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A cerimónia de encerramento do 5° Curso de 
Comando e Direcção e do 24° Curso de Formação 
de Instruendos realizou em 4 de Julho na Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau em 
Coloane, que foi presidida pelo Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak.

O 5° Curso de Comando e Direcção realizou 
durante Outubro de 2016 e Maio de  2017. O 
objectivo deste curso destina-se a formar os oficiais 
superiores de comando e Direcção para C/O das 
FSM. Foram graduados 12 oficiais neste curso, 
incluindo seis intendentes, 1 chefe principal e 5 
intendentes alfandegários.

O 24° Curso De Formação de Instruendos 
teve início em Outubro de 2016, com a duração 
de 9 meses, organizando-se em 3 fases: Instrução 
básica; Especialidade; Estágio. O presente curso 
contou com 197 instruendos, dos quais 141 (107 do 
sexo masculino, 34 do sexo feminino), dependentes 
do CPSP, 56 (do sexo masculino) dependentes do 
Corpo de Bombeiros. Os instruendos concluíram o 
curso com aproveitamento, que serão destacados 
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第五屆指揮及領導課程暨第二十四屆保安學

員普通培訓課程結業禮，於本年 7 月 4 日在路環

澳門保安部隊高等學校舉行，儀式由保安司黃少

澤司長主持。

第五屆指揮及領導課程在 2016 年 10 月至

2017 年 5 月期間開辦，目的是為保安部隊各部隊

和機關培訓高級指揮及領導官員。本期課程共有

12 名官員畢業，包括 6 名警務總長，1 名消防總

長以及 5 名關務總長。

第二十四屆保安學員普通培訓課程於 2016

年 10 月開課，課程為期 9 個月，分為基礎訓練、

專業訓練及實習三個階段。本屆共有 197 名學員，

其中 141 名（男 107，女 34）隸屬治安警察局，

56 名（男）隸屬消防局，結業學員已完成課程並

取得合格成績，將被調派到所屬的部隊工作，正

式成為警員或消防員。

校長在致辭時表示，為使各級警務人員、消

第二十五屆保安學員普通培訓課程

結業禮
Cerimónia de Encerramento do 25º Curso de 
Formação de Instruendos

第 7 頁 Pág. 7

公安部出入境管理局代表團到訪本校
A visita de delegação do Departamento de Migração 
do Ministério da Segurança Pública à ESFSM

第十四屆消防官培訓課程學生晉升
準消防官
Promoção dos Alunos do 14° CFO a Aspirantes a Oficial

第 3 頁 Pág.3

2017 保安部隊及保安部門「行

山同樂日」
A Actividade do “Dia de Convívio do Passeio na 
Montanha” das Forças e Serviços de Segurança 
de Macau para 2017

第 8 頁 Pág. 8

澳門保安部隊高等學校成立二十九週年校慶
暨第五屆指揮及領導課程暨第二十四屆保安
學員普通培訓課程結業禮



第五十四期 - 二零一七年七月～十二月    Número 54 - Julho~Dezembro 20172

防人員的專業知識能與時俱進，保安高校恆常舉辦多類型的專題培訓，包

括法律範疇、警務範疇、語言範疇等等。其中，特別要指出的是，為配合

特區 2016 年提出的五年發展規劃，將澳門建設成為世界旅遊休閒中心，

本校舉辦了禮儀及優質服務課程，培訓前線人員的語言能力、接待能力和

旅遊文化知識等，更好地為遊客服務。

本校亦積極與鄰近地區警務培訓機構合作，每年均派員到中國人民公

安大學、中國人民武裝警察部隊學院和廣東警官學院，以及香港警務處和

消防處進行短期培訓；其次，亦定期邀請上述機構派出專家和學者蒞澳舉

行研討會和專題講座。於去年及今年上半年，本校已舉辦多個專題講座和

研討會，以提升各部隊人員的專業水平和素質。

校長更勉勵應屆畢業學員，成功通過考核，順利畢業，象徵了一個階

段完結，同時亦是下一個階段的開始。期望他們將在學校學到的知識和技

能，靈活運用到實際工作上，並且繼續提升各方面的能力和專業水平，精

益求精，力求把撲滅罪行、救急扶危的工作做得更好。

各獲獎保安學員包括有：

總成績第一名  ：黃明發；

體育成績第一名：陳錫煉（男）；張漪晴（女）； 

射擊成績第一名：李厚德；

越野跑比賽男子組前三名：黃明發、梁德威、梁志威；

越野跑比賽女子組前三名：張漪晴、張心怡、盧愛玲。

para trabalhar em corporações a que pertencem, tornando-se assim 
oficialmente um polícia ou bombeiro.

