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　　迎着風雨，本局全體人員與澳門居民

並肩走過了 2017 年。面對天災肆虐，我

們一直恪守維護澳門特別行政區安全的責

任，治安警察局上下都能夠克盡厥職，肩

負救急扶危的使命。透過中央政府、特區

政府、社會和居民齊心協力，使澳門得以

在短時間內回復穩定和安寧。

 Nas chuvas e temporais, todo o pessoal 

da Corporação passou o ano 2017 lado a lado 

com os residentes de Macau. Mesmo perante a 

tormenta de catástrofes naturais, mantivemos 

sempre a firmeza de cumprir os deveres de 

assegurar a segurança da RAEM. Todo o pessoal 

do CPSP desempenhou fielmente as funções que 

lhe foram incumbidas, acorrendo às situações 

de emergência e r iscos.  Com os esforços 

conjuntos do Governo Central, do Governo 

da RAEM, da comunidade e dos residentes, 

a  es tabi l idade e  t ranqui l idade de Macau 

recuperaram num curto espaço de tempo.

治安警察局局長
O Comandante do CPSP

梁文昌 警務總監
Leong Man Cheong

Superintendente Geral
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2017 年 8 月 23 日，澳門飽受 53 年來最強勁

的風災所肆虐，導致全澳社會、市民生命及財

產遭到嚴重損失。面對風災，我們嚴陣以待，

適時啟動緊急應變機制並進行部署。全局人員

共同投入救災搶險，以及重整善後工作。暴風

之中，我們四出救援應急，無畏風雨，不怕艱

辛，致力守護市民的生命安全。

期間，本局透過社區警務聯絡機制，團結社區

廣大民眾之力，警民合作，眾志成城，攜手應

對天災。呈現出一幕幕警民情深的真摰場景，

令我們倍感振奮、深受鼓舞。

去年，即使我們投放了大量的資源和心力應對

風災。然而，多項核心警務工作仍取得顯著績

效，並在保安領域長期規劃中達到階段性的指

標，全憑本局上下一心，全力以赴。細閱《治

安警察局年報 2017》，回顧過去一年竭誠投

入的各項工作，能夠體現出我們克盡厥職，致

力維護社會治安秩序和服務社會的崇高感召。

維持社區治安，守護公共秩序

受社會發展調整周期及外圍環境影響，治安狀

況仍處於複雜多變的情勢。我們審時度勢，因

應實際情況，設計並開展主動警務策略，推動

全面預防及周密的執法部署，全力打擊各類

罪案和非法活動，致力維持社會秩序。2017

年，經本局處理的罪案總數為 10,829 宗，較

2016 年增加了 2.65%，面對罪案總數微增的

情況，本局將密切留意社會環境和犯罪手法的

變化，繼續加強針對相關罪案的預防和打擊力

度。在出入境事務上，2017 年，總體的出入

境數字共錄得 1.69 億人次，較 2016 年增加

了 3.21%，對於出入境人次的增加，本局將繼

續透過引進及完善科技設備、落實各項出入境

便利措施，以提升服務素質及效率，為方便居

民出行和來訪旅客提高更佳的通關體驗。在道

路交通情況方面，2017 年，本澳共發生交通

意外事故 14,715 宗，較 2016 年減少 4.09%，

交通意外事故數字的減少，反映出本澳道路使

用情況正逐步改善，本局將繼續完善對交通秩

序的管理，並將開展更多與道路安全相關的宣

傳和教育工作。2017 年，我們一如既往致力

維持公共秩序有條不紊，保障使用者於公眾地

方參與合法活動的權益。此外，在各大重要節

慶、大型活動盛事、國際交流會議、中央領導

人來澳視察及第六屆立法會選舉活動的順利進

行期間，本局著力淨化治安環境，透過縝密規

劃行動部署，嚴格執行相關安保工作；適時實

施人潮管制等措施，以維持通關、交通及市面

秩序，以確保活動順利進行。

強化區域合作，提升治安防控

於區域合作方面，在粵港澳大灣區規劃及推進

「一帶一路」建設的發展形勢下，本局積極與

相關部門保持緊密聯絡及合作，透過建立聯絡

溝通機制，強化訊息互通及執法聯動方案，開

展情報交換及大型反罪惡行動，有效遏制跨境

違法犯罪的勢頭，為區域安全和諧穩定發揮重

要作用。

警務變革創新，配合社會發展

為積極配合國家賦予本澳「世界旅遊休閒中

心」的戰略發展定位，在 2017 年 3 月，一種

全新的警務模式　　「旅遊警察」正式投入服

務。以嶄新、鮮明及活力的形象的展現，有效

於旅遊景點執行治安防控、維持公共秩序及進

行人潮管理等工作，為訪澳旅客提供優質服務

與安全保障。此外，我們亦致力提升各部門的

科技設備及推出各項便民措施，包括出入境通



  序  言

4

關後備系統的投入運作及優化、新型「路口綜

合偵測及數據採集系統」、新警務辦公大樓的

啟用及出入境便民措施等。變革創新有利維持

警隊高效精幹的專業水平及執法能力，確保持

續向公眾提供優質服務。

深化社區警務，實現以民為本

社區警務工作一直是本局重點投入的工作，也

是印證新型警務模式先行先試的成功基石。透

過更主動地與市民直接溝通的模式，以社區治

安需求為導向有序開展各項工作，團結社區力

量，共同維護社區治安，取得良好成效。於去

年，社區警務聯絡機制進一步深化，合作伙伴

由 6 個團體拓展至 8 個團體，令良好的警民合

作模式在社區根深葉茂。除了透過社會團體，

我們亦致力於開發多元途徑，以促進警隊與廣

大市民的溝通互動，拉近警民關係。2017 年

除了增加傳統的電視、電台媒體及新聞發佈投

入外，更積極構建了如 Youtube、Wechat 及

Facebook 等新型媒體平台並取得亮麗成績，

單 Facebook 的追蹤人數就超越了 17,000，

反映出警隊與市民互動的必要性與實際需求。

年內舉行的「警民同樂日」場面空前盛大，吸

引逾 16,000 人次到場，充分體現了市民對警

隊的支持，印證了「警民一家親」是對本局社

區工作的最大肯定。

關注青年成長，攜手共建未來

青少年是社會未來棟樑，我們一直關懷青少年

的身心健康發展。在 2017 年，本局重點開展

多 項 以 青 少 年 為 對 象， 兼 備 實 用 性、 趣 味 性

及 具 正 面 意 義 的 活 動， 反 應 熱 烈。 我 們 更 進

一步深化「警 . 校聯絡機制」，將本澳 8 間高

等教育學府納入機制，開拓雙方的溝通網絡。

「警 . 校聯絡機制」的有效運行有利警隊與教育

界及廣大師生保持緊密的聯繫，同時有利於團

結社會各界共同為青少年的健康成長守衛護航。

建設專業團隊，強化支持並重

人員是警隊最核心的力量，也是團隊運作的基

石。本局十分重視團隊的文化建設及專業培

訓，以強化綜合警務能力，具體包括：完善內

部管理及監督機制，塑造紀律嚴明警隊之風；

優化心理支援機制、暢通各級溝通渠道；強化

人員專業培訓，提高人員專業能力及國際視

野；積極配合晉升機制革新立法修改工作，激

發人員士氣；極力推動柔性組織文化，鼓勵支

持人員參與各項文娛康樂活動，發展身心健康

的生活模式。團隊建設的有效展開，有利全面

增強人員專業實力，提升歸屬感及內部凝聚

力，確保警隊擁有專業素質及多元技能，足以

應對複雜多變社會環境。

回顧過去，展望未來

回顧 2017 年，我們肩負撲滅罪行的重要職責，

全力維持社會秩序保障公眾安全。憑藉警隊全

體人員專業精幹、不畏危難及團結一致的職業

精神及出色的表現，贏得了廣大市民的認同和

支持，令警隊倍感鼓舞，是砥礪前行的最大動

力。未來一年，本局仍會持續貫徹保安司司長

提出的三個警務理念，沿著有效的警務策略與

模式，以不斷革新、務實的態度，以及無懼艱

辛、堅定不移的決心，履行「護法安民」這個

光榮的神聖使命，為守護澳門特別行政區貢獻

出我們的一份力量。
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No dia 23 de Agosto de 2017, Macau foi atingida 

pela tempestade mais forte nos últimos 53 anos, 

a qual causou grandes prejuízos à sociedade, 

vida e bens dos cidadãos. Perante a tempestade, 

mantivemo-nos altamente alertas e vigilantes. 

Act ivámos opor tunamente  o  mecanismo de 

emergênc ia  e  p rocedemos  à  d i spos ição  de 

resposta. Todo o pessoal da Corporação investiu-

se nos trabalhos de socorro e de restabelecimento. 

Na tempestade,  apesar  de chuvas  in tensas , 

ventos fortes e fadiga, acorremos corajosamente 

à emergência em todos os cantos da cidade para 

proteger a vida dos cidadãos.

Entretanto, com o mecanismo de l igação de 

po l i c iamen to  comuni tá r io ,  r eun i ram-se  a s 

forças da população e da polícia, esforçando-se 

conjuntamente para lidar com o desastre natural, 

projectando cenas de cooperação sincera entre 

os cidadãos e a polícia que nos fizeram sentir 

bastante entusiasmados e encorajadores.

No  ano  pa s sado ,  mu i to  embora  t enhamos 

investido enormes recursos e esforços na resposta 

à catástrofe de tempestade, os principais serviços 

policiais continuaram a obter resultados evidentes, 

e alcançaram-se as metas faseadas do planeamento 

a longo prazo no âmbito de segurança. Tudo 

is to  se  deveu a unanimidade e  es forços  do 

pessoa l  de  todos  os  n íve i s  da  Corporação. 

Da leitura do «Relatório Anual do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública 2017», ret i ra-

se uma retrospectiva dos trabalhos executados 

com toda a dedicação durante o ano transacto, 

onde se reflecte o pleno cumprimento de nossos 

deveres e atribuições, uma nobre vocação de 

maior empenho na defesa de segurança e ordem 

públicas, e em servir a comunidade.

Garan t i a  da  segurança  da  comun idade ,  e 

protecção da ordem pública

Com os  e fe i to s  do  a jus tamen to  c íc l i co  do 

desenvolvimento social, e com as influências das 

condições periféricas, a situação de segurança 

pública continuou a ser complicada e variável. 

Avaliando a situação, atendendo à realidade, 

concebemos e desenvolvemos estratégias de 

policiamento activo, e procedemos à prevenção 

compreens iva  e  à  d ispos ição cuidadosa de 

policiamento, por forma a exercer um combate 

dinâmico contra diferentes tipos de crimes e 

actividades ilícitas, em prol da ordem pública. 

Em 2017, registou-se um total de 10.829 casos 

criminais que foram tratados pela Corporação, 

indicando um aumento de 2,65% em relação 

ao ano 2016. Face a esse ligeiro aumento de 

crimes, acompanharemos de perto a evolução 

das condições sociais e dos modus operandi do 

crime, prosseguindo o reforço na prevenção e no 

combate à criminalidade. Na área de serviços de 

migração, em 2017, o número total de entradas 

e saídas foi  de 169 milhões,  representando 

um aumento  de  3 ,21% em re lação  ao  ano 

2016. Perante esse aumento de movimentos 

f r on t e i r i ço s ,  con t i nua r emos  a  me lho ra r  a 

qualidade e a eficiência do serviço através de 

introdução e aperfeiçoamento de equipamentos 

tecnológicos, e de implementação das medidas 

migratórias de facilidade ao público, oferecendo 

melhor experiência de inspecção fronteiriça 

aos residentes e visitantes. Quanto à situação 

de trânsito rodoviário, em 2017, ocorreram em 

Macau totalmente 14.715 acidentes de viação, 

demonstrando uma diminuição de 4,09% em 

relação ao ano 2016. Essa diminuição reflectiu um 

melhoramento gradual da situação de uso de vias 

públicas. Continuaremos a aperfeiçoar a gestão 

da ordem de trânsito, e desenvolver mais acções 

de divulgação e educação relativas à segurança 

no trânsito. Em 2017, continuámos a dedicar-

nos, como sempre, à defesa da ordem pública, 

garantindo o direito dos utentes à participação em 

actividades legais nos lugares públicos. Por outro 

lado, durante a realização de eventos de grande 

envergadura, de intercâmbios e conferências 

internacionais, de inspecção de Macau pelos 

dirigentes do Governo Central, e das actividades 

de eleições para a 6.ª Assembleia Legislativa, 
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outro lado, esforçámo-nos ainda em aperfeiçoar 

os equipamentos tecnológicos das subunidades, 

e lançar medidas à facil idade dos cidadãos, 

incluindo: a entrada em funcionamento e o 

aperfeiçoamento do sistema informático de back-

up para o controlo fronteiriço, o novo “Sistema 

integrado de detecção e recolha de dados nas 

intersecções”, a entrada em funcionamento de 

novos edifícios de operação policial, e, medidas 

migratórias à facilidade dos cidadãos etc. As 

acções de actualização e inovação beneficiaram 

a permanência no alto nível do profissionalismo 

e da capacidade de policiamento dos nossos 

agentes, tendo assegurado a prestação contínua 

do serviço de qualidade à população.

Aprofundamento do policiamento comunitário, 

concretizando a ideologia de servir melhor a popolação

O policiamento comunitário tem vindo a ser um 

dos nossos trabalhos especialmente focalizados, 

e é também o alicerce do sucesso da experiência 

de um novo modelo de policiamento.  Através 

da forma de tomar iniciat iva de estabelecer 

comunicação directa com os cidadãos, e tendo 

como orientação as necessidades de segurança 

c o m u n i t á r i a ,  d e s e n v o l v e m o s ,  d e  m a n e i r a 

ordenada, os diversos trabalhos e unimos as 

forças da comunidade em prol da protecção 

conjun ta  da  segurança  comuni tá r ia ,  t endo 

obtido bons resultados. No ano passado, com 

o número de colaboradores que cresceu de 6 

para 8, o mecanismo de ligação de policiamento 

comunitário aprofundou-se ainda mais, fazendo 

enraizar e florescer uma boa cooperação cidadãos-

polícia na comunidade. Além de depender do 

apoio de associações sociais, procurámos ainda 

desenvolver meios diversificados para promover a 

comunicação, interacção e relação entre a polícia 

e a população. Em 2017, além de esforçarmos 

para fazer cada vez melhor a divulgação através 

de canais  t radicionais  de televisão,  rádio e 

conferência de imprensa, estabelecemos ainda 

novas plataformas de média no Youtube, WeChat 

a  Corporação focal izou os seus esforços na 

depuração das condições de segurança; através 

de  p l aneamen to  cu idadoso  de  d i spo s i ção 

de  ope rações ,  execu tou  r i go ro samen te  o s 

respectivos trabalhos de policiamento; e aplicou 

oportunamente medidas de controlo de multidão, 

a s segu rando  a  boa  o rdem de  mov imen to s 

fronteiriços, de trânsito rodoviário e da cidade, e 

garantindo o bom andamento das actividades.

