. Comandante do 
Corpo de Bombeiros, Chao Ka Cheong, o Director substituto da Escola 
da Polícia Judiciária, Suen Kam Fai, o Presidente do Clube Foto–
Artístico de Macau, Chu Kim Po, o Vice-presidente da Assembleia Geral 
da Associação Fotográfica de Macau, Ma Chi Son, a Vice-presidente da 
Direcção da Associação de Salão Fotográfico de Macau, Tang Sio Fong, 
e a Vice-Presidente da Direcção da Associação de Fotografia Digital de 
Macau, Si Wun Cheng.

O nível dos trabalhos apresentados nos dois concursos é muito alto 
e as competições são muito acesas. Após várias fases de apreciação, 
acabou por apurar os trabalhos vencedores de cada grupo entre os 
numerosos trabalhos excelentes. Do concurso de composição em língua 
chinesa, o 1º. prémio do grupo de ensino superior foi atribuído a Lai Ka 
Wan (Escola Superior das Forças de Segurança de Macau), o 1º. prémio 
do grupo de ensino secundário complementar foi atribuído a Ng Sio Ieng 
(Escola Hou Kong), o 1º. prémio do grupo interno foi atribuído a Ngai Sio 
Man (Polícia Judiciária). Do concurso de fotografia, o 1º. prémio do grupo 
aberto-grupo de câmara foi atribuído a Ao Ieong Dek Hei, o 1º. Prémio 
do grupo aberto-grupo de telemóvel foi atribuído Lei Chan Weng, o 1º. 
prémio do grupo interno-grupo de câmara foi atribuído a Tam Wai Keong 
(Corpo de Polícia de Segurança Pública (Aposentado) ), o 1º. prémio do 
grupo interno-grupo de telemóvel foi atribuído a Ip Kuong Ian (Direcção 
dos Serviços Correccionais).

Os convidados presentes nesta cerimónia incluem: o Comandante-
geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, a Chefe do Gabinete 
do Secretário para a Segurança, Cheong Ioc Ieng, o Director da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Pun Su Peng, o 
Director da Polícia Judiciária, Chau Wai Kuong, o Comandante do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, Leong Man Cheong, o Subdirector-
geral dos Serviços de Alfândega, Sin Wun Kao, o Comandante do 
Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, o Director da Direcção dos 
Serviços Correcionais, Cheng Fong Meng, o Presidente da Direcção 
da Associação da Ciência de Composição Literária de Macau, Cheong 
Cheok Fu, o Presidente Honorífico da Associação da Ciência de 
Composição Literária de Macau, Ching Cheung Fai, o Presidente do 
Clube Foto–Artístico de Macau, Chu Kim Po, o Presidente da Associação 
de Salão Fotográfico de Macau, Leong I Cheng, O Presidente da 
Assembleia Geral da Associação de Fotografia Digital de Macau, Ian 
Kuoc Fu, o Vice-presidente da Direcção da Associação Fotográfica de 
Macau, Lei Seng Va.
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於本年 2 月 21 日上午，西藏自治區公安廳黨委委員、政治部主任

洪力先生一行 7 人到訪保安高校，受到校長許少勇消防總監及本校官員

的熱情接待。到訪嘉賓聽取了保安高校簡介後，與校長及官員進行了親

切的交流談話，促進了相互的了解。隨後，在校長帶領下還參觀了學校

的校園及各項設施。

洪力先生訪澳期間，還先後參訪了治安警察局及司法警察局，進行

了多方面的交流。

Na parte da manhã do dia 21 de Fevereiro do corrente ano, um grupo 
composto por sete elementos, os quais são os membros do Comité do Partido e 
o Director do Departamento Político, Hong Li, todos da Directoria Provincial de
Segurança Pública da Região Autónoma de tibete, visitou à Escola Superior das
Forças de Segurança e foi recebido calorosamente pelo director, Chefe-mor Hoi
Sio Iong e os oficiais da Escola. Depois de ouvirem uma breve introdução sobre
o funcionamento da escola, levaram a cabo um intercâmbio amistoso entre eles
para reforçar o entendimento mútuo. Seguidamente, guiado pelo director, visitou
o campus e as instalações da escolar.