No discurso do director, foi referido que com vista a aperfeiçoar 
as qualidades técnica-profissionais dos agentes policiais/bombeiros de 
diferentes categorias com o tempo, a escola tem organizado constantemente 
diversos cursos práticos de formação com tópicos específicos na área 
jurídica, policial e linguística. É de salientar que, em acompanhamento do 
Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial 
elaborado em 2016 que tem como objectivo a construção de Macau 
como Centro Mundial de Turismo, a escola realiza um Curso de Etiquete 
e de Serviços de Excelência para reforçar a capacidade linguística, a de 
atendimento e os conhecimentos do turismo cultural do pessoal da linha de 
frente, no intuito de prestar melhor serviços aos turistas.

A ESFSM tem, também, cooperado positivamente com os serviços 
congéneres das áreas vizinhas, e enviando elementos anualmente para 
cursos de formação de curta duração levados a cabo, respectivamente, 
na Universidade de Segurança Pública do Povo da China, no Instituto 
das Forças Policias Armadas do Povo da China, na Escola de Oficiais de 
Polícia de Guangdong, no Serviço de Polícia de Hong Kong e no Serviço de 
Bombeiros de Hong Kong. Além disso, a escola convidou, periodicamente, 
especialistas e letrados das instituições acima referidas para ministrarem 
seminários e palestras. Nos primeiros semestres do ano passado e 
do corrente ano, foram realizados os palestres e seminários, a fim de 
elevararem-se os níveis profissionais dos agentes das diversas corporações.

O director da ESFSM estimulou que os alunos passaram nas provas 
e concluíram o referido curso com aproveitamento, o que significa apenas 
o fim duma fase e marca o início de uma nova fase, esperando que eles 
podem aproveitar bem nos seus futuros trabalhos os conhecimentos e 
tecnicas adquiridos nesta escola, também terão de melhorar todos os 
aspectos da capacidade e do seu nível profissional, com que podem 
executar, com prontidão, a tarefa de combate à criminalidade e a de 
prestação de primeiros-socorros e tratamento atempado dos feridos.

Os instruendos premiados são:

1º Classificado Geral: WONG MENG FAT;

1º Classificado em Educação Física: 

CHAN SEK LIN (masculino), CHEONG I CHING (feminino);

1 º Classificado em Tiro: LEI HAO TAK;

Os 3 primeiros classificados da corrida de Corta-Mato do grupo masculino:    
         WONG MENG FAT, LEONG TAK WAI, LEONG CHI WAI;

Os 3 primeiros classificados da corrida de Corta-Mato do grupo feminino:  
        CHEONG I CHING, CHEONG SAM I, LOU OI LENG.



第五十四期 - 二零一七年七月～十二月    Número 54 - Julho~Dezembro 2017 3

 7 月 10 日上午，

公安部出入境管理局代

表團到訪本校，受到校

長許少勇消防總監及本

校官員的熱情接待。代

表團一行十八人，成員

包括有公安部出入境管

理局港澳處張宏建副處

長以及來自全國各地邊

檢總站及邊檢站的主管

官員。

代表團於本校貴賓

室聽取了保安高校的簡

介後，各成員對本校的

培訓制度及課程設計深感興趣，其後與校長及各位官員進行了交流

討論，促進了彼此的了解。隨後，代表團在校長引領下參觀了本校

的各項教學設施。

N a m a n h ã d e 10 d e J u l h o , a 
delegação do Departamento de Migração 
do Ministério da Segurança Pública visitou 
a ESFSM, foi calorosamente recebida 
pelo, Director da ESFSM, Chefe-mor Hoi 
Sio Iong e pelos oficiais da ESFSM. A 
delegação composta por 18 pessoas em 
que se incluindo o vice director da Divisão 
de Hong Kong e Macau do Departamento 
de Migração do Ministério da Segurança 
Pública, Zhang Hongjian, bem como os 
oficiais competentes provenientes de 
postos fronteiriços gerais de controlo 
de migração e de postos fronteiriços de 
controlo de migração de todo o país.

A delegação mostrou grande interesse no regime de formação e a 
programação do curso da ESFSM depois de ser ouvida a breve introdução 
sobre a ESFSM na Sala de VIP, sendo seguidamente feitas as trocas de 
impressões e discussões com o director e os oficiais, e promovendo assim 
a compreensão mútua. Posteriormente, a delegação visitou instalações de 
ensino sob a guia do director.