Reforço da cooperação regional, bem como da 

prevenção e controlo da criminalidade

Na área de cooperação regional ,  perante a 

situação de desenvolvimento da execução do 

plano da «Área da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau», e da implementação da construção 

de  «Uma Fa ixa ,  Uma Rota» ,  a  Corporação 

mantinha activamente l igação e cooperação 

íntimas com os respectivos serviços; através de 

estabelecimento de mecanismos de ligação e 

comunicação, reforçou a comunicação recíproca 

de informações e os planos de operação conjunta 

policial, e desenvolveu a troca de informações 

e as operações anti-crime em grande escala, 

contendo efectivamente o impulso de actividades 

c r iminosas  t rans f ron te i r iças ,  e  p roduz indo 

efeitos significativos na segurança, harmonia e 

estabilidade regionais.

Actualização e inovação do policiamento em 

articulação com o desenvolvimento social

Para articular-se activamente com as directrizes 

de desenvolvimento est ratégico do País ,  de 

tornar Macau um “Centro Mundial de Turismo 

e Lazer”, um novo modelo de policiamento – 

“polícia de apoio a turistas”, entrou formalmente 

em funcionamento em Março de 2017. Com 

uma imagem nova, distinta e activa, executaram 

efectivamente os trabalhos de prevenção de 

crimes, de manutenção de segurança pública, e 

de controlo de multidão, prestando serviço de 

qualidade e garantia de segurança a visitantes. Por 
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e  Facebook ,  onde  reco lhemos  mui to  bons 

resultados. Meramente no Facebook, o número 

de pessoas que vis i taram a nossa página já 

ultrapassou 17 mil, reflectindo a importância e 

necessidades reais de interacção entre a polícia e 

os cidadãos. Por outro lado, realizaram-se no ano 

as actividades comemorativas do “Dia da PSP”, cujas 

cenas eram magnificentes e atraíram a chegada de 

cerca de 16 mil pessoas, demonstrando plenamente 

o apoio dos cidadãos à polícia, evidenciando 

que a situação de “A relação entre cidadãos e a 

polícia assemelha-se a uma família” é o maior 

reconhecimento dos nossos trabalhos comunitários.

Preocupação com o desenvolvimento dos jovens, 

e esforços conjuntos para a construção do futuro

A Co rpo raç ão  t em ,  como  s empre ,  g r ande 

preocupação com o desenvolvimento da saúde 

física e mental dos jovens que são os futuros 

pilares da sociedade. Em 2017, realizámos várias 

actividades práticas, divertidas, e com significados 

posi t ivos dest inadas a jovens,  tendo obt ido 

um acolhimento muito favorável. Expandimos 

o “mecanismo de l igação ent re  a  pol íc ia  e 

escolas” com a integração de mais 8 institutos 

do ensino superior, desenvolvendo a rede de 

comunicação entre ambos. O bom funcionamento 

do mecanismo contribuirá para uma ligação 

íntima da Corporação com o sector do ensino 

e também com os professores e alunos, e para 

a aglomeração dos sectores sociais para prestar 

conjuntamente protecção e acompanhamento do 

desenvolvimento saudável dos jovens.

Desenvolvimento de uma equipa profissional, 

valorizando não só o reforço, como também o apoio

O pessoal é uma força mais fulcral da Corporação, 

e também o alicerce do seu funcionamento. O 

CPSP está sempre preocupado com o reforço, 

através de desenvolvimento cultural e formação 

profissional, das capacidades compreensivas de 

policiamento dos seus agentes, designadamente: 

aperfeiçoar o mecanismo de gestão interna e 

de supervisão, desenvolvendo a tendência de 

uma equipa policial rigorosamente disciplinada; 

aperfeiçoar o mecanismo de apoio psicológico 

e desobstruir  os  canais  de comunicação de 

diferentes níveis; reforçar a formação e capacidade 

prof i ss ionais  do pessoal ,  es tendendo a  sua 

perspectiva internacional; articular-se activamente 

com os trabalhos de legislação para a actualização 

do  mecan i smo  de  p romoção ,  po r  f o rma  a 

estimular o moral do pessoal; promover vivamente 

a cultura organizacional flexível, encorajar e 

apoiar a participação do pessoal nas actividades 

recreativas para desenvolver a sua saúde física 

e mental.  O desenvolvimento eficaz de uma 

equipa contribuirá para o aumento global de 

competências profissionais do pessoal e o reforço 

do sentimento de afiliação e da solidariedade, e 

também para assegurar que esta equipa policial 

seja dotada de qualidade profissional e diversas 

técnicas e capacidades, suficientes para fazer face 

às condições sociais complicadas e volúveis.

Retrospectiva do passado, e perspectiva do futuro

Numa retrospectiva do ano 2017, continuámos 

a prosseguir as atribuições importantes de luta 

contra crimes, defendendo, com todos os esforços, 

a ordem e segurança públicas. Todo o pessoal 

da Corporação actuou com espírito profissional, 

s o l i d a r i e d a d e ,  e f i c i ê n c i a  e  c o m p e t ê n c i a , 

tendo ganhado o reconhecimento e apoio da 

população,  o que a Corporação considerou 

muito encorajador, e ser a nossa maior dinâmica 

para ultrapassar dificuldades. No próximo ano, 

continuaremos a implementar as três conceitos de 

policiamento sugeridos pelo Exm.º Secretário para 

a Segurança. Seguindo as estratégias e modelos 

policiais efectivos, com atitudes inovadora e 

prática, com coragem, firmeza e determinação, 

prosseguimos a nossa honrosa e sagrada missão de 

“Fazer cumprir a lei para proteger os cidadãos”, 

consagrando os nossos esforços à protecção da 

RAEM.
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︒

O Departamento Policial de 
Macau e o Departamento Policial 
das Ilhas responsabilizam pela 
manutenção da ordem pública de 
Macau, identificação de pessoas 
e desempenho de serviços de 
patrulha na cidade, prevenção e 
combate da criminalidade, 
resolução de queixas, denúncias, 
participações, processamento de 
inquéritos e investigação de 
crimes.

9
8



組織架構

10

指 揮 部
Comando

副局長
Segundo 

Comandante

副局長
Segundo 

Comandante

局  長
Comandante

辦事處
Secretaria

樂隊
Banda

de Música

資源管理廳
Departamento

de Gestão  
de Recursos

情報廳
Departamento

de  
Informações

行動廳
Departamento

de  
Operações

警察學校
Escola

de 
Polícia

出入境
事務廳

Serviço de 
Migração

交通廳
Departamento

de  
Trânsito

澳門警務廳
Departamento

Policial
 de Macau

海島警務廳
Departamento

Policial
 das Ilhas

特警隊
Unidade 

Táctica de 
Intervenção
da Polícia

司法暨紀律
辦公室

Gabinete de Justiça
e Disciplina 

指揮部輔助
暨服務處
Divisão  de 

Apoio e Serviços

治安警察局組織架構圖
Organograma do Corpo de Polícia de Segurança Pública

紀律委員會
Conselho Disciplinar

指揮部輔助室
Gabinete de Apoio ao Comando

法律顧問處
Assessoria Jurídica
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資源管理廳 
　人力資源處

　物力資源處

　財政資源室

　文書處理暨檔案科

資源管理廳負責： 

・人事 

・物資 

・財政 

情報廳 
　偵查暨情報處

　　　資料分析暨處理科

　　　有組織罪案調查科

　　　遣返科

　總務警司處

　　　槍械暨彈藥科

　　　監察暨記錄科

　　　私人保安企業科

　文書處理暨檔案科

情報廳負責：

・關於刑事紀錄的處理並保持其最新資料 

・計劃和統籌包括偵查、情報和反情報活動 

・遣返內地非法移民 

・統籌槍械、彈藥、爆炸物品、煙花和電動引

爆裝置等物品的入口、貿易、使用和扣押 

・進行稽查活動

・監察遺體之搬離、移動、埋葬、火葬及焚化 

・處理有關設立私人保安企業或自體防禦企業

之一切申請 

Departamento de Gestão de Recursos

 Divisão de Recursos Humanos
 Divisão de Recursos Materiais
 Gabinete de Recursos Financeiros
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Gestão de Recursos, 
compete :
・a gestão do pessoal 
・a gestão do material 
・a gestão de meios financeiros 

Departamento de Informações

 Divisão de Investigação e Informação
 Secção de Processamento e Tratamento de 

Noticias
 Secção de Anti-crime Organizado
 Secção de Contra-informação
 Comissariado de Assuntos Gerais
  Secção de Armas e Munições
  Secção de Fiscalização e Registo
  Secção de Empresas de Segurança Privada
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Informações, compete :
・Tratar e actualizar os registos criminais
・Planear e coordenar acções de investigação, 

informação, contra-informação
・Assegurar o repatriamento de imigrantes ilegais
・Coordenar acções de importação, comercialização, 

uso e detenção de armas de fogo, munições, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e eléctricos 

・Efectuar acções de fiscalização
・Fiscalizar a observância na RAEM das normas 

relativas à transladação, remoção, enterramento, 
cremação e incineração de restos mortais e 
assegurar o tratamento dos assuntos que por lei 
competirem ao CPSP 

・Constituir e manter actualizado o ficheiro de todo 
o pessoal de segurança das empresas privadas, 
bem como proceder à fiscalização, nos termos da 
lei em vigor 
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Departamento de Operações

 Divisão de Operações e Comunicações
  Centro de Controlo Operacional
  Secção de Operações
  Secção de Comunicações
 Divisão de Relações Públicas
  Secção de Informações Internas
  Secção de Protocolo
  Secção de Relações Públicas
  Gabinete de Tradução
 Secção de Informática e Análise Estatística
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Operações, compete :
・Elaborar directivas, planos e ordens de operações
・Garantir o funcionamento do sistema de 

comunicações e de emergência

・Coordenar todas as actividades de relações 
públicas e de protocolo

・Coordenar para a realização de acções de 
sensibilização para o “Combate da Criminalidade” 

・Recolher, estudar e analisar dados estatísticos

Serviço de Migração

 Divisão de Migração
  Comissariado de Estrangeiros
  Comissariado de Residentes
  Comissariado de Trabalhadores Não-Residentes
 Divisão de Controlo Fronteiriço
  Comissariado de Investigação
  Comissariado de Posto Fronteiriço das Portas 

do Cerco
Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Porto  
Exterior

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto Interior 

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Aeroporto
Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

  Comissariado do Posto Fronteiriço do COTAI
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Estatística

行動廳 
　行動暨通訊處

　　　行動控制中心

　　　行動科

　　　通訊科

　公共關係處

　　　內部資訊科

　　　禮賓科

　　　公共關係科

　　　翻譯辦公室

　資訊暨統計資料分析科

　文書處理暨檔案科

行動廳負責： 

・制定行動指令、計劃和命令 

・確保通訊和緊急救援系統的運作 

・統籌公共關係和禮儀的事項 

・統籌和宣傳預防犯罪的活動 

・搜集、研究及分析統計資料 

出入境事務廳 
　出入境事務處

　　　外國人事務警司處

　　　居民事務警司處

　　　外地勞工事務警司處

　邊境檢查處

　　　調查警司處

　　　關閘邊境站警司處

　　　　　珠澳跨境工業區邊境站

　　　外港邊境站警司處

　　　　　內港客運碼頭邊境站

　　　機場邊境站警司處

　　　氹仔客運碼頭邊境站警司處

　　　路氹城邊境站警司處

　文書處理暨檔案科

　統計科
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出入境事務廳負責：

・執行及監察出入境政策 

・檢查經海、陸、空三路出入境的旅客 

・處理非本澳居民之逗留或定居申請及簽發有

關證件 

交通廳 
　交通監控警司處

　　　行政科

　　　偵查科

　澳門交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　海島交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　文書處理暨檔案科

交通廳負責：

・管制交通秩序 

・檢控交通違例 

・徵收交通違例罰款 

・偵查交通意外事故 

澳門警務廳 
　第一警務警司處

            旅遊警察

　第二警務警司處

　　　黑沙環警察分站

            特別巡邏組

　第三警務警司處

　　　外港新填海區警察分站

            特別巡邏組

　偵查警司處

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

澳門警務廳負責：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失等警務工作

Ao Serviço de Migração compete :
・Executar e fiscalizar a política migratória da RAEM
・Assegurar o control de entradas e saídas
・Assegurar o tratamento de pedidos de 

permanência e fixação de residência de 
estrangeiros, bem como a emissão dos 
respectivos documentos 

Departamento de Trânsito

 Comissariado de Controlo de Tráfego
  Secção Administrativa
  Secção de Inquérito
 Comissariado de Trânsito de Macau
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Comissariado de Trânsito das Ilhas
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Trânsito compete :
・Assegurar o controlo do trânsito

・Autuar contra infracções de regras do trânsito

・Proceder à cobrança de multas por infracções

・Elaborar inquéritos relativos a acidentes de 
trânsito

Departamento Policial de Macau

 Comissariado Policial n.o 1
  Polícia Turística
 Comissariado Policial n.o 2 
  Posto Policial da Areia Preta
          Grupo de Patrulha Especial
 Comissariado Policial n.o 3
  Posto Policial do NAPE
          Grupo de Patrulha Especial
 Comissariado de Inquéritos
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações

Ao Departamento Policial de Macau, compete :
・Assegurar o patrulhamento

・Zelar pela manutenção da ordem pública

・Atender a queixas, participações e reclamações

・Assegurar o tratamento de perdidos e achados
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海島警務廳 
　機場警務處

　　　機場警察接待處

　氹仔警務警司處

            特別巡邏組

            旅遊警察

　路環警司處

 路環警司處分站

 橫琴澳門大學新校區分站

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

　偵查科

海島警務廳負責氹仔及路環：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失

・按照保安和緊急應變計劃，確保澳門國際機 

　場的安全

特警隊 
　特警處

　　　保護重要人物及設施組

　　　防暴大隊

　　　防暴輔助大隊

　　　防暴輔助中隊

　行動暨訓練警司處

　　　行動科

　　　訓練科

　　　安檢暨搜查隊

　指揮部輔助組

　　　運輸暨物資供應隊

　　　總務隊

　　　警犬隊

　　　拆彈科

　　　通訊科

　　　文書處理暨檔案科

　特別行動組

Departamento Policial das Ilhas

 Divisão Policial do Aeroporto
  Posto de Atendimento do Aeroporto
 Comissariado Policial da Taipa
  Grupo de Patrulha Especial
  Polícia Turística
 Comissariado de Coloane
  Posto Policial de Coloane
  Posto Policial do Novo Campus da 

Universidade de Macau na Ilha de Hengqin
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações
 Secção de Inquéritos