Durante a visita, o Director Hong Li ainda visitou ao Corpo de Polícia de 
Segurança Pública e à Polícia Judiciária para levar a cabo intercâmbio nas 
diversas áreas.

◇ 西 藏 自 治 區 公 安 廳 黨 委 委 員 、 政 治 部 主 任 到 訪 保 安 高 校
     V i s i t a  d o s  M e m b r o s  d o  C o m i t é  d o  P a r t i d o  e  d o  D i r e c t o r  d o  D e p a r t a m e n t o  P o l í t i c o  d a  
     D i r e c t o r i a  P r o v i n c i a l  d e  S e g u r a n ç a  P ú b l i c a  d a  R e g i ã o  A u t ó n o m a  d e  T i b e t e  

◇「突發事件的應急處置及善後策略」研討會
Seminário sobre “Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento” ◇

Para reforçar o conhecimento dos agentes das FSM sobre tratamento de 
emergência relativo a incidentes e estratégias de pós-tratamento, a ESFSM 
organizou, em 17 e 18 de Maio deste ano, o Seminário sobre “Tratamento de 
Emergência Relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento”, no qual 
convidou a Universidade de Segurança Pública do Povo da China, o Instituto 
da Força Policial Armada de Segurança do Povo da China, a Escola de Oficiais 
de Polícia de Guandong e o Serviço de Polícia de Hong Kong a destacar os 
especialistas e estudiosos, bem como os representantes das FSSM, para ser 
oradores no seminário.

A cerimónia de inauguração deste seminário foi presidida pelo Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak. O Director-geral dos Serviços de Alfândega, 
Vong Iao Lek, o Comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Leong 
Man Cheong, o Comandante do Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, o Director 
da Direcção dos Serviços Correccionais, Cheng Fong Meng, o Director substituto 
da Polícia Judiciária, Sit Chong Meng, o Director substituto da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, Kwan Kai Veng, o membro da 
Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de 
Macau, Dr. Io Hong Meng, bem como os representantes das FSSM, num total de 
cerca de 170 pessoas estiveram presentes no seminário.

為使澳門保安部隊人員增加對突發事件的應急處置與善後策略

方面的知識與經驗，於本年 5 月 17 日至 18 日，澳門保安部隊高等

學校以「突發事件的應急處置及善後策略」為題舉辦研討會。研討

會分別邀請了中國人民公安大學、中國人民武裝警察部隊學院、廣

◇
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No seu discurso, o Director da ESFSM indicou que o Governo da RAEM 

em 2016 definiu “O Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM” no qual 

se exige que Macau se transformará num Centro Mundial de Turismo e Lazer 

caracterizado pela “Conviniência para viver”, “Conviniência para trabalhar”, 

“Conviniência para deslocar”, “Conviniência para visitar” e “Conviniência para 

entretenimento”. Com o aumento do número de visitantes de entrada nos últimos 

anos, a cada ano atingiram 30 milhões de pessoas. Perante um número tão 

grande de passageiros, a polícia de Macau, especialmente para a passagem com 

facilidades pelos postos fronteiriços, o controle de fluxo de multidões nos pontos 

de atrações turísticas,etc.,deve estar bem preparado para assegurar a segurança 

mais forte para os visitantes e residentes.