◇公安部出入境管理局代表團到訪本校

◇第十四屆消防官培訓課程學生晉升準消防官

A visita de delegação do Departamento de Migração do Ministério da Segurança Pública à ESFSM

Promoção dos Alunos do 14º CFO a Aspirantes a Oficial

◇

◇

澳 門 保 安 部 隊 高 等

學校為第十四屆消防官

培訓課程學生舉行晉升

儀 式， 有 關 學 生 已 完 成

為 期 四 年 的 學 習， 並 於

本 年 9 月 4 日 晉 升 為 準

消防官。

晉 升 儀 式 由 校 長 許

少 勇 消 防 總 監 主 持， 獲

晉升的學生合共十一人，

包括：林永俊、盧榮照、

溫 嘉 浩、 麥 健 強、 黃 思

添、 陳 維 強、 黎 嘉 韻、

李 梓 豪、 黃 仲 勝、 黃 勇

強、蔡偉基。儀式上，許少勇校長、張玉坤副校長、林壘立廳長以及

張秀蘭廳長為學生們逐一授予肩章。隨後，校長致詞，勉勵準消防官

們，必須時刻保持謙虛的心態，不恥下問，珍惜實習機會，積極了解

各部門運作，為日後投身部隊服務作好充分準備。

上述獲晉升的準消防官將會進行為期八個月的實習，包括行政實

習階段、指揮領導階段以及行動實習階段，在完成所有學習階段並取

得合格成績後，將晉升為副一等消防區長。

Os alunos do 14º Curso de Formação 
de Oficiais, ministrado pela nossa escola, 
foram promovidos a aspirantes a oficial. Eles 
concluíram a duração de quatro anos de 
estudos, sendo promovidos a aspirantes a 
oficial no dia 4 de Setembro do corrente ano.

A cerimónia da promoção foi presidida 
pelo Director da Escola, Chefe-mor Hoi 
Sio Iong, forma um total de 11 alunos 
promovidos a aspirantes a oficial, sendo 
Lam Weng Chon, Lou Weng Chio, Wan Ka 
Hou, Mak Kin Keong, Wong Si Tim, Chan 
Wai Keong, Lai Ka Wan, Lei Chi Hou, Wong 
Chong Seng, Wong Iong Keong, Choi Wai 
Kei. O Director desta escolar, Hoi Sio Iong, 
subdirector desta escolar, Cheong Iok Kuan, 
chefe do departamento Lam Loi Lap e chefe 
do departamento Cheong Sao Lan atribuíram 

sucessivamente o distintivo de posto aos alunos. Depois, o Director usou as 
palavras, encorajando que aspirantes a oficial devem sempre manter uma 
atitude modesta e de perguntar sem vergonha, dominar as oportunidades de 
estágio e entender activamente o funcionamento de vários departamentos, 
preparando-se completamente para futuro ingress no quadro das FSM.

Os aspirantes a oficial vão levar a cabo um estágio com a duração de 8 
meses, no qual se contém as fases administrativa, de comando e direcção, 
de operações, passando a ser chefes-assistentes após a conclusão da fase 
de estudo com aproveitamento.
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本年 8 月 23 日颱風「天鴿」襲澳，澳門保安部隊及保安部門動用所

有資源，應對風災對社會造成的嚴重破壞及開展善後工作。澳門保安部隊

及保安部門於 10 月 17 日在澳門保安部隊高等學校禮堂舉辦了「8.23 風

災」救援工作分享會，透過前線人員分享經驗與感受，促進團結、增強隊

伍凝聚力，共同改善及提升對災害的應對能力。保安司黃少澤司長、中聯

辦警務聯絡部于成平部長、警察總局馬耀權局長、澳門海關黃有力關長、

保安司司長辦公室張玉英主任、澳門保安部隊高等學校許少勇校長、司法

警察局周偉光局長、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、澳門海關吳國慶副關長、澳門保安部隊事務局郭鳳美代