Ao Departamento Policial das Ilhas, compete :
・Assegurar o patrulhamento

・Zelar pela manutenção da ordem pública

・Atender a queixas, participações e reclamações

・Assegurar o tratamento de perdidos e achados

・Garantir a segurança do AIM de acordo com os 
planos de segurança e de emergência

Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

 Divisão de Intervenção
  Grupo de Protecção de Altas Entidades e   
  Instalações Importantes
  Grupo de Intervenção
  Grupo de Apoio
  Pelotão de Instrução
 Comissariado de Operações e Instrução 
  Secção de Operações
  Secção de Instrução
  Pelotão de Busca e Revista de Segurança
 Grupo de Comando e Serviços
  Pelotão de Reabastecimento e Transportes
  Pelotão de Serviço
  Pelotão Cinotécnico
  Secção de  I.E.E.I.
  Secção de Comunicações
  Secção de Expediente e Arquivo
 Grupo de Operações Especiais
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特警隊負責：

・防暴

・保護重要人物及設施

・訓練警犬

・拆彈

・執行高度危險之任務等

警察學校 
　輔助警司處

　　　研究、計劃暨刊物科

　　　射擊暨體育科

　訓練警司處

　　　培訓課程科

　　　進修暨學習科

　文書處理暨檔案科

警察學校負責：

・保安學員培訓課程之專業階段培訓及實習

・再培訓課程

・升級課程

・年度體能及射擊測試

・組織內部體育比賽活動

指揮部輔助暨服務處 
　服務警司處

　　　維修保養暨供應科

　　　車輛維修保養科

　　　車輛資料統計科

　　　文書處理暨檔案科

　　　統籌計劃科

指揮部輔助暨服務處負責：

・運輸服務 

・汽車維修 

・設施保養 

・製造木器及鐵器、皮革、布料製品 

・印製本局部分印刷品 

À Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, 
compete :
・Actuar em situações de ameaça especial, em 

defesa da ordem e tranquilidade públicas

・Garantir a protecção de altas entidades e 
instalações importantes

・Proceder ao treino cinotécnico

・Assegurar a inactivação de engenhos explosivos 
improvisados

・Executar missões de alto risco

Escola de Polícia

 Comissariado de Apoio
  Secção de Estudos, Planos, e Publicações
  Secção de Tiro, Educação Física e Desportos
 Comissariado de Instrução 
  Secção de Cursos de Formação
  Secção de Estágios e Aperfeiçoamento
 Secção de Expediente e Arquivo

À Escola de Polícia, compete organizar :
・Cursos de formação profissional e estágios

・Cursos de reciclagem

・Cursos de promoção

・Teste de aptidão fisica e de tiro

・Competições desportivas (internas) 

Divisão de Apoio e Serviços

 Comissariado de Serviço
  Secção de Reparação e Manutenção  e de 

Abastecimento
  Secção de Manutenção e Reparação de veículos
  Secção de Estatística de Veículos
  Secção de Expedientes e Arquivo
  Secção de Coordenação e Planeamento

À Divisão de Apoio e Serviços, compete realizar :
・Serviços de transporte

・Reparação de veículos

・Manutenção e conservação de instalações

・Fabrico de materiais de madeira, metal, cabedal 
e tecido

・Publicação de impressos, panfletos, cartões, 
postais e outras publicações
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警銜標誌
Distintivos de Posto 

警務總監
Superintendente Geral

副警務總監
Superintendente

副警務總長
Subintendente

警司
Comissário

警務總長
Intendente

副警司
Subcomissário

副警長
Subchefe

首席警員
Guarda Principal

警長
Chefe

一等警員
Guarda de Primeira

警員
Guarda
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設施分佈
Localização de Instalações 

15

23

22

8

3

9

1425

16

12

4

13

10

花地瑪堂區
N. Sra. de Fátima

望德堂區
S. Lazaro

大堂區
Sé

風順堂區
S. Lourenço

花王堂區
Sto. António

11 

嘉模堂區
N. Sra. do Carmo

聖方濟各堂區
S. Francisco Xavier

路氹填海區
Taipa e Coloane

5

17

7
2

6

21

24
20

19

澳門大學
Universidade 

de Macau

路 環 島
ILHA DE COLOANE

氹 仔 島
ILHA DA TAIPA

澳 門 半 島
PENÍNSULA DE MACAU

1

18

治安警察局總部大樓
Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública

出入境事務廳大樓
Serviço de Migração

關閘邊境站警司處
Comissariado do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 

外港邊境站警司處
Comissariado do Posto Fronteiriço do Porto Exterior

機場邊境站警司處
Comissariado do Posto Fronteiriço do Aeroporto

路氹城邊境站警司處
Comissariado do Posto Fronteiriço do Cotai 

氹仔客運碼頭邊境站
Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros da Taipa

內港客運碼頭邊境站
Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo
de Passageiros do Porto Interior 

珠澳跨境工業區邊境站
Posto Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço 
 Zhuhai - Macau 

澳門交通警司處
Comissariado de Trânsito de Macau 

海島交通警司處
Comissariado de Trânsito das Ilhas

第一警務警司處
Comissariado Policial n.º 1

第二警務警司處
Comissariado Policial n.º 2

黑沙環警察分站
Posto Policial da Areia Preta

第三警務警司處
Comissariado Policial n.º 3

外港新填海區警察分站
Posto Policial do NAPE

機場警務處
Divisão Policial do Aeroporto

氹仔警務警司處
Comissariado Policial da Taipa

路環警司處
Comissariado de Coloane

路環警司處分站
Posto Policial de Coloane

橫琴澳門大學新校區分站
Posto Policial do Novo Campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin

特警隊大樓
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

警察學校
Escola de Polícia

警察學校分教處
Extensão da Escola de Polícia

政府綜合服務大樓-出入境事務廳服務點
Centro de Serviços da RAEM – posto de serviços do Serviço de Migração
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A Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia é 
responsável pela manutenção da 
ordem e tranquilidade pública, 
protecção de altas entidades e de 
instalações importantes, 
prestação de serviços de 
segurança em actividades de 
grande dimensão, treinamento de 
cães policiais para cooperar em 
operações policiais, examinar, 
remover e inactivar materiais 
explosivos, execução de missões 
de alto risco, etc.
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平安濠江 ─ 2017 警民新春聯誼晚會
Tranquilidade Macau – Sarau de 
Confraternização do Ano Novo Lunar de 2017 
entre a Polícia e a População

黃少澤司長帶領轄下一眾領導於台上合唱 
Secretário Wong Sio Chak liderou o pessoal da direcção sob sua 
tutela para cantar conjuntamente

各部隊及部門領導主管與演出者合照 
Fotografia conjunta das diversas forças de segurança e direcção e chefia dos departamentos e os artistas

行政長官崔世安先生到場為表演者打氣 
Chefe do Executivo Chui Sai On deu apoio aos artistas

由保安司和澳門蓮花衛視合辦，保安司轄下各部

隊及部門協辦的首次大型文藝活動「平安濠江 

─ 2017 警民新春聯誼晚會」，於 2017 年 2 月

8 日假澳門文化中心綜合劇院舉行。各部門人員

聯同多個演出團隊攜手獻藝，載歌載舞，令晚

會充滿喜慶祥和的歡樂氣氛。首次舉辦的新春

聯誼晚會，成效良好，展示紀律部隊柔性一面，

充分體現警民一家，不分彼此的理念，進一步

深化警民關係。

O  p r i m e i r o  g r a n d e  e s p e c t á c u l o  c u l t u r a l 

“Tranquilidade Macau – Sarau de Confraternização 

do Ano Novo Lunar de 2017 entre a Polícia e 

a População”, organizado em conjunto entre a 

Secretaria para a Segurança e o Lotus TV Macau, 

teve lugar no dia 8 de Fevereiro de 2017 no Grande 

Auditório do Centro Cultural de Macau. No mesmo 

evento, o pessoal dos diversos serviços e vários grupos 

performativos levaram a cabo um grande espectáculo, 

proporcionando actuações fabulosas que animaram 

o sarau. O primeiro sarau de confraternização do 

ano novo lunar foi realizado com sucesso, o que 

significa uma importante demonstração para as 

forças de segurança promoverem um policiamento 

rigoroso mas com a plasticidade e um conceito de 

uma relação familiar entre a polícia e o cidadão, que 

demanda a boa colaboração e interacção entre a 

polícia e a população.
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澳門治安警察成立紀念日
Dia comemorativo do estabelecimento 
do CPSP de Macau

於總部大樓進行升旗禮 
Cerimónia do Içar da Bandeira no Comando do CPSP

追悼已故軍事化人員彌撒 
Missa de sufrágio pelos agentes falecidos da Corporação

為慶祝治安警察日，本局一如既往舉辦一系列

紀念活動。當中包括 2017 年 3 月 5 日首次在

塔石廣場舉行的「警民同樂日」，活動由頒發

警務人員嘉獎狀、好市民表揚狀，以及「我們

的警察故事 ─ 填色及漫畫創作比賽」頒獎儀式

揭開序幕。本年度共有 561 位警務人員憑傑出

表現獲嘉獎；17 位好市民因積極協助警方打擊

犯罪，樹立崇高公民責任典範而獲頒發表揚狀；

46 位學生充分發揮了豐富想像力和藝術才華，

分別獲得中、小學組別的警察故事填色及漫畫

創作比賽多個獎項。儀式結束後，本局安排了

一系列展覽、表演節目及攤位遊戲，入場人數

逾 1 萬 6 千人次。

於 3 月 14 日，周年紀念日早上，首先在本局總

部舉行升旗禮，隨後在聖味基墳場進行彌撒追

悼儀式，向已故的治安警察致送花圈。

周年慶祝晚宴在 3 月 13 及 14 日一連兩晚舉行，

宴請內地、香港及本澳各界嘉賓及警隊同僚，

晚宴現場氣氛熱烈，場面盛大而隆重。

Em comemoração do Dia do CPSP, o Corporação 
desenvolveu um leque de actividades festivas, 
incluindo a realização pela primeira vez do «Dia 
de Convívio entre a Polícia e Cidadãos», em 5 de 
Março de 2017, na Praça do Tap Siac. As actividades 
iniciaram-se com a cerimónia de distribuição 
de louvores a agentes policiais, de diplomas de 
referência elogiosa a cidadãos, e de prémios de «As 
nossas Histórias da Polícia – Concurso de Colorização 
e Criatividade de Desenhos Animados». Este ano, 
houve um total de 561 agentes policiais louvados por 
terem um destacável comportamento no desempenho 
das suas funções; 17 cidadãos a quem foi atribuído 
o diploma de referência elogiosa por terem apoiado 
activamente no combate à criminalidade, constituindo 
assim um exemplar de nobre responsabilidade cívica; 
e 46 estudantes premiados por terem suficientemente 
demonstrado excelente imaginação e talento artístico 
no concurso em grupos de ensino primário e 
secundário, de colorização e criatividade de desenhos 
animados sobre as histórias da Polícia. Em seguida, a 
Corporação apresentou uma série de exposições, vários 
espectáculos e jogos em tendas. Nas comemorações, 
houve cerca de 16 mil cidadãos presentes. 

Na manhã do dia 14 de Março, depois da cerimónia 
solene do Içar da Bandeira no Comando da PSP, 
seguiu-se a romagem ao Cemitério de S. Miguel 
Arcanjo, onde após a celebração de uma missa por 
alma dos agentes falecidos, foi colocada uma coroa de 
flores no monumento evocativo aos mortos da PSP.

O jantar do aniversário foi realizado em 13 e 14 
de Março, no qual participaram os convidados dos 
diversos sectores e colegas da equipa da polícia do 
interior da China, Hong Kong e Macau. O jantar 
percorria numa atmosfera entusiástica e grandiosa.
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周年晚宴 

Jantar do Dia do CPSP

保安司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長、本局領導及主管向全體嘉賓祝酒 
O secretário para a segurança Wong Sio Chak, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários Ma Io Kun e a 
direcção e chefias do CPSP fizeram um brinde aos convidados
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警民同樂日 

Dia de Convívio entre 
a Polícia e o Cidadão

獲嘉獎人員和代表與領導及主管合照
Fotografias de agentes louvados e de representantes, tiradas em 
conjunto com a direcção e chefia

梁文昌局長向好市民頒發表揚狀
O comandante Leong Man Cheong entregou os diplomas para os cidadãos elogiados

「我們的警察故事 - 填色及漫畫創作比賽」頒獎儀式
A cerimónia da entrega de prémios das “Nossas Histórias da Polícia – Concursos de Colorização e Criatividade e 
de Banda Desenhada”



年度回顧

24

　　警察開放日一直是治安警察局周年紀念系列活動的重頭戲之一，本年以警民同樂日的名義首次移

師塔石廣場舉行，吸引逾 16,000 人次到場，熱鬧非凡，人數之多遠超預期，亦打破本局歷年以來的

紀錄。我置身於萬人空巷的場面之中，充分感受到市民對警隊的支持，教我感動不已；與此同時，參

與活動的同事無不展現出警務人員親善及多才多藝的一面，亦讓我深感自豪及欣慰萬分。

　　在日常的前線警務工作中，警方為了維持治安及管理秩序，很多時需要行使一種對人的管制力，

不利於構建警民關係，尤其在面對少數不理解警方工作的市民，我們越是執法，關係越是疏離。故此，

我十分珍惜每次警民共融，與民同樂的機會，好讓市民大眾在愉快的氣氛下加深對警務工作的理解，

感受警務人員親切良善的本質。活動當日，既無雕欄玉砌的場景，亦無炫目的明星助陣，我們只有幾

項自己同事的表演、警用品展示和數個簡單的攤位遊戲，但卻處處散發著我們的誠意和認真，然後，

大量的市民用行動來回應，一家大細到場支持，給予我們一萬六千多個鼓勵，我們舉辦的活動圓滿成

功，那是因為所有同事的認真付出和誠摯待人。道理簡單不過，警務工作要取得成功離不開市民的支

持，市民的支持卻建基於我們的服務質素，每一位同事若能以熱誠盡責的心去服務市民，警民關係自

然乘風破浪地發展，警務工作亦將事半功倍。整個同樂日活動，我對其中一幕印象尤深，小朋友們對

我們的紙摺警帽小禮品甚為喜愛，紛紛戴上小警帽成為可愛小警察，爭相模仿警員敬禮的動作，展現

純真的笑顏，彷彿在表達對警察的喜愛，父母亦被逗得笑逐顏開。直至活動結束，還有部份小朋友要

求與在場警員合照不願離去，我心想，小朋友無需不捨，警察向來無分晝夜，一直都守護在大家身邊。

　　整個同樂日活動，塔石廣場被歡愉填滿，小朋友喜歡警察，父母支持警察，構成一幅唯美的警民

關係畫面，讓我對警民關係的發展有著更美好的願景，我冀望所有警務人員與市民共同譜寫警民關係

的新編章，每天都是警民同樂日！

治安警察局局長

梁文昌警務總監

警民同樂
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 O Dia de Abertura do CPSP tem vindo a ser uma das ocasiões em destaque da série de actividades em 

comemoração do aniversário desta Corporação. No corrente ano, foi a primeira vez que se organizou o Dia do Convívio 

entre a Polícia e o Cidadão, na Praça de Tap Seac, atraindo mais de 16.000 pessoas que dilataram muito a animação e júbilo 

do local. O número de participantes foi mais do que o previsto, e quebrou também os recordes desta Corporação ao longo 

dos anos. Eu estava no local com o grande fluxo de pessoas, senti completamente o apoio dos cidadãos à polícia, e isto me 

afectou profundamente; ao mesmo tempo, os colegas participantes demonstraram totalmente a cordialidade e os talentos de 

agentes policiais, deixando-me ter orgulho e alegria. 