O seminário durou dois dias. No primeiro dia, a Professora Kou Liping, 

Instituto de Segurança Pública da Universidade de Segurança Pública do 

Povo da China, o Inspector chefe Chau Cheung-Man, Secção de Operação do 

Departamento Operacional do Serviço de Polícia de Hong Kong, o Professor 

Fan Wangang, Gabinete de Ensino e Investigação do Departamento da 

Guarda do Instituto da Força Policial Armada de Segurança do Povo da 

China, o Intendente alfandegário Cheng Kin Chong, Chefe do Departamento 

de Gestão Operacional dos Serviços de Alfândega de Macau. apresentaram 

respectivamente os seguintes discursos temáticos: “Resposta aos rumores 

nos incidentes emergentes”, “Estratégias sobre o Tratamento de Emergência 

Relativo a Incidentes, a partir de operações de grande escala nos últimos anos”, 

“Tática sobre o Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes—do ponto 

de vista de casos de segurança para reflectir a tática sobre o Tratamento de 

Emergência Relativo a Incidentes”, “Breve consideração sobre a gestão de 

crise na prestação de socorros sobre a segurança de pessoas no mar por parte 

dos Serviços de Alfândega de Macau”. No segundo dia, o Lecture Hu Xiaofeng, 

Instituto de Tecnologias da Informação e Segurança de Rede da Universidade 

de Segurança Pública do Povo da China, o Professor Adjunto Yang Kun, Instituto 

da Força Policial Armada de Segurança do Povo da China, o Professor Zhang 

Minggang, Faculdade de Comando e Estratégias Policiais da Escola de Oficiais 

de Polícia de Guandong, o Subintendente Chan Io, Chefe do Departamento 

Substituto do Departamento Policial de Macau do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, o Chefe-ajudante Kong Iat Fu, Chefe do Departamento Substituto do 

Departamento Operacional das Ilhas do Corpo de Bombeiros apresentaram 

os seguintes respectivamente o discurso: “Estudo de Método de Tratamento 

de Emergência Relativo a Incidentes no apoio de inteligência de multi-fonte”, 

“Princípios e medidas de Tratamento de incidentes de massa in loco”, “Elevação 

da capacidade de Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes—exercícios 

de emergência sobre o sistema de comando generalizado e a sua prática”, 

“Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-

tratamento”, “Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes nos serviços de 

bombeiros”, a fim de estudar, trocar e partilhar em conjunto os conhecimentos 

teóricos e experiências práticas de três lugares no tratamento de emergência 

relativo a incidentes e estratégias de pós-tratamento, e elevar a capacidade de 

Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes por parte de agentes policiais 

de Macau.

東警官學院及香港警務處派出專家學者，聯同澳門保安部隊及保安

部門的代表擔任主講嘉賓。

開幕儀式由保安司黃少澤司長主持，澳門海關黃有力關長、治

安警察局梁文昌局長、消防局梁毓森局長、懲教管理局程况明局長、

司法警察局薛仲明代局長、澳門保安部隊事務局關啓榮代局長、保

安部隊及保安部門紀律監察委員會姚鴻明委員、保安部隊及部門代

表等共約 170 人出席。

校長致辭時表示，特區政府 2016 年制定了《澳門特別行政區五

年發展規劃》，其中要求建設澳門成為「宜居」、「宜業」、「宜行」、

「宜遊」、「宜樂」的「世界旅遊休閒中心」。近年，隨著入境旅

客人數激增，每年均達到了三千萬人次，如此大量的旅客，對澳門

警方，特別是對出入境口岸的順利通關，旅遊景點的人流控制等，

都必須作好充分的準備，為遊客和居民提供最有力的安全保障。 

研討會一連兩日舉行，首日率先由中國人民公安大學治安學

院寇麗平教授、香港警務處行動部行動科周翔文總督察、中國人

民武裝警察部隊學院警衛系戰術教研室范萬崗教授、澳門海關行

動管理廳廳長鄭健聰關務總長，分別以「突發事件應急中的謠言

應對」、「從近年大型行動看處理突發事件的策略」、「突發事

件應急處置策略—以警衛突發事件為例談突發事件應急處置策略」

及「淺談澳門海關在海上人身安全救助工作上危機管理策略」為

題發表演講。次日則由中國人民公安大學信息技術與網絡安全學

院胡嘯峰講師、中國人民武裝警察部隊學院邊防系邊防指揮教研

室楊坤副教授、廣東警官學院警務指揮戰術系張明剛教授，治安

警察局澳門警務廳代廳長陳曉副警務總長、消防局海島行動廳代

廳長鄺逸富副消防總長，分別就「多源情報支持下的突發事件應

急處置方法研究」、「群體性事件現場處置的原則與措施」、「突

發事件應急處置能力提升—通用化指揮體系與實戰化應急演練」、

「突發事件的應急處置與善後策略」及「突發事件消防救援應急

管理」為題，共同探討、交流及分享三地對突發事件應急處置及

善後策略的理論知識和實務經驗，藉此提高本澳警務人員對突發

事件的應急處理能力。
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我們的抱負

成為卓越的保安部隊培訓基地，培訓德才兼備的高素質人才。

我們的使命

為澳門特別行政區培訓高素質之保安部隊人員；不斷提高保安部隊

人員之專業素質。

我們的信念

廉潔奉公，貫徹公僕精神；盡忠職守，與時並進，竭力為社會服務。

A nossa ambição
Ser uma base distinta de formação para as Forças de Segurança, 
formando quadros de altas qualidades pessoais e profissionais .