局長等，以及各部門代表約 170 人出席了分享會。

許少勇校長致詞時表示，8 月 23 日颱風「天鴿」正面吹襲澳門，造

成嚴重的破壞及人員傷亡，在此期間，保安部隊及保安部門的所有前線人

員，冒着生命危險，堅守崗位，履行保安部隊救急扶危的天職，受到廣大

市民的一致讚賞。今天藉着分享會這個平台，讓前線工作人員在分享他們

工作經驗的同時，亦讓保安部隊各級領導，能夠了解到在這工作期間遇到

的困難和需要，加強上下級的溝通，為改善日後的工作而作好準備。

警察總局黃超文警司首先在分享會上發言，內容為「8.23 風災訊息

小組工作情況」，其後依次為澳門海關葉國鵬關員的「停車場的搜救工作

分享」、治安警察局歐君保首席警員的「搶險扶傷，義不容辭」、消防局

梁少雄副消防區長的「天鴿風災之處理及善後感」、治安警察局曾智明首

席警員的「危難當前，救人為先，天職使然」、澳門海關梁廣達首席關員

的「天鴿風災期間的經歷與感受」、消防局趙立榮副消防區長的「對天鴿

事件的經歷和心聲」、警察總局李曉政警員的「堅守崗位，共同作戰」、

消防局陳文熙首席消防員的「對天鴿事件的經歷和心聲」和治安警察局黃

妙姍警員的「排憂解難，軍警同心」，分享各人在風災期間的不同經歷、

工作經驗和感受。

保安司黃少澤司長在總結時表示，十位發言的前線同事，以簡單平

實的語言，說出了震撼、真實和感動人心的故事。「天鴿」是六十四年來

吹襲澳門的最強颱風，同事們面對的危險和艱辛是史無前例的，在應對風

災期間，同事們不論在應急或救災工作上，都充分發揚了捨己為民、公而

忘私和團隊合作精神，表現出保安部隊人員應有的專業形象，令人感到驕

傲、自豪和感動。經過這次風災，保安範疇亦檢視到制度上的不足，迅速

制定了短、中、長期改善的措施，並積極落實，同時亦進行法律制度的修

改，完善職能架構。最後，司長希望所有同事，能夠繼續發揚保安部隊及

保安部門的良好品德和專業操守，對澳門社會的安全作出共同的承擔。

澳門保安部隊及保安部門藉着是次分享會，總結了風災期間的工作經

驗，集思廣益，從各部門不同角度和層面，探討和分享各種經歷和得着，

促進了人員之間的凝聚力和對不同崗位工作的思考，有助未來執行救援搶

險的工作，履行保障澳門居民生命財產的使命。

Em 23 de Agosto do corrente ano, a RAEM sofreu o choque de tufão “Hato”, as forças 
e serviços de segurança de Macau afectaram todos os recursos disponíveis para recuperar 
os danos graves na sociedade provacados pelo temporal e realizar os trabalhosapós 
a ocorrência do tufão. Em 17 de Outubro, um “Encontro para Partilha de Experiências 
das Operações de Salvamento Relativas à“Catástrofe de 23 de Agosto””, no auditório da 
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, organizado pelasforças eserviços 
de segurança de Macau.Através das experiências e sentimentos partilhados pelo pessoal 
da linha de frente, estreitam-se os laços de solidariedade e reforça-se a coesão dasForças 
de Segurança, melhorando e elevando, conjuntamente, a capacidade de resposta a 
catástrofes. No encontro, estiveram presentes o Sercretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak, o Director-Geral dos Serviços de Ligação para os Assuntos Policiais do Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, Yu 
Chengping, o Comandante-Geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o Director-
Geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, a Chefe do Gabinete do Sercretário para 
a Segurança, Cheong Ioc Ieng, o Director da Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau, Hoi Sio Iong, o Director da Polícia Judiciária, Chau Wai Kuong, 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 Subdirector-Geral dos Serviços da Alfândega, Ng Kuok Heng, a Directora, 
substituta, da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Kok Fong Mei e 
os representantes dos referidos serviços,perfazendo um total de 170 pessoas.

No seu discurso, o Director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, Hoi Sio Iong, afirmou que, em 23 de Agosto,a RAEM foi atingida frontalmente pelo 
tufão “Hato” que provocou danos graves e vítimas. Durante a passagem do tufão, todo 
o pessoal da linha de frente das forças e serviços de segurança, com risco da própria 
vida e empenho, cumpriu o seu principal dever de prestação de primeiros-socorros e de 
tratamento atempado dos feridos, o que foi elogiado por unanimidade pelos cidadãos. 
Através deste encontro que se realiza hoje, permite ao todo o pessoal da linha de frente 
partilhar as suas experiências de trabalho e aos dirigentes das Forças de Segurança 
entender as dificuldades enfrentadas e necessidades encontradas na execução dos 
trabalhos, com que se reforça a comunicação entre superiores e subordinados, estando 
preparados para o melhoramento da execução dos futuros trabalhos.