 Durante o trabalho rotineiro da linha frente, a fim de garantir a segurança e controlar a ordem, é necessário aplicar 

sempre a medida de controlo a pessoas, o que é desfavorável à criação da relação entre a polícia e o cidadão, sobretudo, 

perante a minoria de residentes que não compreendam bem o trabalho policial, quanto mais execução da lei feita por nós, 

mais separação na nossa relação. Por conseguinte, estimo muito cada oportunidade do convívio entre a polícia e o cidadão, 

a qual vem aprofundando, na atmosfera agradável, o conhecimento do público sobre os trabalhos policiais, fazendo sentir 

as nossas características de cordialidade e amabilidade. Naquele dia, não tivemos cena magnífica, nem estrelas brilhantes, 

realizámos somente espectáculos actuados por nossos agentes, exposições de equipamentos policiais e uns jogos recreativos 

simples, contudo, estava cheia por todo o lado a nossa sinceridade e seriedade. Assim, muita gente respondeu-nos com a 

reacção, que muitas famílias chegaram ao local, dando-nos mais de 16.000 estímulos. O nosso evento conseguiu grande 

êxito, por razão de que todos os colegas envidaram esforços com seriedade e trataram de pessoas com sinceridade. O 

truque é muito simples: o êxito no trabalho policial tem muito a ver com o apoio dos cidadãos, e este, por sua vez, baseia-

se na nossa qualidade de serviço. Caso todos os colegas possam servir o público com entusiasmo e responsabilidade, a 

relação entre a polícia e o cidadão desenvolverá bem. Assim, o trabalho policial obtém o dobro do resultado com metade 

do esforço. Durante a ocasião, houve uma cena que me impressionou muito. Foi que as crianças gostaram muito da nossa 

prenda “boné da polícia em papel”, usando-o imediatamente para fazerem-se pequena polícia, imitando os agentes policiais 

a prestar continência, mostrando sorrisos puros, parecendo que estejam a mostrar o seu gosto pela polícia, e os pais também 

estavam muito contentes. Até ao fim da actividade, algumas crianças ainda não quiseram sair por desejarem tirar fotografias 

com os agentes. Logo pensava que as crianças não precisaram de ser assim, porque a polícia está ao lado da população para 

protegê-la dia e noite.

 No evento, a Praça de Tap Seac estava cheia de alegria, as crianças gostaram da Polícia, e os pais deram apoio à 

Polícia, isto constituindo uma cena linda sobre a relação entre a polícia e o cidadão, fazendo com que eu tinha uma vontade 

mais perfeita do desenvolvimento desta relação, esperando que todos os agentes e os cidadãos escrevam conjuntamente um 

novo capítulo, e que todos os dias são o dia do convívio entre a polícia e o cidadão!

O Comandante do CPSP,

Leong Man Cheong

Superintendente Geral

Convívio entre a Polícia e o Cidadão 
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旅遊警察正式成立
Estabelecimento formal de Polícia Turística

本局於 2015 年 4 月起已初步建立旅遊警察，推

行新型警務模式，成效顯著。2017 年 3 月 5 日，

本局正式成立旅遊警察，駐守於人流較多的旅遊

觀光區，工作以服務市民和旅客為重點，應對旅

客查詢及提供協助；同時執行常規警務工作，阻

遏犯罪行為，處理突發事件，其中，將特別留意

人潮狀況，以便採取有效管理，並就現場情況作

通報，適時執行相應的人潮管制措施。

本局將持續檢視旅遊警察的執行情況，調整駐守

地點、時間及人員相關專業培訓，令本局更有效

地執行治安防控、維持公共秩序及進行人群管理

等工作。透過提供更優質、更專業的服務，向來

自世界各地之旅客展現澳門警察親切友善的形象，

為構建世界旅遊休閒中心作出積極貢獻。

O CPSP preliminarmente criou, em Abril de 2015, a 
Polícia Turística, para promover o novo modelo de 
policiamento, apresentando uma eficiência notável. Em 
5 de Março de 2017, estabeleceu-se formalmente a 
polícia turística. Os polícias turísticos estão guarnecidos 
nas zonas turísticas mais movimentadas, que têm como 
missão principal prestar serviços a cidadãos e turistas, 
atendendo a consultas de turistas e dando-lhes apoios; 
estão incumbidos ainda de serviços policiais de rotina, 
prestes para prevenir e reprimir delitos, intervir nos 
incidentes inopinados, designadamente, prestar especial 
atenção à situação de fluxos de pessoas para possibilitar 
uma gestão eficaz, e informar sobre a situação do local 
para aplicar atempadamente medidas de controlo de 
multidão correspondentes.

Esta Corporação procederá à verificação contínua 
da situação de aplicação de polícia turística, e ao 
ajustamento de locais de destacamento, de horário e 
de relacionada formação profissional do pessoal, por 
forma a permitir uma execução mais eficaz das tarefas 
de controlo e manutenção da ordem e segurança 
públicas, e de gestão de multidões. E, através de 
prestação de serviços de melhor qualidade e com mais 
profissionalismo, revelaremos a turistas vindos de todos 
os lados do mundo, uma positiva imagem de cordialidade 
e amabil idade da polícia de Macau, contribuindo 
activamente para a construção de um centro mundial de 
turismo e lazer.

「旅遊警察訓練課程」結業禮合照 
Fotografia conjunta na cerimónia de conclusão do Curso de Formação de Polícia Turística
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全國人大常委會委員長
訪澳
Visita a Macau do Presidente 
do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Nacional

中共中央政治局常委，全國人大常委會委員長張

德江於 2017 年 5 月 8 日至 10 日來澳視察，為保

障各項活動在安全環境下進行，本局採取高度戒

備，嚴格執行相關安保工作，當中包括成立製證

中心，先為參與座談會的社會各界人士製作智能

通行證，以作為進入會議場館的身份識別，亦在

會場外嚴格進行安檢工作。此外，更在考察團路

經的沿途實施多項警務措施，維持交通及人群秩

序，確保視察行程得以順利進行。

O membro do Comité Permanente do Politburo do Partido 
Comunista da China e presidente do Comité Permanente 
da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, visitou  
Macau nos dias 8 a 10 de Maio de 2017. Para garantir 
que as diversas actividades sejam realizadas num 
ambiente seguro, a Corporação manteve um elevado nível 
de alerta e procedeu à execução rigorosa do trabalho 
de segurança, incluindo o estabelecimento de um centro 
de produção de cartões de acesso, com vista a uma 
produção prévia do cartão de acesso inteligente para os 
participantes de diferentes sectores da palestra na Nave 
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, o qual serviria de 
um meio de identificação para o acesso a pavilhão. Além 
disso, exerceu também uma revista de segurança rigorosa 
na área circundante do local de evento, proporcionou 
medidas policiais no trajecto de deslocação da delegação, 
e manteve a ordem do trânsito e de multidões, garantindo 
que toda a visita seja ocorrida sem sobressaltos.

流動指揮車派駐現場
Veículo de comando móvel

本局嚴格執行安保工作 
Execução rigorosa do serviço de segurança por esta 
Corporação

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)
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新民防行動中心揭幕
Cerimónia de inauguração do novo Centro 
de Operações de Protecção Civil

為優化本澳民防工作及因應發展需求，保安當局

積極籌建的新民防行動中心於 2017 年 5 月 23 日

舉行揭幕儀式。新民防行動中心位於北安出入境

事務廳大樓，中心於揭幕式後同日正式投入運作，

並採取 24 小時基本運作機制，分別由海關、治安

警察局及消防局派員輪值，確保一旦發生嚴重事

故時救援工作能更迅速及更有效地展開，將事

故所引致的傷害降至最低，充分發揮應急聯動

的效用。

No sentido de assegurar o bom desenvolvimento dos 
trabalhos de protecção civil de Macau, o novo Centro 
de Operações de Protecção Civil (COPC) foi planeado e 
construído activamente pelas autoridades de segurança, 
e teve lugar no dia 23 de Maio da 2017 a cerimónia de 
inauguração. Este novo Centro sito no Edifício do Serviço 
de Migração de Pac On, entrou em funcionamento no 
dia da sua inauguração, tendo adoptado o modelo de 
funcionamento 24 horas, o qual é garantido pelo trabalho 
por turnos dos operadores provenientes dos Serviços de 
Alfândega (SA), Corpo de Polícia de Segurança Pública 
(CPSP) e Corpo de Bombeiros (CB), de forma a garantir a 
prontidão de resposta às ocorrências graves e reduzir ao 
máximo os seus danos, potencializando as vantagens da 
acção conjunta entre as diversas entidades da estrutura 
de protecção civil.

行政長官、保安範疇領導及主管
聽取中心簡報
Chefe do Executivo, dirigentes e 
chefias da área de segurança a ouvir 
uma breve apresentação do Centro

行政長官崔世安先生 ( 右二 ) 擔任揭幕主禮嘉賓   
Chefe do Executivo, Chui Sai On (2.º à direita), presidiu a 
cerimónia de inauguração do novo COPC
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《警察故事 3》開鏡儀式
Cerimónia de abertura da filmagem da “Série III de Histórias da Polícia”

2017 年 6 月 25 日，在本局第二警務警司處舉行

了「《警察故事 3》微電影工作坊暨開鏡儀式」。

儀式由劉運嫦代副局長主持，並邀請本地影視製

作團隊「微辣」創辦人陸志豪及「關你影事」理

事長湯嘉俊擔任嘉賓，一眾參演的大小演員均有出

席，並積極為即將進行拍攝工作的安排互相交流。

《警察故事 3》是由真實故事改編，以微電影方

式拍攝，並首度開放予本澳影視製作團隊及市民

參與製作及演出，超過 250 位局內同事及市民踴

躍報名演員招募活動，最終超過 30 名市民成功被

錄取。活動讓參與的市民更深更廣地了解警務工

作，進一步拉近警民關係。

是次的三齣微電影已拍攝完畢，首映禮將於 2018

年 1 月 31 日假澳門文化中心舉行。

Em 25 de Junho de 2017, 
realizou-se no Comissariado 
Policial n.º 2, o “Workshop 
de micro-filme e cerimónia 
de aber tu ra  da  f i lmagem 
da Série III de Histórias da 
Polícia”, que foi presidida 
p e l a  2 . ª  C o m a n d a n t e 
Subst.ª, Lao Wan Seong, e 
contou com a presença dos 
seguintes convidados: Lok 
Chi Hou, criador da “Manner 
Production”, e Tong Ka Chon, 
director da “Kuan Nei Film 
Guild”. Os actores do micro-filme também estavam 
presentes, trocando activamente entre si opiniões sobre 
os trabalhos de filmagem a ter em breve. 

A “Série III de Histórias da Polícia”, adaptada de episódios 
verdadeiros e fotografada em micro-filme, deu início à 
participação de grupos de produção cinematográfica 
e televisiva de Macau e de cidadãos na actuação 
e produção, mais de 250 agentes da Corporação e 
cidadãos inscreveram-se no recrutamento dos actores 
e finalmente houve mais de 30 cidadãos que foram 
recrutados. A actividade permite os cidadãos participados 
uma compreensão mais profunda e extensiva sobre as 
actividades policiais, promovendo uma relação mais 
estreita entre os cidadãos e a polícia.

A filmagem dos três micro-filme já foi concluída e a sua 
estreia vai ser a 31 de Janeiro de 2018 no Centro Cultural 
de Macau.

「微辣」創辦人陸志
豪分享靈感來源 
O criador da “Manner 
Production”, Lok Chi 
Hou, na apresentação 
de fontes de inspiração

「關你影事」理事長湯
嘉俊細說電影特效 
O director da “Kuan Nei 
F i lm Gui ld” ,  Tong Ka 
Chon, na apresentação 
dos efeitos especiais de 
cinematografia

劉運嫦代副局長 ( 前排中 ) 與劇組合照
Fotografia conjunta de 2.ª Comandante substituta Lao Wan Seong (no meio) e os participantes da Série

舉 辦 微 電 影 宣 傳 海 報 設 計
比賽
Realização do concurso de 
criação de cartazes de micro-
filme

影片上載至本局 YouTube 
官方頻道
Os micro- f i lmes  foram ao 
mesmo tempo ca r regados 
para  o canal  o f ic ia l  des ta 
Corporação em YouTube
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「治安小警苗」成立儀式
Cerimónia de Criação da “Polícia Juvenil”

為延續 2016 年舉辦的「帶孩子探班去」人員親子

活動的良好成效，進一步拓展柔性組織文化，傳

承創新的警務理念，本局於 2017 年 7 月 1 日在

氹仔北安出入境事務廳大樓正式成立「治安小警

苗」。「治安小警苗」由年齡介乎 5-18 歲的本局

人員子女組成，現時已有 100 多名成員。本局透

過舉辦不同類型的活動項目，讓本局人員的子女

對警察工作有更深入了解，藉此促進親子關係，

培養青少年正確價值觀，提高公民責任意識，傳

承警隊精神，為「小警苗」開拓健康成長之路。

Com o objectivo de continuar a boa eficiência da 
actividade de convívio familiar “Levar filhos ao local de 
trabalho dos pais” realizada em 2016, e desenvolver 
ainda mais a cultura flexível organizacional e transmitir as 
ideias inovadoras do policiamento, no dia 1 de Julho de 
2017, esta Polícia realizou a Cerimónia de Criação Oficial 
da “Polícia Juvenil” no Edifício do Serviço de Migração, 
sito em Pac On, Taipa. A Polícia Juvenil foi constituída 
por filhos dos agentes desta Corporação, com idade 
compreendida entre os 5 e 18 anos, no momento, temos 
mais de cem membros. Esta Polícia pretende através 
das actividades diferentes dar aos filhos dos agentes 
desta Polícia conhecer melhor os trabalhos policiais, 
promovendo assim as relações entre pais e filhos, criando 
aos jovens um conceito correcto de valores, aumentando 
a consciência da responsabilidade cívica e transmitindo o 
espírito da equipa policial, por forma a abrir um caminho 
de crescimento saudável aos “polícias juvenis”.