A nossa missão
- Formar elementos de alta qualidade para as Forças de Segurança da 

RAEM.
- Aperfeiçoar-se constantemente a qualidade profissional dos elementos 

das FSM.

As nossas convicções
- Sermos funcionários incorruptíveis e observadores das leis, 

implementando o espiríto de ser servidor público.
- Cumprirmos as nossas funções com grande empenho, e 

desenvolvermo-nos com o tempo, servindo a sociedade com todos os 
nossos esforços.

◇ 澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校 服 務 承 諾
Carta de qual idade da Escola Super ior das Forças de Segurança de Macau ◇

承諾項目 服務描述 執行部門 承諾指標 承諾達標率

處理參觀本校的申請
批覆有關參觀本校的申請（本校將免費為年

長人士提供校內之車輛接載服務）
輔助室 1 個工作天 100%

警官 / 消防官培訓課程的招考
應准考人的要求，當日簽發考生出席考試的

時間證明書

教務廳 / 甄選委

員會 / 健康檢查

委員會

申請當日簽發 100%

協辦有關青少年訓練班 / 講座
回覆有關政府部門 / 團體 / 學校邀請協辦青

少年訓練班 / 講座等合作
綜合訓練中心 2 個工作天 100%

處理借用訓練設施及場地的申請 批覆有關借用本校訓練設施及場地的申請 教務廳 2 個工作天 100%

Serviço Descrição de Serviço Subunidade de 
Execução

Prazo 
Prometido

Meta 
Atingida

Pedido para a visita desta Escola
Resposta ao pedido para visitar esta escola
(A nossa escola presta serviço gratuíto de 
transporte para os idosos dentro da escola)

Gabinete de Apoio 1 dia útil 100%

Concurso de admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais

A pedido do candidato, é emitido o certificado 
para a prestação de exame no dia de pedido

Direcção de Ensino/O 
Jurí de selecção/ O Jurí 
de Junta de Saúde

Emissão no 
dia do pedido 100%

Convite para ser entidade cooperadora dos 
cursos de formação/ seminarios para os 
jovens

Respos ta ao conv i te dos se rv i ços do 
Governo/ associações/escolas para colaborar 
na organização dos cursos de instrução /
seminários para jovens

Centro de Instrução 
Conjunto 2 dias úteis 100%

Tratamento dos pedidos sobre a cedência 
das instalações

Resposta ao pedido sobre a cedência das 
instalações desta escola Direcção de Ensino 2 dias úteis 100%

註：承諾指標（工作天）是以接收申請後翌日起計算相應服務之工作天。

Obs.: O prazo prometido (dias úteis) é contado a partir do dia útil imediato ao do recebimento do respectivo pedido.
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Para fortalecer a percepção completa por parte dos agentes das 
FSM sobre a situação internacional e as ameaçãs de segurança que o país 
enfrenta, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, em 
19 de Maio, organizou a Palestra temática “Educação de Defesa Nacional”, 
nela convidou 

o Chefe do Estado-Maior da Guarnição em Macau Zhu Anping para ser orador
da palestra, o Director da ESFSM, Chefe-mor Hoi Sio Iong e o subdirector da

ESFSM, Superintendente Cheong Iok Kuan, 
os oficiais desta Escola e os instruendos do 
25.o Curso de Formação de Instruendos das
Forças de Segurança de Macau, no total de 172
pessoas estiveram presentes na palestra.

O Chefe do Estado-Maior da Guarnição 
em Macau Zhu Anping aprofundou o estudo da 
situação nacional e os desafios no interior do 
país no período da ascensão pacífica da China, 
de tal modo que faça uma análise da posição 
do contexto de estratégia internacional em que 
a China se situa, e dos factores que influenciam 
o desenvo lv imento seguro da Ch ina , e
indicando as ameaças potenciais contra a 
segurança nacional e a estabilidade social. A 
palestra aprofundou o conhecimento do país, 
de situação e desenvolvimento das relações 
internacionais por parte dos agentes das FSM, 
e desenvolvendo mais a cooperação entre a 

ESFSM e a Guarnição em Macau nos trabalhos de formação.