Neste encontro, o Comissário dos Serviços de Polícia Unitários,Wong Chio 
Manapresentou, primeiramente, o seu discurso sob o tema “Actuação do Grupo de 
Informação do Temporal 8.23 ”, seguido pelo Verificador Alfandegário dos Serviços de 
Alfândega de Macau, Ip Kuok Pang,o Guarda Principal do Corpo de Polícia de Segurança, 
Ao Kuan Pou, o Subchefe do Corpo de Bombeiros, Leong Sio Hong, o Guarda Principal 
do Corpo de Polícia de Segurança de Macau, Chang Chi Meng, o Verificador Principal 
Alfandegário dos Serviços de Alfândega de Macau, Leong Kuong Tat, o Subchefe do 
Corpo de Bombeiros, Chiu Lap Weng, o Guarda dos Serviços de Polícia Unitários, Lei Hio 
Cheng, o Bombeiro Principal do Corpo de Bombeiros, Chan Man Hei e a guarda do Corpo 
de Polícia de Segurança, Wong Mio San, os quais apresentaram, respectivamente, os 
seus discursos intitulados “Partilha de Operações de Salvamento Excutadas em Parques 
de Estacionamento”, “Salvamento, Resgate eTratamento de Feridossão Inalienáveis 
e Imprescindíveis”, “Resposta ao Temporal “Hato” e Sentimentos de Recuperação”, 
“Sendo Principal Dever Salvamento de Vidas Perante os Perigos”, “Experiências e 
Sentimentos Durante a Passagem do Temporal “Hato””, “Experiências e Aspirações Sobre 
o Acontecimento “Hato””, “Empenho e Operações Conjuntas”, “Experiências e Aspirações 
Sobre o Acontecimento “Hato””, “Eliminação de Preocupações e Resolução de Dificuldades, 
Militar e Polícia, a Mesma Missão ”, com que partilharam as diferentes experiências de 
trabalho e sentimentos sobre a passagem deste temporal.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak concluiu que os discursos 
proferidos,com a linguagem simples e discreta, pelos dez colegas da linha de frente são 
histórias chocantes, reais e comoventes. O tufão “Hato” foi o mais fortedesde há 64 anos, 
e os perigos e as dificuldades enfrentados por todos os colegas são imprecedentes, 
durante a passagem do tufão, todos os colegas demonstraram, nos trabalhos de 
emergência e de socorro, o espírito de sacrifício, de abnegação e de equipa, manifestando 
a imagem profissional de pessoal das Forças de Segurança, o que nos deixa orgulhosos 
e comovidos. Depois deste temporal, verificou-se uma carência no regime da área de 
segurança, serão definidas brevemente as medidas de aperfeiçoamento de curto, médio 
e longo prazo, garantindo a implementação das mesmas e actualizando o respectivo 
regime jurídico no intuito de melhorar a estrutura funcional. Finalmente, o Secretário 
espera que todos os colegas possam continuar demonstrar o bom carácter moral e a boa 
deontologia profissional das forças e serviços de segurança, assumindo conjuntamente as 
responsabilidades de manutenção de segurança da sociedade de Macau.

Por ocasião deste encontro, as forças e serviços de segurança de Macau concluiram as 
experiências de trabalho obtidas na ocorrência do tufão, recolhendo as opiniões proveitosas, 
discutindo e partilhando, de diferentes pontos de vista e aspectos, diversas experiêncais e 
benefícios, promovendo a coesão entre os trabalhadores e pensando nas necessidades de 
diferentes postos, com que contribui para a execução das futuras operações de salvamentoe 
o cumprimento da missão de protecção da vida e dos bens dos cidadãos de Macau.

◇「8 .23 風災」救援工作分享會
Encontro para Partilha de Experiências das Operações de Salvamento Relativas à “Catástrofe de 23 de Agosto” ◇
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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材。

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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◇澳門海關與澳門保安部隊高等學校合辦「海域警務合作研討會」
O Seminário sobre “cooperação policial na jurisdição marítima”, realizado conjuntamente pelos Serviços de 
Alfândega e pela ESFSM

◇

Para aprofundar os intercâmbios e a cooperação entre o Interior 
da China, Hong Kong e Macau no domínio do policiamento, os Serviços 
de Alfândega e a ESFSM realizaram, nos dias 24 e 25 de Outubro, o 
Seminário sobre “cooperação policial na jurisdição marítima”. Através do 
compartilhamento de especialistas e estudiosos, estudam as estratégias 
de gestão marítima que se adapta à moderna situação da área marítima e 
promovem o aprimoramento da cooperação em vários campos.

A cerimónia de inauguração deste seminário foi presidida na ESFSM 
no dia 24, às 9:30, pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
pelo Director-Geral dos Serviços de Ligação para os Assuntos Policiais, Yu 
Chengping, pelo Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io 
Kun, pelo Director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek.