本局領導及主管與小警苗成員合照
Fotografia conjunta dos oficiais e chefias desta Polícia com os membros da Polícia Juvenil

暑期興趣班
Turmas de interesse nas Férias de Verão
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暑期學習成果展 
Exposição das obras de aprendizagem durante as férias de Verão

 月餅製作親子班
Curso de produção do bolo da lua para pais e filhos

參觀活動 
Visitas

參與公益金百萬行 
Participação na Marcha de 
Caridade para um Milhão

拜訪長者中心  
Visitas aos centros para idosos 



年度回顧

32

無懼風雨  恪盡職守
Desempenhar com lealdade as suas funções sem medo de vento e chuva

A calamidade é implacável! Durante a passagem 

do tufão “Hato” por Macau no dia 23 de Agosto de 

2017, foram danificados os edifícios e quebradas 

as árvores, bem como apareceram as inundações, 

causando assim grave destruição nos diversos locais 

de Macau. Foi a catástrofe mais destrutiva que passou 

pela cidade de Macau nos últimos cinquenta anos! 

Apesar da calamidade tão grave, os cidadãos de 

Macau mostraram, depois da catástrofe, unidade 

e apoio mútuo para ultrapassar conjuntamente a 

dificuldade. Nós, como uma das forças de protecção 

de segurança de Macau, cumprimos, durante 

a passagem de tufão, a missão de “Não recear 

sacrifícios e assumir as missões com coragem”, 

desempenhamos com lealdade as nossas funções 

sem medo de vento e chuva, e esforçamo-nos para 

proteger a vida e os bens dos cidadãos.

As autoridades de segurança fizeram ainda uma 

revisão abrangente sobre os sistemas de resposta à 

emergência da protecção civil e de organização de 

trabalhos de socorro e salvamento, sintetizando as 

experiências para melhorar o regime e sistema de 

protecção civil de Macau.

天災無情！ 2017 年 8 月 23 日，在颱風「天鴿」

襲澳期間，建築損毀、樹木倒塌、海水倒灌，

令小城災情處處，市面滿目瘡痍，在風暴恣意

的蹂躪下，澳門因此也受到了半個多世紀以來

最嚴重的破壞！

儘管災情嚴重，唯澳門居民仍能上下一心，在

災難過後互相扶持，共度難關。如作為本澳安

全保障力量之一的我們，在風災期間，亦始終

秉持「不怕犧牲、勇於承擔」的使命，無懼風

雨、恪盡職守，為守護市民生命和財產的安全

而努力！

保安當局亦就民防應變及救災統籌制度進行全

面檢討，總結經驗，以完善本澳的民防制度和

體系。

行政長官崔世安先生於民防行動中心召開應對颱風工作會議 
O Chefe do Executivo Chui Sai On convocou no Centro de Operações de 
Protecção Civil a reunião de trabalhos para fazer face ao tufão.

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)



 
R

etrospectiva A
nual 

33

人員於市面維持秩序 
Os nossos agentes mantiveram a ordem na cidade

協助被困人士撤離到安全地方  ( 相片來源：網絡 ) 
Os nossos agentes prestaram ajuda aos indivíduos afectados 
para os retirar e colocar em local seguro. (Fonte da foto: internet)
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人員日以繼夜清理路面 
Os nossos agentes esforçaram-se dia e 
noite para a limpeza de vias públicas

人員利用下班後的時間自發組織參與清障工作
Os nossos agentes participaram nos trabalhos de remoção 
de obstáculos fora das horas de serviço

梁文昌局長到場指揮清理工作 
O Comandante Leong Man Cheong dirigiu 
os trabalhos de limpeza
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解放軍駐澳部隊加入協助清理工作
A Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo 
Chinês integrou-se nos trabalhos de limpeza

本澳政府部門、民間機構和團體組織協力清障及派送物資
Os departamentos governamentais , as instituições particulares e os organismos de Macau esforçaram-se na limpeza de 
obstáculos e distribuíram os materiais
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行政長官崔世安先生、保安司黃少澤司長及本局領導和
主管與前線警員舉行了多場分享會，關心前線警員在颱
風與救災期間面對的困難和壓力，並向前線警員作出慰
問與勉勵。
O chefe do executivo, Chui Sai On, o secretário para a 
segurança, Wong Sio Chak, e os oficiais e chefias desta 
Polícia realizaram, com os agentes da linha da frente, os 
diversos encontros para a partilha de experiências, nos 
quais prestaram atenção às dificuldades e pressão que os 
agentes da linha da frente enfrentaram na passagem de 
tufão e nos trabalhos de socorro e salvamento, bem como 
cumprimentaram e incentivaram os agentes da linha da frente
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澳門特區政府各機關均下半旗向颱風期間遇難者致哀
Os órgãos do Governo de Macau colocaram a Bandeira a meia-haste 
pelas vítimas do tufão “Hato”

本局迅速於 8 月 30 日開始與保安部隊事務局及行政公職局舉辦數場心理壓力舒緩相關講座，疏導前線人員因救災工
作而引起的負面情緒，從而保障人員身心健康。
No intuito de aliviar as emoções negativas dos agentes da linha da frente provocadas pelos trabalhos de socorro e salvamento, 
esta Polícia, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança e a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
começaram rapidamente a realizar no dia 30 de Agosto as palestras relativas ao alívio da pressão psicológica, garantindo a 
saúde física e mental dos agentes
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本局人員救災實況記錄
Registo das situações reais de socorro e salvamento

　　早前有媒體報導，颱風吹襲期間一對

夫婦被洪水圍困，險些遇險，幸被一名熱

心菲籍男子救上車頂，再有警察出手相救，

菲籍男子與獲救夫婦等人一同受訪，訪問

中婦人特別感謝見義勇為的熱心男子及警

察二人，並表示希望有機會與當中的警察

聯絡，親身致謝。報章報導了他的故事；他，

就是我們治安警察局特別巡邏組隊長——

曾智明首席警員。

　　颱風“天鴿”吹襲澳門當日，隸屬第三警務警司處的特別巡邏組在執行巡邏工作期間，發現位於河

邊新街近凱泉灣附近有大型棚架被強風吹至搖搖欲墜，倘墜落會對途人的安全構成危險。曾首席警員下

車察看，經評估現場環境後，除棚架有倒塌的危險外，亦有樹木被強風吹倒，且路面已受海水倒灌的影

響出現水浸。他隨即指示組員將警車停泊於附近街口進行封鎖，截停欲途經該處的車輛和行人，並吹響

警哨疏散市民前往安全地方躲避。

　　短短幾分鐘，倒灌的海水已由半個車輪的高度迅速升至腰部位置。狂風暴雨中，有市民衝向停泊在

路邊的汽車，急於駕車離開，亦有地舖負責人忙於將貨物搬往高處，更多的路人被颶風吹得舉步維艱，

狼狽不堪 ...... 湧入路面的海水驟然提升至胸口位置，情勢已迫在眉睫。

　　當水位持續上升至頸部的位置時，曾首席警員望見對面馬路的地舖位置有數個市民被水圍困，洶湧

的海水隨時會把他們沖走。人命攸關，在危急時刻曾首席警員無視水面漂浮雜物對自己造成的傷害，奮

不顧身撲進佈滿油污和漂浮物的淤濁海水中，向被困人士作出拯救行動。幾經艱難，終於成功將他們安

全送到高處，化險為夷。隨後，曾首席警員再聯同特巡組的其他成員於另一處拯救被困的多名市民，最

後現場所有市民均安全脫離險境。

 Há pouco dias, a Comunicação Social publicou que, durante o tufão, um casal ficou cercado pela violenta vaga de água 

e estava quase em risco, por fim teve sorte que foi salvado para o topo de carro por um homem filipino com zelo, e ainda com a 

ajuda da polícia. Na entrevista conjunta com o filipino e casal, a senhora agradeceu imenso ao filipino e àquele agente policial, 

esperando que contacte com o agente para dar agradecimento propriamente. Os jornais divulgaram a história do agente policial: 

ele, é o chefe do Grupo de Patrulha Especial – o Guarda Principal, Chang Chi Meng, Francisco. 

 No dia em que Macau foi sujeito à invasão do tufão “Hato”, durante o patrulhamento do Grupo de Patrulha Especial do 

Comissariado Policial no. 3, encontraram-se grandes andaimes de bambu suspensos a ameaçar cair por ventos fortes, junto da 

Riviera Macau, da Rua do Almirante Sérgio, se caíssem, ameaçariam a vida dos peões. Assim, o Guarda Principal saiu do carro 

para a observação, após a avaliação da situação real, além do eventual perigo do colapso de andaimes de bambu, as árvores 

foram também derrubadas por ventos, ainda o pavimento foi afectado por inundações. De imediato, o Chang orientou os seus 

membros para estacionar o veículo policial junto do cruzamento para o bloqueio, imobilizando as viaturas e peões que quiseram 

passar lá, usando apito para evacuar os residentes a acolherem em lugares seguros.

 Em poucos minutos, as águas das inundações subiram dã metade do pneu de carros para a cintura rapidamente. 

No tempestade, alguns residentes correram para os seus carros estacionados na rua, conduzindo-os para sair do local, e os 

危難當前，救人為先，天職使然
uco dias, a Comunicação Social publicou que, durante o 
tufão, um casal ficou cer
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　　風暴無情，在“天鴿”恣意的蹂躪下，小城災情處處，而

因部分高層住宅大廈大幅窗戶玻璃破裂所產生的險情，當屬其

中之一。在風暴襲澳當天，時近中午，治安警察局澳門警務廳

第二警務警司處的一支巡邏小隊，仍冒着狂風暴雨，在市面繼

續巡邏，而作為小隊隊長的首席警員歐君保，以及警員林兆華

亦是車中的成員之一。

　　「巡邏小隊，位於黑沙環中街海名居第四座，有多家住宅

窗戶玻璃受損及住客被困，請即前往現場救援！」

　　「巡邏小隊收到！」一如其他正在努力工作的同事們，他們隨即前往事發地點。當抵達時，街道已水深及膝。

儘管大廈電力仍未中斷，但憑藉多年的工作經驗，歐君保知道行樓梯才是最保險的方法，於是他將隊員分成兩組，

一組由他與林兆華負責，而另一組則由另外兩名警員組隊，分別以行樓梯的方式，各自展開救援工作。在完成了

四樓和十樓兩趟協助住戶的任務後，歐君保與林兆華才剛抵達二樓梯間，就碰到一對向他們高聲求救的夫婦。「阿

SIR，我家大廳窗戶的玻璃破了，我的女兒和 BB，還有兩位家傭都困在房間中，請幫我救他們啊！」男戶主一隻

手正在大量出血，而另一隻手則拿着他家中的鑰匙，大聲地叫喊着。「在三十三樓？好的，我們立即就去，你現

在先和太太到大堂找我們的警員。」歐君保回應到。隨即，他與林兆華立即往上跑。在到達相關單位時，二人已

汗流浹背。在開門後，從大廳吹過來的大風即時壓得他們連站立也有困難，然而，看到廳中的物件不停被捲到已

完全破裂的窗外，兩人卻絲毫未有退縮，並且大聲呼喚尋找求助人。「救命！」從呼救聲中，他們確定了被困人

士的房間位置，當警員協助被困者打開房門後，如何不讓他們被強風捲到窗外，才是眼前要面對的一個更危險的

問題。想到此，歐君保和林兆華決定以手拖手組成人鏈的方式，再由兩名家傭分別以被子包裹小女孩和嬰兒，逐

步逐步地把他們移至走廊外。而直到此時，大家才鬆了一口氣。由於樓層較高，因此，兩位警員又分別輪流背負小

女孩到大堂，直至將四位被困人士送上巡邏車為止。

　　所謂禍不單行。正當他們目送巡邏車離開，準備繼續前往另一住宅大廈執行救助任務時，兩人赫然看到一輛

停泊於街道上的輕型汽車正在起火，而且火勢已蔓延到近油缸的位置，兩人此時都意識到，若不即時撲救，爆炸

將會波及附近多部車輛，從而引致更嚴重的傷亡，因此，兩人隨即跑到最近的大廈，希望拖出消防喉來進行撲救，

但是，由於現場水浸嚴重，林兆華在跑動途中，仍被水中的雜物割破了腿，儘管傷口不小，但由於心中只想到救

火救人，所以當時他並沒有理會自己的傷勢，仍是繼續拖喉進行搶救，在兩人的努力下，火勢亦很快得到控制，

直至消防員到場後，火種終於完全撲熄。而在此時，林兆華方才感到腳部痛楚。

　　在目送林兆華坐上前往醫院的巡邏車，歐君保回頭看看其他隊員。「走！」，他們隨即又踏上守護市民的大道。

搶險扶傷，義不容辭
Salvamento, resgate e tratamento de feridos são 
inalienáveis e imprescindíveis

responsáveis de lojas colocaram as suas mercadorias para lugares altos, os peões andaram com imensa dificuldade por ventos, 

foi um completo caos...... a água entrou no pavimento brutalmente e chegou ao peito, a situação foi muito premente. 

 Quando o nível da maré subiu gradualmente ao pescoço, o Guarda Principal observou que, na rua do outro lado, 

houve uns cidadãos que foram presos por água em lojas, o grande volume de água poderia levá-los para qualquer lado. A vida 

encontrava-se na situação urgente, naquele momento, o Chang, sem pensar na própria segurança, saltando para águas poluídas 

acompanhadas por objectos flutuantes, procedendo o salvamento dos habitantes retidos. Ultrapassado todas as dificuldades 

encontradas, por fim conseguiram levá-los seguramente para lugar alto, mudando o perigo para a segurança. A seguir, o Guarda 

Principal e os outros membros do Grupo salvaram mais habitantes noutro sítio, finalmente resgataram todos os cidadãos retidos 

para zonas livres de perigo. 
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 A calamidade é implacável! Durante a passagem do tufão “Hato”, os diversos locais de Macau foram gravemente 

destruídos, e era muito perigosa a fendilhação dos vidros das janelas grandes dos apartamentos de alto andar. Ao meio-dia do 

dia da passagem de tufão em Macau, uma equipa de patrulha do Comissariado Policial n.° 2 do Departamento Policial de Macau 

continuou a fazer patrulha na cidade face à chuva e vento fortes. O chefe da referida equipa, Guarda Principal Ao Kuan Pou, e o 

Guarda Lam Sio Wa, também ficavam no veículo de patrulhamento.

 “A equipa de patrulha, no Edifício de La Baie Du 

Noble Block 4 sito na Rua Central da Areia Preta, as janelas 

de muitos apartamentos foram quebradas e alguns residentes 

foram presos, é favor deslocar-se rapidamente ao referido 

local para executar os tralhalhos do salvamento!”