◇ 駐 澳 部 隊 與 保 安 高 校 合 辦 「 國 防 教 育 」 專 題 講 座
A Guarnição em Macau e a ESFSM coorganizam a Palestra temática “Educação de Defesa Nacional ◇

澳門保安部隊及保安部門紀律監察委員會 ( 簡稱紀監會 ) 應澳門保安部隊

高等學校邀請，於 4 月 24 日於保安部隊高等學校禮堂聯合舉辦「警察行為與

人權專題講座」，藉此令保安部隊人員進一步加深對警察行為及保護人權的認

識，逐步提高警民合作水平，攜手共建安全和諧的社會環境。是次專題講座約

有 150 名保安部隊及保安部門中高級人員踴躍參加。

保安司司長黃少澤致辭時表示，警察作為法律的守護者，警察行為體現了

警隊與政府對人權、法治、安全和秩序等社會核心價值的態度取向，反映了警

察的執法水平以及執法能力，同時也是衡量一個國家或地區法治水平與文明的

標準。因此，警隊必須認真履行職責，嚴格而謹慎地行使法律所容許的權力，

切實維護公眾秩序、社會安全以及保障市民生命財產安全。再者，警察行為除

了需要自我嚴格按照法律規定，還需要接受社會大眾以及外部法定機構監督，

才能更全面確保執法的合法性、公正性、嚴謹性以及權威性，這是對警察個體

及警察部門在法律上及道德上的必然要求，隨著社會持續發展及漸趨多元化，

A Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de 
Segurança de Macau (CFD), a convite da Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau(ESFSM), realizou, em 24 de Abril no auditório da 
ESFSM, a palestra temática “COMPORTAMENTO POLICIAL E DIREITOS 
HUMANOS” , a fim de aprofundar a compreensão, por parte de agentes das 
FSM, do comportamento policial e da protecção dos direitos humanos, de 
aumentar gradualmente o nível de cooperação entre polícia e cidadão, de 
trabalhar juntos para construir um ambiente social seguro e harmonioso, 
nessa palestra estando presentes cerca de cento e cinquenta agentes do 
posto médio e superior das forças de segurança e serviços de segurança.

O Secre tá r io pa ra a Segurança Wong S io Chak d isse no seu 
discurso que a pol íc ia como o guardião da le i , o comportamento da 
polícia exprime a atitude, por parte do Governo e das forças policiais, 
perante valores fundamentais sociais dos direitos humanos, do estado de 
direito, das paz e ordem públicas, refletindo também o nível de aplicação 
da lei e capacidade de aplicação da lei da polícia, ao mesmo tempo, 
esse comportamento const i tuindo um cri tér io para aval iar o nível de 
estado de direito e de civilização dum país ou região. Portanto, as forças 
policiais devem conscientemente exercer as suas funções, exercendo 

為加強保安部隊人員對國際形勢和國家面臨的安全威脅的了

解，澳門保安部隊高等學校於 5 月 19 日，舉辦了「國防教育」專

題講座。是次講座邀請了中國人民解放軍駐澳部隊朱安平參謀長擔

任主講嘉賓，本校校長許少勇消防總監、副校長張玉坤副警務總監，

聯同本校官員及第二十五屆保安學員培訓課程學員合共 172 人出席

了是次講座。

朱安平參謀長就中國在

和平崛起的路程中所處的國

家形勢及國內所受的挑戰進

行深入探討，從而分析出中

國於國際戰略格局所處之位

置及影響中國安全發展的各

種因素，導出國家安全和社

會穩定的各種潛在威脅。是

次專題講座加深了保安部隊

人員對國家的了解及國際關

係的情況和發展，亦進一步

開展了本校和駐澳部隊培訓

工作的合作。

◇ 紀監會與保安高校為警務人員合辦專題講座
Palestra temática organizada conjuntamente pela CFD e ESFSM para agentes policiais ◇
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巿民維權意識日漸提高，警察部門的領導及各級主管更要正視警察行為所帶來