No discurso do Director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, 
se refere “O Governo Central delineou uma área marítima de 85 quilômetros 
quadrados para Macau e foi expandido assim consideravelmente o futuro 
espaço para o desenvolvimento de Macau. Iniciou um novo impulso na 
moderação e no desenvolvimento sustentável da economia de Macau. 
Ao mesmo tempo, a aplicação da lei e a gestão da área marítima também 
trouxeram novos desafios para Macau. Como um departamento de primeira 
linha na aplicação da lei na área marítima, os Serviços de Alfândega de 
Macau formularam uma série de diligências, incluindo a divisão de seis 

zonas de patrulhamento na área marítima 
e três bases de operações marítimas para 
formar uma "zona de reação de meia 
hora" que constitui operações regulares. 
Em termos de equipamento, os Serviços 
d e A l f â n d e g a d e M a c a u i n t r o d u z e m 
gradualmente novos tipos de patrulhas e 
sistemas de monitoramento inteligentes para 
fortalecer a aplicação da lei por meio de 
meios científicos e tecnológicos. Ao mesmo 
tempo, os exercícios conjuntos regionais e 
interdepartamentais devem ser organizados 
regularmente, de modo a for ta lecer a 
capacidade de cooperação mútua e fazer 
bem no gerenciamento da lei marítima.”

A 1ª. sessão do seminário foi realizada 
imediatamente após a cerimônia de inauguração. OS especialistas e 
estudiosos da China Continental, Hong Kong e Macau foram convidados a 
trocar opiniões e apresentação de casos, em termos de segurança pública 
e aplicação da lei nas áreas marítimas, políticas nacionais e o impacto do 
desenvolvimento nas áreas marítimas. Os oradores são Wang Kaiqiang, 
vice-chefe da Divisão de Segurança do Comando Departamento de Polícia 
Marítima da China, Wang Ben, vice-chefe da Divisão de Controlo Fronetiriço 
do Departamento de Controlo Fronteiriço do Ministério da Segurança 
Pública, Chan Wai Yin, chefe de bombeiros de Marine Zone of Hong Kong 
Fire Services Department, Lo Ka Hong, Comissário de Marine Region of 
the Hong Kong Police Force, Chan Man Fai, chefe de bombeiros interino de 
Diving Unit of Hong Kong Fire Services Department.

A 2ª. sessão do seminário foi realizada no dia 25 na ESFSM, foram 
abordados propositadamente os seguintes temas: Reforço na cooperação na 
execução de lei no mar entre Guangdong e Macau, Estudo de mecanismo 
de prevenção e controlo conjunto de riscos de segurança de transfronteira 
marítima no contexto de data grande, Perspectiva de colaboração na gestão 
de jurisdição marítima entre Macau e Interior da China.

為深化內地、香港及澳門在海域警務方面的交流合作，澳門海關聯

同澳門保安部隊高等學校於 10 月 24、25 日，舉辦為期兩天的「海域

警務合作研討會」，透過專家學者的分享，探討切合現代海域情況之海

域管理策略，並推動各地加強在有關領域的合作。

研 討 會 於 24 日 上 午 九 時

三十分在澳門保安部隊高等學校

舉行開幕式，由澳門保安司黃少

澤司長、澳門中聯辦警務聯絡部

于成平部長、澳門警察總局馬耀

權局長、澳門海關黃有力關長等

嘉賓主禮。

澳門海關黃有力關長致辭

時表示：「中央政府劃定了澳門

八十五平方公里的海域範圍，大

大拓展了澳門未來的發展空間，

為澳門經濟適度多元及可持續發

展注入了新的動力。與此同時，

海域的執法及管理，也為澳門帶

來了新的挑戰。作為海域執法工作的前沿一線部門，澳門海關制訂了一

系列的部署，包括在海域範圍內劃分了 6 個海上執勤區域，並設立了 3 

個海上運作基地，組成「半小時反應圈」的恆常行動部署。在裝備方面，

澳門海關正逐步引入新型的巡邏船艇，以及智能監控系統，透過科技手

段，強化執法力量。同時，定期組織區域性及跨部門聯合演練，加強相

互協作的能力，做好海域執法管理工作。」

第一場研討會緊接開幕式後舉行，邀請到來自內地、香港及澳門三

地的專家學者，分別從海域上的公共安全與執法、國家政策及發展對海

域管理的影響等議題，進行意見分享及實務案例說明。講者包括中國海

警局司令部治安處王開強副處長、公安部邊防管理局邊境管理處王賁副

處長、香港消防處海務分區陳偉然消防區長、香港警務處水警總區羅家

康警司，以及香港消防處潛水組陳文輝署理消防區長。

第二場研討會於 25 日同樣在澳門保安部隊高等學校舉行，會上將

就加強粵澳海上執法合作、大數據背景下海上跨境安全風險聯合防控機

制研究、澳門與內地海域管理合作的展望等內容，進行重點討論。
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第二十五屆保安學員普通培訓課程結業禮，於 11 月 24 日在路環
澳門保安部隊高等學校舉行，儀式由保安司黃少澤司長主持。