 “A equipa de patrulha recebeu a ordem!” Como 

outros colegas, eles deslocaram-se imediatamente ao local 

de incidente. Quando chegaram ao local, o nível das águas 

nas ruas já chegou aos joelhos. O fornecimento eléctrico no 

edifício ainda não estava interrupto, mas Ao Kuan Pou sabia que se deslocar ao apartamento através da subida das escadas 

era um método mais seguro dependente das suas experiências acumuladas ao longo de vários anos, pelo que ele separou os 

membros para dois grupos, um dos quais foi constituído por ele e Lam Sio Wa, e outro foi constituído por outros dois agentes 

policiais. Os dois grupos desenvolveram independentemente os trabalhos de salvamento, subindo as escadas. Depois de 

concluir as duas tarefas de prestação de apoio aos residentes nos 4.° andar e 10.° andar, e quando chegaram às escadas do 2.° 

andar, Ao Kuan Pou e Lam Sio Wa encontraram um cônjuge que lhes pediu socorro com voz alta. “Senhores agentes policiais, 

as janelas da sala de estar da minha casa foram quebradas, e a minha filha, o meu bebê e as duas empregadas domésticas 

foram presos no quarto da residência, ajudem-os por favor!” O homem gritou com voz alta, sofrendo de hemorragia numa das 

suas mãos, e pegou em outra mão as chaves da casa dele. “Eles ficaram no 33.° andar? OK! Vamos lá imediatamente. E agora, 

tu e a sua mulher vão ao átrio do edifício para pedir auxílio aos nossos agentes.” Ao Kuan Pou respondeu. Imediatamente, Ele e 

Lam Sio Wa correram rapidamente para cima do edifício. Quando os dois agentes policiais chegaram ao respectivo apartamento, 

já ficaram com muito suor. Depois de abrir a porta, é difícil ficar de pé por causa do vento forte soprado das janelas da sala 

de estar; no entanto, apesar de os dois agentes terem visto muitos objectos soprados por vento forte para fora das janelas 

quebradas, ainda não desistiram das suas responsabilidades de salvamento, e gritaram com voz alta para que as pessoas 

presas pudessem ouvir. “socorro!” através da voz gritada, eles confirmaram o lugar do quarto onde estavam os indivíduos 

presos. Quando os agentes policiais ajudaram os indivíduos presos a abrir a porta do quarto, encontraram um problema muito 

perigoso que enfrentaram no momento e devia ser resolvido: como se podiam salvar os indivíduos presos para que eles não 

fossem soprados para fora das janelas? Ao Kuan Pou e Lam Sio Wa decidiram a constituição de uma cadeia de pessoas por 

todos os indivíduos, pegando mão a mão, e as duas empregadas domésticas embrulharam a menina e o bebé com cobertas de 

cama para os transportar gradualmente para o corredor. Até aquele momento, todos eles sentiram-se mais aliviados. Por causa 

do alto andar do apartamento, os dois agentes policiais levaram, alternadamente, a menina às costas para o átrio do edifício, e 

por fim, os quatro indivíduos presos foram transportados para o veículo de patrulhamento.

 Infelizmente, quando eles presenciaram a saída do veículo de patrulhamento e prepararam a deslocar-se a outro 

edifício para executar as tarefas de salvamento, viram que um veículo ligeiro estacionado na rua estava queimado, e o fogo já 

quase chegou ao depósito de combustível. Os dois agentes policiais sabiam que se não apagassem imediatamente o fogo, os 

veículos próximos iriam atingidos pelo incêndio ou eventual exploração, dos quais iria resultar mais mortos e feridos, pelo que, 

os dois agentes correram para o edifício mais próximo, e desejavam puxar a boca de incêndio para apagar o incêndio. Porém, 

por causa da inudação muito grave no local, a perna do Lam Sio Wa foi cortada por objectos na água quando ele correu. Apesar 

de não ser leve a ferida sofrida por ele, ele só pensou em apagamento de fogo e salvamento de pessoas, deixou da situação 

da sua ferida e continuou a puxar a boca de incêndio para apagar o incêndio. Com esforços dos dois agentes, o fogo foi controlado 

rapidamente. Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio foi finalmente extinto. Naquele momento, Lam Sio Wa sentiu a dor 

na sua perna.

 Quando presenciou a saída do veículo de patrulhamento o qual transportava Lam Sio Wa para hospital, Ao Kuan Pou 

virou a cabeça para trás e viu outros membros. “Vamos continuar os trabalhos de salvamento!” Eles continuaram a executar, 

imediatamente, os trabalhos de protecção dos cidadãos!
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第六屆立法會選舉
Eleições para a 6.ª Assembleia Legislativa

2017 年 9 月 17 日，澳門特區依法舉行第六屆立

法會選舉，為協助確保選舉活動期間的正常秩序，

本局於候選組別宣傳活動地點及投票日各票站周

邊安排適當人員駐守，並委派人員負責押送選票，

以確保周邊的治安及作出交通疏導。本局亦與立

法會選舉管理委員會保持聯繫，適時提供支援和

協助，讓選舉活動能夠在一個安全的環境下有序

進行。

A RAEM realizou, segundo a lei, as Eleições para a 6.ª 
Assembleia Legislativa em 17 de Setembro de 2017. Em 
colaboração para assegurar a ordem normal durante o 
evento, esta Corporação destacou agentes para o local 
de actividade de candidatos e para todas as secções 
de voto no dia das eleições, enviando também agentes 
para transportar os boletins de voto, de modo a garantir a 
segurança em redor e desobstruir o trânsito. Esta Polícia 
manteve ainda comunicação com a Comissão Eleitoral da 
Assembleia Legislativa, disponibilizando oportunamente 
apoios e colaborações, para que as eleições sejam 
realizadas num ambiente seguro.

交通警員協助押送選票 
Os agentes de trânsito ajudaram a transportar boletins de voto

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)



年度回顧

44

優化警務設施
Optimização das instalações policiais

氹仔客運碼頭於 2017 年 6 月 1 日正式啟用，本

局出入境事務廳於當日早上已準備就緒，調配適

當人力為旅客辦理出入境手續，同時為配合新碼

頭投入運作，於碼頭周邊加派巡邏警員及交通警

員，以維持秩序及疏導旅客，並因應實際情況而

適當調整警力部署。於碼頭啟用首日整體運作暢

順，秩序良好。

O Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa (TMPT) 
entrou oficialmente em funcionamento no dia 1 de Junho 
de 2017, na manhã daquele dia. O Serviço de Migração 
desta Polícia já estava bem preparado para prestar 
serviços, mobilizando um número adequado dos recursos 
humanos para tratar das formalidades de entrada e saída 
aos passageiros. Esta Polícia enviou, para coordenar 
a entrada em funcionamento do referido novo Terminal 
Marítimo, mais agentes de patrulhamento e de trânsito 
nas imediações do TMPT, com vista a manter a ordem e 
controlar o fluxo de visitantes, e ajustou adequadamente 
o número de agentes policiais no TMPT conforme a 
situação real. O funcionamento do primeiro dia do TMPT 
era fluente e a ordem era boa.

鑒於交通廳之對外服務設施漸不敷應用，本局

於 2014 年開展擴建工程，興建交通廳新辦公

樓。設於得勝馬路交通廳的新辦公樓於 2017 年

3 月 12 日下午 1 時起開始試行運作，向公眾提

供 24 小時報案、繳納交通罰款及處理各項交通

事務等服務，而近士多鳥拜斯大馬路的原接待

處已停止使用。新辦公樓設有服務櫃檯及等候

區，整個接待區域面積比原來的增加接近一倍。

Tendo em conta que as instalações para o serviço 

externo do Departamento de Trânsito tornaram-se 

gradualmente insuficientes, começaram, portanto, 

as obras de ampliação em 2014 para construir um 

novo edifício para o Departamento. As obras já 

se concluíram há alguns dias. O novo edifício de 

serviços do Departamento de Trânsito sito na Estrada 

da Vitória já entrou em funcionamento a partir das 

13H00 do dia 12 de Março de 2017, disponível 24 

horas por dia para prestar atendimento à participação 

e outros serviços ao público, enquanto que o 

anterior centro de atendimento perto da Avenida de 

Sidónio Pais vai cessar de funcionar. Querendo fazer 

participação ou pagamento da multa por infracções 

rodoviárias, ou tratar de assuntos relativos ao trânsito 

neste Departamento, o cidadão pode ter acesso pela 

nova porta na Estrada da Vitória. O novo edifício 

compreende, entre outros, balcões de serviço e uma 

zona de espera , e a inteira zona de atendimento tem 

uma área quase dupla do original.

交通廳新大樓開放使用
Abertura do novo edifício do Departamento de Trânsito

氹仔客運碼頭啟用
Entrada em funcionamento do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa
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因應路環石排灣住宅區人口稠密，對治安服務

的需求與日俱增，本局早前於石排灣業興大廈

第六座地下新路環警司處，第一期工程已完成，

並於 2017 年 7 月 6 日舉行揭幕儀式。路環警

司處新址的空間及各項設備均比舊址完善，同

時第二期裝修工程亦已展開，待工程全部竣工

後，警務設施將全面優化，為居民提供更高效

便捷的服務，從而增加居民對社區治安的信心。

而位於田畔街的原路環警務警司處將更改為路

環警司處分站，繼續服務市民。

Devido ao aumento da necessidade dos serviços de 

segurança, resultante da alta densidade de habitantes 

na zona residencial de Seac Pai Van de Coloane, esta 

Corporação resolveu instalar o novo Comissariado de 

Coloane no R/C do Bloco VI do Edifício Ip Heng, em 

Seac Pai Van. E, há pouco tempo, a 1.ª fase desta obra 

foi concluída, tendo por isso realizado a respectiva 

cerimónia de inauguração no dia 6 de Julho. O 

espaço e as instalações do novo Comissariado de 

Coloane são mais optimizados do que o original, e 

neste momento já se encontra em desenvolvimento da 

segunda fase da obra, esperamos que a sua conclusão 

vai aperfeiçoar todas as instalações policiais em geral, 

para prestar serviços mais eficazes e facilitadores aos 

moradores e, assim, reforçar a confiança dos mesmos 

em relação à segurança comunitária. O original 

Comissariado Policial de Coloane, sito na Estrada do 

Campo, passará a ser Posto Policial de Coloane, e 

continuará a prestar serviços à comunidade.

路環警司處遷往石排灣業興大廈
Mudança do Comissariado de Coloane 
para o Edifício Ip Heng em Seac Pai Van

保安司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長主持
揭幕儀式
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o Comandante-geral 
dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, e o Comandante desta 
Corporação, Leong Man Cheong, presidiram a cerimónia de inauguração

嘉賓到場觀禮
Os convidados presenciaram a cerimónia

梁文昌局長講解路環警司處設施
O Comandante Leong Man Cheong apresentou as 
instalações do Comissariado de Coloane
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台灣地區旅客可使用《台胞證》出入境
Os turistas de Taiwan poderão usar a “Permissão de Viagem ao 
Continente para Residentes de Taiwan” para entrada e saída fronteiriças

採用智能偵測技術加強執法成效
Adopção das técnicas de detecção inteligente para aumentar a eficiência 
de aplicação das leis

長期以來，澳門與台灣地區兩地民間交往頻繁，

為增加台灣地區旅客的出入境便利，2017 年 4 月

10 日起，台灣地區居民可憑《台灣居民來往大陸

通行證》（簡稱《台胞證》）經本澳各邊境站出

入境。本局將沿用原有的入境規範，對《台胞證》

持用人豁免簽註及入境許可，且對其是否前往

内地不設限制，持用人可獲批給最多 30 日逗留

許可。

2017 年 2 月 23 日起，設於南灣大馬路與新馬路

及約翰四世大馬路的兩個交通交匯處的新型「路

口綜合偵測及數據採集系統」正式啟用。該系統

除具備衝紅燈偵測功能外，亦具備超速違規偵測、

車輛速度偵測、車牌號碼識別、車輛流量數據採

集等功能，並透過嶄新技術提高分析影像的效能。

本局冀透過智能偵測技術增強執法能力，同時藉

以提升駕駛者的安全意識。

Ao longo do tempo, o contacto social entre Macau e 
Taiwan é frequente. Para aumentar facilidades fronteiriças 
aos visitantes de Taiwan, o CPSP anuncia que, a partir de 
10 de Abril de 2017, os residentes de Taiwan podem usar 
a “Permissão de Viagem ao Continente para Residentes 
de Taiwan” (abreviadamente designado por “Permissão 
de Viagem ao Continente”) para entrar e sair de Macau 
a partir de todas as fronteiras. O CPSP continuará com 
os regulamentos de imigração originais que permite que 
os titulares de “Permissão de Viagem ao Continente” 
possam beneficiar de isenção de visto e de autorização 
de entrada, sem restrições para se deslocarem ao 
Continente, sendo a autorização de permanência mais 
longa em Macau de 30 dias.

A partir de 23 de Fevereiro de 2017, o novo modelo do 
“sistema integrado de detecção e recolha de dados nas 
intersecções” instalado nas intersecções da Avenida 
da Praia Grande com a Avenida de Almeida Ribeiro 
e a Avenida de D. João IV entrou oficialmente em 
funcionamento. Este sistema para além de ter função de 
detecção à transgressão de sinalização semafórica, tem 
ainda as funções de detecção à transgressão de excesso 
de velocidade, detecção automática de velocidade, 
identificação do número de matrícula, sistema do controlo 
de fluxo do tráfego rodoviário, aumentando a eficácia 
da análise de imagem através de uma nova tecnologia 
de imagem. Esta Corporação espera que mediante a 
tecnologia inteligente possa elevar a capacidade de 
aplicação da lei e aumentar a consciência dos condutores 
em relação à segurança.
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查詢交通違例詳情及繳費便利措施
Pesquisa de talão de multa rodoviária e medidas facilitadoras no pagamento de multas

本局為進一步便利市民進行網上查詢交通違例詳

情、繳費及短訊登記等服務，由 2017 年 9 月 20

日起，對有關系統的驗證步驟增設「車主之證件

號碼」的輸入選項，車主輸入身份證號碼最後 4

位數字，便可進入違例

詳情以進行網上繳費。

而原有的「車身編號」

或「汽車識別代號」最

後 4 位字元的輸入選項

亦會繼續保留，市民可

選擇任一方式進行驗證。

此外，為配合澳門特區政府推動電子政務發展，

本局持續優化收納交通違例罰款服務，現時除了

提供網上繳費、中銀 e 網和中銀 e 道等途徑外，

本局與民政總署合作，於 2017 年 11 月 15 日起

在本澳各區的《城市

指南》資訊亭新增「收

納交通違例罰款」服

務，方便市民有更多

渠道查詢交通違例紀

錄及繳交有關罰款，

並可在繳付方式中選

擇澳門通卡或中銀閃

付卡繳付費用。

本局亦於 2017 年 12 月 5 日起在轄下部門設置的

收納交通違例罰款櫃枱，新增「澳門通」卡繳付

方式，只需「拍卡」即可完成繳費手續。

No intuito de criar mais facilidades aos cidadãos na 
consulta das suas infracções rodoviárias, pagamento das 
respectivas multas e inscrição no serviço de aviso por 
mensagem de texto, a partir de 20 de Setembro, o CPSP 
acrescentou mais uma opção no processo de verificação 
do respectivo sistema, que é a introdução do “número do 
BIR do proprietário do veículo”, ou seja, o proprietário do 
veículo basta introduzir os últimos quatro números do seu 
BIR para aceder o pormenor das infracções cometidas 
e proceder ao pagamento online. No entanto, as opções 
previamente existentes, introdução dos últimos quatro 
algarismos do “número do quadro” ou do “número de 
identificação do veículo (VIN)”, mantêm-se, pelo que, os 
cidadãos poderão escolher uma das referidas formas para 
proceder à respectiva verificação.