的各種問題，及時了解警察行為的偏差和瑕疵，以便作出糾正，並妥善處理警

民關係。

講座隨著保安司司長黃少澤致辭後正式開始。由紀監會歐安利主席、招銀

英委員及姚鴻明委員擔任主講嘉賓，為保安部隊及保安部門中高級人員作專題

演講。三位主講嘉賓分別以「警察行為與人權之間的承諾」、「從社會學角度

討論家庭暴力事件與警方行動」以及「警員良好品德與行為，對社區警務之重

要性」為主題，當中分享了警察行為與人權方面的見解，並從法律層面以至社

會角度與市民訴求等多方位探討。隨著社會的發展，市民普遍對維護人權的意

識亦不斷提高，警員除了履行法律賦予的權力外，亦必須肩負相應義務及社會

責任，以實際行動獲得市民的信任，促進警民合作，有效地提升整體警務效率

及工作水平。

於互動交流環節，與會者熱烈發言交流，期間保安司司長認為執法部門，

必須時刻保持開放態度，樂意聽取外界的建議及監督，積極配合方能真正有效

改善警務工作，並且相信警方應遵循 「人性化」、「合理化」及「現代化」的

三大原則執行職務，增強警隊的執法水平以及在市民心目中的公信力。

最後，歐安利主席感謝保安司及轄下各部門對紀監會工作的長期支持與配

合。紀監會作為一個外部監督機構，十分關注對警員的道德行為及警民關係的

構建，會適時向相關部門提出改善建議。此外，紀監會將持續與保安部隊高等

學校合作，共同舉辦不同主題的講座及研討會等各類活動，持續改善警務工作

及更好保障市民權益。

estrita e cuidadosamente os poderes permitidos por lei, e sinceramente 
salvaguardando a ordem pública, a segurança social, bem como protegendo 
a vida e bens das pessoas. Além de comportamento policial dever cumprir 
estritamente a lei, mas também temos de aceitar a supervisão pública 
e órgãos externos legalmente permitidos, de tal maneira que assegura 
de forma completa a legalidade, imparcialidade, rigor e autoridade dos 
trabalhos de aplicação de lei, que constituem um requisito quer legal, 
quer moral, necessário para agentes policiais e serviços policiais. Com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade e tornar-se mais diversificada, 
torna-se crescente a consciência dos cidadãos na protecção dos direitos, 
o pessoal da direcção e chefia dos serviços policiais deve enfrentar os
problemas causados   pelo comportamento da polícia, compreendendo
imediatamente os comportamentos desviantes e defeituosos para corrigir, e
tratando adequadamente a relação da polícia com o público.

Depois do discurso do Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, 
a palestra começou. Os oradores da palestra são respectivamente o 
Presidente Dr. Leonel Alberto Alves, membro Dr. Io Hong Meng, membro 
Dra. Chio Ngan Ieng todos da CFD, que apresentam discurso junto do 
pessoal de classe média e superior das forças de segurança e serviços de 
segurança. Os temas dos oradores são respectivamente os seguintes: "O 
compromisso entre a conduta da polícia e direitos humanos", "Discussão de 
violência doméstica e de acção policial a partir do ponto de vista sociológico" 
e "Bom caráter moral e comportamento dos policiais para a importância do 
policiamento comunitário". Nesta palestra, compartilharam as opiniões do 
comportamento da polícia e direitos humanos, e estudando, de ponto de 
vista legal e sociológico as necessidades multifacetadas dos cidadãos. Com 
o desenvolvimento da sociedade, o público em geral tem a constantemente
crescente consciência dos direitos humanos, as polícias, além de exercer
os poderes conferidos por lei, também devem assumir as obrigações e
responsabilidades sociais correspondentes, tomando medidas concretas para
ganhar a confiança do público e promovendo a cooperação policial, para
melhorar a eficiência global da polícia e o nível de trabalho.