第二十五屆保安學員普通培訓課程於 2017 年 4 月開課，課程為
期 8 個月，分為基礎訓練、專業訓練及實習三個階段。該課程共有
207 名學員，其中 163 名治安警學員（男 115，女 48），44 名消防
學員（男），結業學員已完成課程並取得合格成績，將被調派到所屬
的部隊工作，正式成為警員或消防員。

校長在致辭時表示，保安部隊的工作性質特殊，當有緊急事故發
生時，都必須毫不猶豫地勇往直前，到達現場，向有需要之市民提供
最適切的協助，救急扶危，紓解民困。學員們是維持公共安全與保護
市民生命財產的先鋒，應為自己能成為保安部隊之成員而感到自豪和
驕傲。當學員們選擇它作為終生職業，就等於接受了「護法安民」和
「捨己救人」這一神聖使命，任何情況之下，都必須竭盡全力履行這
份使命和責任，毋負巿民、家人和學校的期望。

校長亦勉勵學員：「你們是保安部隊最有活力的菁英！我相信，
憑着強烈的使命感和熱誠，你們定能在日後的工作中，充分展現出警
務人員崇高的情操，獲得市民的讚賞。常言道：『人生的旅程有如逆
水行舟，不進則退。』在此，我要提醒
你們，在不同的崗位上，都必須自強不
息，不斷努力，提升專業技能，堅毅不
拔，才能戰勝未來將會遇到的挑戰。」

結業典禮程序編排如下：

- 主禮嘉賓檢閱儀仗隊

- 校長致辭

- 宣讀澳門保安部隊軍事化人員

  通則中之義務

- 頒發結業證書及獎項

- 列隊步操並向主禮嘉賓致敬

- 體育活動表演
各獲獎學員包括有：
總成績第一名  ：麥美娟；
體育成績第一名：麥梓揚（男）；容佩怡（女）； 
射擊成績第一名：馮偉康；
越野跑比賽男子組前三名：趙偉林、符晶、李翊銘；
越野跑比賽女子組前三名：容佩怡、謝雅欣、麥美娟。

最後，學員將所學到之技能向在場嘉賓及親友作示範表演，演練
項目包括有自衛術、穿越火門、遊繩下滑、滑行及花式槍步操等。

A Cerimónia de Encerramento do 25° Curso de Formação de Instruendos 
decorreu, em 24 de Novembro, na Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau, em coloane, a qual foi presidida pelo Exmo. Sr. Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak. 

Iniciou-se o 25º Curso de Formação de Instruendos em April de 2017, 
o qual teve a duração de oito meses e foi composto por três fases que são, 
respectivamente, a instrução básica, a instrução profissional e o estágio. Este 
curso é constituído por 207 instruendos, dos quais 163 (115 do sexo masculino, 
48 do sexo feminino) são do Corpo de Polícia de Segurança e 44 (todos do sexo 
masculino) são do Corpo de Bomeiros. Os instruendos finalistas que concluíram 
o referido curso com aproveitamento, serão destacados para prestarem serviço 
nas corporações a que pertençam como guardas ou bombeiros.

Na alocução, o Director da Escola frisou que os trabalhos das Forças 
de Segurança de Macau têm as suas especialidades, quando ocorre uma 
emergência, os instruendos são como elementos da linha de frente, por isso, 
devendo ir, sem qualquer hesitação, ao local de ocorrência e fornecendo a 
assistência mais adequada para quem precisa, resolvendo os problemas dos 
cidadãos. Os instruendos são pioneiros na manutenção da segurança pública 
e na proteção das vidas e dos bens dos cidadãos, devendo se orgulhar de ser 
elemento das Forças de Segurança. Ao escolherem a incorporação nas Forças 
de Segurança como seu percurso de vida profissional, é igualmente aceitar a 
missão sagrada da “Observância das Leis e Protecção dos Cidadãos” e “Vida por 
vida”, em quaisquer situações, sendo necessário empenhar-se no comprimento 
e nas responsabilidades inerentes a esta missão, só assim, irão responder às 
expectativas dos cidadãos, dos seus superiores e das suas famílias.

O Director ainda estimulou todos os instruendos que “Vocês são elites mais 
energéticas das Forças de Segurança! Estou confiante de que, com um forte 
senso de missão e dedicação, vocês certamente poderão, no futuro, demonstrar 
completamente os elevados sentimentos da polícia e ganharão a apreciação 
do público. Diz-se que a vida humana é como navegar contra a corrente, 
deixar de avançar significa retroceder. Portanto, gostaria lembrar-vos que em 
qualquer posto de trabalho, devem envidar esforços incessantes por chegar a 
ser mais poderoso, no sentido de elevar habilidades profissionais, vencendo com 
confiança firme os desafios a colocar no futuro.”