Além disso, em articulação com o desenvolvimento do 
“governo electrónico” do Governo da RAEM, esta Polícia 
continua a optimizar o serviço da cobrança de multas por 
infracções de trânsito, actualmente para além do serviço 
de pagamento online, de e-banco e e-canal do Banco da 
China, esta Polícia cooperou com o IACM em acrescentar, 
a partir de 15 de Novembro de 2017, o novo serviço de 
“cobrança de multas por infracções de trânsito” na lista 
de função do “Guia da Cidade” dos diferentes zonas de 
Macau, com vista a facilitar e fornecer aos cidadãos mais 
meios para pesquisa de talão de multa e de pagamento 
da respectiva multa, e pode-se seleccionar a forma de 
pagamento por via Macau Pass ou por QuickPass Card 
do Banco da China.

A partir de 5 de Dezembro de 2017, esta Polícia 
acrescentou também a forma de pagamento por Macau 
Pass nos balcões para a cobrança de multas por 
infracções de trânsito instalados nos departamentos 
subordinados, é só efectuar uma leitura do Macau Pass 
para concluir o pagamento.
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推出「家務工作外地僱員續期申請」自助服務
Lançamento do serviço de auto-atendimento destinado ao “Pedido de renovação do 
documento de trabalhador doméstico não residente”

便捷簡易的自助服務是未來公共行政服務發展的

大趨勢，自 2015 年起，本局與澳門保安部隊事務

局及身份證明局共同推展一系列的自助服務。於

2015 年 9 月，本局出入境事務廳借助身份證明局

的多功能自助服務機推出了《個人出入境紀錄證

明書》自助申請服務，另於 2016 年 4 月及 11 月，

在氹仔北安出入境事務廳大樓分別設置了申辦《刑

事紀錄證明書》的自助服務機及多功能自助服

務機。

2017 年三方再次合作推出「家務工作外地僱員續

期申請」自助服務，由 2017 年 12 月 6 日起，本

澳居民可透過分佈在關閘邊檢大樓、出入境事務

廳大樓、中華廣場地下大堂、黑沙環政府綜合服

務大樓自助服務區、各區衛生中心等全澳超過 40

個不同地點的多功能自助服務機，替其家務外僱

自助申辦續期，相關家務外僱可憑自助機列印之

通知書，前往北安出入境事務廳大樓或黑沙環政

府綜合服務大樓完成後續程序及獲取新的「外地

僱員逗留許可」。

本局與澳門保安部隊事務局將持續開發更多面向

公眾的電子自助服務，以提升辦證效率及優化內

部行政。

Os rápidos e simples serviços de auto-atendimento são 
as grandes tendências de desenvolvimento dos serviços 
administrativos públicos do futuro e, a partir de 2015, 
esta Corporação, a Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau (DSFSM) e a Direcção dos Serviços 
de Identificação (DSI) lançaram conjuntamente uma 
série desses serviços. Em Setembro de 2015, o Serviço 
de Migração desta Corporação lançou, através dos 
quiosques de multi-aplicações da DSI, o serviço de auto-
atendimento para o requerimento da “Certidão Individual 
de Movimentos Fronteiriços”, além disso, em Abril e 
Novembro de 2016, foram instalados, respectivamente, os 
quiosques de auto-atendimento para o requerimento do 
“Certificado de Registo Criminal” e os quiosques de multi-
aplicações, no Edf. do Serviço de Migração, sito em Pac 
On, Taipa.

Em 2017, estes três Serviços cooperaram novamente para 
o lançamento do serviço de auto-atendimento destinado 
ao “Pedido de renovação do documento de trabalhador 
doméstico não residente” e, a partir do dia 6 de Dezembro 
de 2017, os residentes de Macau podem servir-se 
dos quiosques de multi-aplicações, que se encontram 
instalados no Edf. do Posto Fronteiriço das Portas do 
Cerco, Edf. do Serviço de Migração, átrio dos rés-do-
chão do Edf. China Plaza, área dos serviços de auto-
atendimento do Centro de Serviços da RAEM na Areia 
Preta e vários Centros de Saúde, num total de mais de 40 
locais, para proceder, por si próprio, às formalidades de 
renovação do documento do seu trabalhador doméstico 
não residente, e, o respectivo trabalhador, munido da 
notificação imprimida pelo quiosque de auto-atendimento, 
deve deslocar-se ao Serviço de Migração, sito em Pac 
On, ou, ao Centro de Serviços da RAEM na Areia Preta, 
para concluir o restante procedimento e, obter uma nova 
“Autorização de Permanência para Trabalhadores Não 
Residentes”.

Esta Corporação e a DSFSM irão continuar a desenvolver 
mais serviços de auto-atendimento para a comunidade, a 
fim de elevar a eficiência no tratamento de documentos e, 
ainda, optimizar a gestão interna.
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南京大屠殺死難者國家公祭日
Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

特區政府於 2017 年 12 月 13 日南京大屠殺 80 周

年紀念日，在路環保安部隊高等學校舉行「南京

大屠殺死難者國家公祭日」公祭儀式，代理行政

長官陳海帆女士等各界代表出席。儀式上，由 12

位特警隊員將花圈放置於公祭台，並由代理行政

長官等代表敬獻花圈，隨後全場進行默哀並行鞠

躬禮，以悼念南京大屠殺死難者和所有在日本侵

華戰爭中慘遭殺戮的中國同胞，以史為鑒，走好

未來的路。

No dia 13 de Dezembro de 2017, ou seja, a data que 
marca o 80.° aniversário do massacre de Nanjing, o 
Governo da RAEM realizou a cerimónia de homenagem 
ao “Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de 
Nanjing” na Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, a qual contou-se com a participação da Sr.ª Sónia 
Chan, no exercício de funções interinas de Chefe do 
Executivo, e vários representantes de diferentes sectores. 
Na cerimónia, doze agentes da UTIP colocaram coroas de 
flores junto do palco de prestação de homenagens, para 
a Chefe do Executivo Interina e outros representantes 
procederem à deposição de coroas de flores em memória 
das vítimas do massacre de Nanjing. Seguidamente, 
os presentes fizeram um minuto de silêncio e vénia, em 
homenagem às vítimas deste massacre e todos os outros 
compatriotas que foram mortos pelos japoneses durante a 
agressão japonesa na China. Todos devem aprender com 
a História para não cometer erros iguais e fazer melhor no 
futuro.

公祭代表敬獻花圈悼念死難者
Deposição de coroas de flores em homenagem às 
vítimas

特警人員持花圈進場
Agentes da UTIP com as coroas de flores

公祭出席者行默哀禮
Convidados em momento de silêncio
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國慶日及特區成立周年升旗儀式
Cerimónia de hasteamento de bandeiras 
no Dia da Implantação da República 
Popular da China e Dia Comemorativo do 
Estabelecimento da RAEM

為慶祝國家成立六十八周年及澳門特區成立十八

周年，特區政府於國慶日及回歸紀念日分別在新

口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。儀式由

行政長官崔世安先生主持，並在保安司黃少澤司

長陪同下檢閱由海關、治安警察局及消防局組成

的儀仗隊。

隨後，特警護旗隊進場，國旗及區旗在警察樂隊

奏出雄壯國歌中徐徐升起，迎風飄揚。最後，儀

仗隊向行政長官及出席嘉賓致敬，儀式圓滿結束。

Na ocasião das comemorações do 68.° Aniversário da 
Implantação da República Popular da China e do 18.° 
Aniversário do estabelecimento da RAEM, Realizaram-se 
as respectivas cerimónias do Içar da Bandeira na Praça 
de Lótus Dourado. Ambas as cerimónias foram presididas 
pelo Exm.° Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Chui Sai 
On, que acompanhado respectivamente pelo Exm.° 
Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, passou 
revista às Forças em Parada composta pelos elementos 
dos Serviços de Alfândega, Corpo de Bombeiros e desta 
Corporação.

Seguidamente, a Guarda de Honra dirigiu o Içar da 
Bandeira Nacional e da RAEM, com o toque do Hino 
Nacional. A cerimónia terminou com o desfile das Forças 
em Parada, em continência à Sua Excelência o Chefe do 
Executivo e outras entidades, oficiais e convidados.

儀仗隊向行政長官致敬
As Forças em Parada a prestar continência ao Chefe 
do Executivo

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira
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澳門特區第十三屆全國人大代表選舉
Eleição dos representantes da RAEM para a 13.ª Assembleia Popular da China

2017 年 11 月至 12 月期間，澳門特區第十三屆

全國人大代表舉行選舉會議，並由全國人大常委

會副委員長兼秘書長王晨主持選舉工作，於 12 月

17 日投票選出 12 名澳門特區全國人大代表。為

保障選舉會議在安全環境下進行，本局委派人員

在會場外嚴格進行安保工作及維持交通秩序，全

力確保會議順利進行。

No período de Novembro a Dezembro de 2017, realizou-
se a reunião eleitoral para representantes da RAEM à 
13.ª Assembleia Popular da China e, o vice-presidente 
e secretário-geral da Assembleia Nacional Popular, Sr. 
Wangchen, presidiu a eleição. No dia 17 de Dezembro, 
elegeu-se os 12 representantes da RAEM para a 13.ª 
Assembleia Popular da China. E esta Corporação enviou 
agentes para desenvolverem rigorosamente as tarefas 
de segurança e, ainda, manterem a ordem do trânsito 
rodoviário no exterior da instalação que se realiza a 
presente eleição, a fim de assegurar que a reunião 
eleitoral seja desenvolvido num ambiente seguro.

 警員在場外維持秩序
Agentes a manterem a ordem do local

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)
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2017 年打擊行動概況
Situação das operações de combate do ano 2017 

本局一直致力打擊各類違法違規行為，確保本

澳治安環境穩定，去年取得了良好成效，嚴重

暴力犯罪繼續保持零案發率或低案發率。2017

年全年本局共處理罪案 10,829 宗，較 2016 年

微升約 2.65%；處理交通事故超過 14,000 宗，

同比減少 4.09%；進行不定期聯合反罪惡行動

255 次，調查 9,683 人次；因觸犯法律而被本

局移送檢察院偵訊之嫌犯共 2,826 人，同比減

少 17.73%。

O CPSP tem envidado sempre esforços no combate 

das diferentes ilegalidades e irregularidades, para 

assegurar a segurança e a estabilidade da RAEM 

e, no ano passado obtivemos bons resultados, a 

percentagem de crimes de violência grave  mantém-

se nula a casuísta e muito baixa. Em 2017, esta 

Corporação procedeu ao tratamento de 10.829 

casos criminais, houve uma ligeira subida de 

2.65% comparativamente ao ano de 2016; foram-se 

tratados, no total, mais de 14.000 casos de acidentes 

de viação, registandose uma redução de 4.09% 

comparativamente ao ano anterior; realizou-se 225 

operações conjuntas de combate à criminalidade 

imprevistas, tendo averiguado no total 9.683 

pessoas; e o número total de arguidos transferidos 

por esta Polícia ao Ministério Público para efeitos de 

julgamento foi de 2.826, registando-se uma redução 

de 17.73% em comparação ao ano anterior.

打擊毒品犯罪  

本局共偵破 83 宗涉毒案件，移交檢察院偵辦的

嫌犯共 103 名。另外，警犬隊進行了緝毒行動

12,183 次。 

Combate aos crimes relacionados com a droga 

Combate aos crimes relacionados com a droga 

Esta Corporação desmantelou 83 casos de crime 

relacionados com a droga, o número total de 103 

suspeitos foram presentes ao Ministério Público para 

a investigação. O Grupo Cinotécnico procedeu às 

12.183 operações de combate à droga.
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打擊非法入境 

 2017 年 本 局 透 過

「反偷渡工作聯防機

制」聯同相關部門全

力打擊偷渡活動，共

截獲 1,061 名非法入

境者。

Combate à imigração ilegal

E m  2 0 1 7 ,  e s t a  C o r p o r a ç ã o 

combateu actividades de imigração 

clandestina independentemente, 

bem como conjuntamente  com 

outros departamentos congéneres, 

a t r a v é s  d o  “ M e c a n i s m o  d e 

prevenção conjunto sobre trabalhos 

de combate a imigrantes ilegais”, 

tendo interceptado, no total, 1.061 

imigrantes ilegais.

「掃黃」行動

本 局 全 年 共 進 行

533 次「 掃 黃 」 行

動， 共 查 獲 1,221

人，當中 572 人被

即時遣返。

O p e r a ç õ e s  d e  ' ' c o m b a t e  à 

prostituição'' 

Esta Corporação procedeu, durante 

o ano, 533 operações de “combate à 

prostituição”, nas quais interceptou-

se 1.221 indivíduos, e entre estes 

houve 572 que foram imediatamente 

repatriados.

打擊的士及「白牌車」違法行為 

2017 年本局共檢控的士違規個案 5,375 宗，另

聯同交通事務局檢控了 116 宗，全年合共 5,491

宗，當中「拒載」1,574 宗、「濫收車資」3,180

宗、其他違例 737 宗；而票控「白牌車」駕駛

者則共 1,232 宗。

Combate às infracções praticadas por taxistas e aos 

“veículos que serviram como táxi sem alvará” 

Em 2017,  es ta  Corporação procedeu 5.491 

autuações contra as infracções praticadas por 

taxistas, das quais 5.375 autuações foram procedidas 

por esta Corporação, 116 autuações procedidas 

em conjunto com a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos de Tráfego. 

Das infracções, 1.574 foram “recusas 

de transporte”, 3.180 “cobranças 

abusivas de tarifas”, 737 de outras 

i n f r acções  e  1 .232  in f r acções 

autuadas contra os motoristas de 

“veículos que serviram como táxi 

sem alvará”.
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打擊非法旅館

本局獨自及聯同旅遊

局共檢控「經營非法

提供住宿」單位 156

個， 當 中 查 獲 36 名

逾期逗留人士以及 24

名非法入境者。

Combate à prestação de alojamento 

ilegal

Es t a  Co rpo ração  p rocedeu  em 

cooperação com a Direcção dos 

Serviços de Turismo, autuações 

contra 156 fracções exploradas 

p a r a  a l o j a m e n t o  i l e g a l ,  o n d e 

foram apreendidos 36 indivíduos 

por excesso de permanência e 24 

imigrantes ilegais.