Na sessão de interação, os participantes falaram activamente. O 
Secretário para a Segurança considera que os serviços executores da 
lei devem sempre manter uma mente aberta, estando dispostos a ouvir 
as recomendações e supervisão externas, e a cooperar act ivamente 
para melhorar de forma eficaz os trabalhos policiais, e acreditando que 
a polícia deve seguir os três princípios: “humanidade”, "racionalização” 
e “modernização” no exercício das suas funções, reforçando o nível de 
aplicação da lei e o nível de credibilidade na mente do público.

Finalmente, o Presidente Dr. Leonel Alberto Alves agradeceu à 
Secretária para a Segurança e suas subunidades dependentes o suporte 
e a cooperação de longo prazo com a CFD. A CFD enquanto um órgão 

de supervisão externa, está muito 
p r e o c u p a d o c o m a c o n s t r u ç ã o 
de um comportamento ét ico e as 
relações entre a polícia e o cidadão, 
apresentando em tempo oportuno 
as recomendações de melhoria para 
os departamentos correspondentes. 
A lém d isso , a CFD cont inuará a 
cooperar constantemente com a 
ESFSM, organizando conjuntamente 
diversas atividades em diferentes 
temas de palestras e seminários, 
me lho rando con t i nuadamen te o 
t rabalho da pol íc ia e protegendo 
melhor os interesses públicos.
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由澳門基金會、澳門會計專業聯會及澳門廣播電視股份有限公司

聯合主辦的第六屆「澳門大學生商業知識競賽」，於 3 月 26 日假綜

藝二館舉行。是次比賽共有十五支來自本澳八所大專院校的隊伍參與。

經過多輪激烈的角逐後，本校延續去年的佳績成功衛冕，而本校的麥

健強同學更獲得「個人最佳表現獎」的殊榮。

本屆比賽知識範圍涵蓋營商法律、會計、稅法、經濟數據、金融、

經濟、營銷、管理、財經、時事等。商業知識範疇非本校之長，故同

學們在陌生的領域中競賽，猶如逆水行舟，但他們秉承着「精於學，

敏於事」的校訓，不惜付出百倍的努力，堅持不懈、力爭上游，再憑

同學們良好的團隊精神，讓本校延續歷史再度奪冠。本校將一如既往

積極支持及鼓勵學生多元化發展，扎根學術，提升個人能力，持續為

澳門保安部隊培訓人才，貢獻社會。

A 6ª. edição do “Concurso sobre Conhecimentos Comerciais dos 

Estudantes Univeritários de Macau”, que foi co-organizada pela Fundação de 

Macau, a União das Associações de Profissionais de Contabilidade de Macau 

e a Teledifusão de Macau S.A., teve lugar no dia 26 de Março no Forum de 

Macau, Bloco II. 15 equipas vindas das 7 instituições de ensino superior 

de Macau participaram neste concurso, após as várias sessões de acesas 

competições, a equida da ESFSM, com a continuação do sucesso do ano 

passado, vence pela segunda vez o 1º prémio, e Mak Kin Keong, aluno desta 

ESFSM venceu ainda o prémio de melhor desempenho pessoal.

O âmbito do concurso de conhecimentos é integrado por áreas de 

lei mercantil, contabilidade, direito fiscal, dados económicos, finanças, 

economia, marketing e gestão a nível de assuntos actuais económicos e 

financeiros. Como o conhecimento comercial não é especialidade da ESFSM, 

os alunos que concorrem nesta área desconhecida tal como navegam contra 

corrente, mas, eles, inspirados pela divisa «Bem saber 

para bem servir» e pelo sentido de equipa, envidaram 

incessantemente todos os esforços para lutar pelo primeiro 

lugar, acabaram por deixar à ESFSM, com a continuação 

do sucesso do ano passado, vencer pela segunda vez o 1º 

prémio. A ESFSM tem vindo a apoiar e estimular de forma 

activa o desenvolvimento multifacetado dos alunos, que se 

baseiam no estudo académico para elevar a capacidade 

pessoal, formando constantemente o talento para as FSM 

no sentido de contribuir a sociedade.

◇ 本 校 衛 冕 「 澳 門 大 學 生 商 業 知 識 競 賽 」
A ESFSM vence pela segunda vez o 1º prémio do “Concurso sobre Conhecimentos 
Comerciais dos Estudantes Univeritários de Macau”

◇