Do programa da cerimónia de encerramento constou:

- Passar  revista à Guarda de Honra pela entidade que    
  presidiu a cerimónia
- Discurso do Director da Escola
- Leitura dos deveres do Estatuto dos Militarizados das  
   Forças de  Segurança de Macau
- Entrega de diplomas e prémios
- Desfile das forças em parada e prestação de   
  continência  à entidade que presidiu a cerimónia
- Demonstração de actividades desportivas
Os instruendos premiados são:
1º Classificado Geral: MAK MEI KUN;
1º Classificado em Educação Física: 

         MAK CHI IEONG (masculino), IONG PUI I (feminino);

1 º Classificado em Tiro: FONG WAI HONG;

Os 3 primeiros classificados da corrida de Corta-Mato do grupo masculino:  
         CHIO WAI LAM, FU CHENG, LEI IEK MENG;

Os 3 primeiros classificados da corrida de Corta-Mato dgrupo feminino:   
         IONG PUI I, XIE YAXIN, MAK MEI KUN.

Finalmente, os alunos demonstraram as habilidades que aprenderam com 
os seus convidados e seus parentes. Os exercícios incluíam a legítima defesa, 
passando por portas de fogo, descendo e deslizando a corda, marcha com rifle.

◇第二十五屆保安學員普通培訓課程結業禮
Cerimónia de Encerramento do 25º Curso de Formação de Instruendos ◇
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行山益處多，其樂也無窮，保安部隊及保安部門今年繼續舉辦「行

山同樂日」。活動於 12 月 3 日早上 10 時在路環步行徑舉行，一眾保

安範疇人員及其家屬約四百人，齊集於路環叠石塘山媽祖像前，在保

安司黃少澤司長和各部門領導帶領下結伴同行，細味行山樂趣。 

是次活動由媽祖像出發，途經路環步行徑及黑沙水庫健康徑，全

程約四公里。沿途涼風送爽，陽光普照，景色宜人，並得到民政總署

導賞員沿途悉心講解，使各人在健行之餘亦能多認識澳門郊外的自然

環境，倍增意義。保安當局希望藉着活動，使保安部隊及各保安部門

人員在工作之餘，親近大自然，舒緩壓力，同時促進彼此間的情誼，

提升人員間的凝聚力和歸屬感。

出席活動的還包括：警察總局馬耀權局長、澳門海關黃有力關長、

澳門保安部隊高等學校許少勇校長、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、澳門保安部隊事務局郭鳳美代

局長。

Haver muitas vantagens e alegrias no passeio na montanha. As 
Forças e Serviços de Segurança de Macau continuaram a organizar a 
Actividade do “Dia de Convívio do Passeio na Montanha” em dia 3 de 
Dezembro às 10 horas de manhã no Trilho de Coloane, o pessoal de 
área de segurança e seus familiares num total de cerca de 400 pessoas 
reuniu-se na frente da Estátua de A-Má, sendo chefiado pelo Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak e pelos dirigentes dos serviços para 
dar passeio em conjunto na montanha.

Essa actividade teve como a partida a Estátua de A-Má e passando 
pelo Trilho de Coloane e pelo Circuito da Barragem de Hac-Sá, com a 
distância de 4 Km. Ao longo do caminho com brisa fresca, e no cenário 
ensolarado e agradável, a visita sendo guiada e apresentada pelos 
trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o 
que permite, com grande significado, aos participantes, a par de visita, 
conhecerem o ambiente natural nos arredores de Macau. As autoridades 
de seguraça procuram, através deste evento, deixar ao pessoal de 
área de segurança e seus familiares se aproximarem da Natureza e se 
relaxarem, a par de trabalho, para aumentar a amizade mútua,a coesão 
e elevar o sentido de pertença do pessoal.

A acitividade conta ainda com a presença do Comandante-geral dos 
Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, do Director-geral dos Serviços 
de Alfândega, Vong Iao Lek, do Director da Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau, Hoi Sio Iong, do Comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, Leong Man Cheong, do Comandante 
do Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, do Director da Direcção dos 
Serviços Correccionais, Cheng Fong Meng, da Directora substituta dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, Kok Fong Mei.

◇ 2017 保安部隊及保安部門「行山同樂日」
A Actividade do “Dia de Convívio do Passeio na Montanha” das Forças e Serviços de Segurança de Macau para 2017 ◇