處理噪音 

本 局 2017 年 接 獲 並 處 理 共

7,565 宗噪音投訴，其中依法

檢控及勸喻個案有 2,259 宗，

未能確認噪音來源共 5,306 宗。

Tratamento das queixas sobre o ruído

Esta Corporação recebeu 7.565 queixas 

sobre distúrbio de ruídos, entre estas, 

houve 2.259 que foram autuados nos 

termos da lei ou então foram tomadas as 

devidas advertências, e 5.306 que não 

foram possíveis de confirmar a origem do 

ruído.

打擊非法工作

本 局 獨 自 及 聯 同 勞

工 事 務 局 共 巡 查 了

4,851 個 地 點， 查 獲

385 名 非 法 工 作 人

士，以及 116 名僱用

非法工作者的僱主。

Combate aos trabalhos ilegais

Esta Corporação inspeccionou, 

em conjunto com a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais, 

4.851 lugares, onde levou à detenção 

de 385 trabalhadores ilegais e 116 

empregadores por contratação ilegal 

de trabalhadores.
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破獲飛機倉內盜竊案 

本局共處理 19 宗機上盜竊案，涉案金額近澳門

幣 110 萬元，7 人被控「加重盜竊罪」。

《預防及打擊家庭暴力法》執法成效

2017 年，本局共接獲並處理 443 宗家庭糾紛個

案，及 131 宗涉嫌違反「家暴法」並已移交相關

部門跟進。

Desmantelamento de casos de furto ocorridos 

dentro do avião

Em 2017, esta Corporação procedeu ao tratamento 

de 19 casos de furto ocorridos dentro do avião, 

o montante envolvido foi cerca de $1.100.000 

patacas, e houve 7 pessoas que foram acusadas do 

crime de “furto qualificado”.

Eficiência da execução da “Lei de prevenção e 

combate à violência doméstica”

Em 2017, esta Corporação recebeu e tratou 443 

casos sobre conflito familiar, e 131 casos suspeitos 

de violação desta nova Lei e que foram transferidos 

aos respectivos departamentos para procederem ao 

seu acompanhamento.

( 相片來源：社會工作局 )
(Origem da foto: Instituto de Acção Social)

公共部門合作機制常規工作會議
Reunião de trabalho regular do mecanismo de cooperação entre departamentos 
públicos
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A “Operação Preventiva do Inverno 2017” é uma 

operação de combate à criminalidade, adoptada 

para combater os crimes praticados nas vésperas 

do Ano Novo Lunar e, neste ano, esta iniciou-se, 

oficialmente, no dia 7 de Janeiro e teve a duração 

de um mês. Sob a coordenação dos Serviços de 

Polícia Unitários e a execução por esta Corporação 

e pela Polícia Judiciária, combateram-se diversos 

crimes mediante o reforço de fiscalização e controlo 

para a segurança e ordem de Macau, organizaram-

se actividades promocionais, como palestras e 

inspecções comunitárias, para comunicar com 

os cidadãos e transmitir mensagens anti-crimes. 

Durante a Operação, efectuaram-se fiscalizações 

a vários karaokes, bares e centros de máquinas de 

diversão, entre outros estabelecimentos recreativos. 

Na operação, mobilizou-se totalmente 4.245 

agentes policiais, investigou-se 9.738 indivíduos, 

entre os quais, 1.267 foram conduzidos à esquadra 

para efeitos de investigação, dos quais, 493 foram 

entregues ao Ministério Público por estarem 

envolvidos em crimes. A operação teve eficácia 

notável e efeito para prevenção e combate às 

diversas actividades criminosas, faz com que Macau 

tenha um ambiente geralmente seguro e estável e os 

cidadãos possam passar um ano novo lunar seguro.

冬防行動
Operação Preventiva do Inverno

針對歲晚罪案特點而採取反罪惡行動之「冬防行

動 2017」於 1 月 7 日正式展開。行動為期一個

月，由警察總局統籌，本局及司法警察局負責執

行，透過加強對全澳治安和秩序的監控，打擊

各類犯罪，並舉行講座、巡察社區等宣傳活動，

與居民接觸，傳遞防罪資訊。期間，巡查了多

間卡拉 OK、酒吧及遊戲機中心等娛樂場所。整

個行動動用警力 4,245 人次，調查了 9,738 名

人士，當中 1,267 人被帶返警局調查，493 人

因涉及犯罪被移送檢察院。是次行動成效顯著，

對阻遏及打擊各類不法犯罪活動起着重大作用，

促使本澳整體治安環境持續安全穩定。
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雷霆行動
Operação Trovoada

粵港澳三地警方聯合打黑行動「雷霆行動 17」

於 3 月及 8 月分兩階段展開。本澳警方在警察

總局統籌下，在本澳多處進行反罪惡行動，分

別於各區賭場、按摩店、夜總會、卡拉 OK、遊

戲機中心、桌球室、網吧等不同類型娛樂場所進

行了 992 次巡查，重點打擊有組織犯罪、高利

貸及相關犯罪、毒品犯罪、有組織偷渡犯罪等。

動員警力 16,637 人次，調查了 38,461 人次，

當中 6,396 人被帶返警局調查，2,279 人涉及犯

罪移送司法機關。持續四個月的「雷霆行動」，

透過粵港澳三地警方緊密合作和情報交流，聯

手預防及打擊跨境犯罪，有效淨化社區治安環

境、維護區域安全穩定。

A operação tripartida de combate à criminalidade 

– “Operação Trovoada 2017”, organizada pelas 

autor idades  pol ic ia i s  de Guangdong,  Hong 

Kong e Macau, foi desenvolvida em duas fases, 

respectivamente, nos meses de Março e Agosto. Sob 

a coordenação dos Serviços de Polícia Unitários, as 

forças policiais de Macau desenvolveram operações 

anti-crimes em vários locais da cidade, incluindo: 

992 fiscalizações aos diferentes estabelecimentos 

de diversão, nomeadamente, casinos, centros de 

massagens, clubes nocturnos, karaokes, centro de 

máquinas de diversão, salas de bilhar, cibercafés, 

etc., com o objectivo de combater actos criminosos 

e, especialmente, os crimes organizados, crimes 

relacionados com a usura, t ráf ico de droga, 

imigração ilegal, etc.. Nesta operação mobilizou-

se 16.637 agentes policiais, tendo averiguado 

38.461 indivíduos nas fiscalizações, entre estes, 

6.396 foram encaminhados à esquadra para efeitos 

de averiguação e 2.279 entregues ao órgão judicial 

por estarem envolvidos em crimes. Através da 

cooperação estreita e permuta de informações na 

“Operação Trovoada”, que teve a duração de quatro 

meses, as autoridades policiais de Guangdong, 

Hong Kong e Macau preveniram e combateram 

conjuntamente a criminalidade transfronteiriça, 

atingido os objectivos de depurar o ambiente de 

segurança da comunidade e manter a segurança e a 

estabilidade regional.
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偵查警司處偵破虐待動物案 

1 月 8 日，澳門警務廳人員偵破一宗虐待動物

案，拘捕一名外籍男子，為自 2016 年 9 月《動

物保護法》生效以來，首次成功拘捕作案者的

案件。

本局接獲舉報，報案者表示當日返回其店舖時

發現門外路面有血跡，故查看錄像監察系統，

發現一名駕駛電單車的男子將車輛停泊在店鋪

門外，下車後向一隻停留於上址的貓隻使勁踩

踏，致使貓隻倒地痛苦掙扎及後失去知覺，該

男子隨後將貓隻帶離現場。

本局隨即展開調查，最終鎖定一名外籍男子，

其承認犯案，警方並發現其在本澳沒有合法駕

駛資格，故向其作出票控，同時以「殘酷對待

動物罪」將其移送檢察院偵訊。

O Comissariado de Inquéritos descobriu um caso de 

maus tratos a animais

No dia 8 de Janeiro, o pessoal do Departamento 

Policial de Macau descobriu um caso de maus tratos 

a animais, deteu um estrangeiro, e foi pela primeira 

vez em que deteu com sucesso o autor do caso 

após a entrada em vigor da “Lei de Protecção dos 

Animais” no mês de Setembro do ano 2016.

Esta Corporação recebeu uma denúncia em que o 

participante referiu que na altura de regressar à sua 

loja tinha encontrado sangue no chão (exterior da 

porta), sendo assim, foi logo consultar o sistema de 

videovigilância (CCTV) instalado, verificado que 

houve um condutor de motociclo parado em frente 

da porta da sua loja, saiu do motociclo e começou 

a atacar com força (pisar) um gato em que estava ali 

parado, gato este caiu no chão com imensa dor e até 

ficou inconsciente,  em seguida este homem levou o 

gato e deixou o local.

E s t a  C o r p o r a ç ã o  p r o c e d e u  d e  i m e d i a t o  a 

investigação, identificou no final um estrangeiro, 

e este confessou a prática desse crime. A Polícia 

verificou ainda que este homem não tem qualidade 

legal para conduzir em Macau, sendo assim, 

procedeu a autuação contra ele e encaminhou-o ao 

Ministério Público por “crime de crueldade contra 

animais”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

本年重點滅罪行動
Principais Operações Anti-Crime do Corrente Ano
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第一警務警司處破獲搶劫案

2 月 18 日，本局接報發生一宗搶劫案，報稱一

名男事主途經同安街一帶時，突然遭 3 名不知

名男子使用伸縮棍毆打及拳頭施襲，並搶去其

背包（內有現金及一部手提電話合共約澳門幣 3

萬 7 仟圓）後，便往高園街方向逃去。

接報後，第一警務警司處隨即派員赴現場，在

附近街道成功截獲一名涉案男子，經調查後在

一住所截獲另一名涉案男子，及後亦成功聯絡

到懷疑是案件主謀的第三名男子前來本局作進

一步調查。本局以「搶劫」罪將上述三名嫌犯

移送檢察院偵訊。

O Comissariado Policial n.º 1 resolveu um caso de roubo

No dia 18 de Fevereiro, esta Corporação recebeu a 

denúncia do acontecimento de um caso de roubo, 

referido que a vítima do sexo masculino foi, de 

repente, atacado pelos três homens desconhecidos 

com bastão extensível e murros ao passar na Rua da 

Entena, roubaram a sua mochila (com numerário e 

um telemóvel no valor total cerca de Mop$37.000), 

e fugiram para a Rua de D. Belchior Carneiro. 

Após recebido o caso, o Comissariado Policial 

N.° 1 enviou, de imediato, pessoal ao local, tendo 

interceptado com sucesso e numa via próxima um 

homem em causa, e depois de uma investigação 

efectuada, conseguiu-se encontrar o outro homem 

em causa num apartamento, e finalmente contactou 

com sucesso o terceiro o homem em causa, que 

suspeita-se ser o autor do caso, para este deslocar-

se a esta Corporação, a fim de proceder à devida 

investigação. Os três arguidos foram encaminhados 

por esta Corporação ao Ministério Público, pela 

prática do crime de “roubo”.

第三警務警司處揭清洗黑錢及非法旅館案

2 月 13 日，本局接報於新口岸某大廈單位内，

懷疑有人進行不法活動。第三警務警司處隨即

派 員 調 查， 發 現 單 位 內 共 有 9 名 人 士 (7 男 2

女 )，於其中 3 名內地男子身上及單位內搜出合

共 2,633 張提款卡及現金港幣約 18 萬圓，有強

烈跡象顯示上述 3 人進行清洗黑錢活動。同時，

懷疑單位內另一名內地男子經營非法旅館，其

聲稱租住上述單位，再將單位內的房間及床位

分租給他人。隨後經旅遊局人員證實，涉事單

位為非法旅館並將單位查封。本局分別將上述

人士移送相關部門作進一步偵訊。

O Comissariado Policial n.º 3 desmantelou os casos 

de branqueamento de capitais e de pensão ilegal

No dia 13 de Fevreiro, esta Corporação recebeu 

uma denúncia sobre o suspeito da prática de 

actividades ilegais dentro de um apartamento na 

ZAPE, o Comissariado Policial n.º 3 enviou de 

imediado pessoal para efectuar a investigação, o 

qual verificou que dentro do apartamento existe no 

total de 9 indivíduos (7 homens e 2 mulheres), e no 

posse dos 3 homens do Interior da China e dentro do 

apartamento encontraram no total de 2.633 cartões 

ATM e numerários cerca de cento e ointenta mil 

Hong Kong dólares, existe assim forte indícios que 

os mencionados três homens encontram-se a praticar 

actividade de branqueamento de capitais. Ao 

mesmo tempo, supeita a exploração de pensão ilegal 

por um outro homem do Interior da China porque 

este declarou que tinha arrendado o mencionado 

apartamento e aproveitado os quartos e camas para 

sublocação. Em seguida, o apartamento em causa 

foi selado pela Direcção dos Serviços de Turismo, 

porque confirmou-se que era uma pensão ilegal. 

Esta Corporação encaminhou, respectivamente, os 

indivíduos mencionados aos respectivos serviços 

para posterior tratamento.
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情報廳突擊巡查地盤截「黑工」

本局接獲情報，稱於南灣湖一帶某地盤懷疑有

非法人士處理違禁物品之舉報，故此情報廳於 3

月 15 日派員到上址進行調查。

經調查後，發現該地盤面積龐大，內裏有不同

類型店舖，包括懷疑為建材公司之貨倉、汽車

修理行、花卉店、物流運輸公司等，行動中截

查了上述公司人員合共 49 名人士，其中將 21

名人士（19 男 2 女）帶返本局調查，當中發現

一名本澳男子及一名持外地僱員身份認別證之

男子同時僱用一名涉嫌非法工作的內地男子，

另外，亦發現 12 名持外地僱員身份認別證人士

均為過界勞工。因上述人士涉嫌觸犯「聘用外

地僱員法」及「僱用」罪，本局將他們移送檢

察院偵訊。

O Departamento de Informações efectuou uma 

inspecção de surpresa num estaleiro de obras onde 

deteve trabalhadores ilegais

Esta Polícia recebeu uma informação sobre o 

tratamento de artigos ilegais, por parte de indíviduos 

ilegais, num estaleiro de obras das proximidades 

do Lago Nam Van, pelo que, no dia 15 de Março, 

o Departamento de Informações enviou agentes ao 

referido local para a respectiva investigação.

Após feitas as investigações, descobriu-se que é 

enorme a dimensão do referido estaleiro de obras, 

onde há muitas lojas de diferentes tipos, como 

armazém da empresa de materiais de construção, 

loja de reparação de veículos, loja de flores, empresa 

de transporte e logística, etc. Na referida operação, 

foram interceptados totalmente 49 indivíduos que 

são trabalhadores da empresa acima referida, entre 

os quais 21 (19 masculinos e 2 femininos) foram 

conduzidos à esquadra  para mais investigações, nas 

quais foi descoberto que um residente de Macau e 

um homem que possui Título de Identificação de 

Trabalhador Não-Residente contrataram no mesmo 

tempo um homem do Interior da China suspeito do 

trabalho ilegal. Além disso, ainda foi descoberto 

que 12 indivíduos com Título de Identificação 

de Trabalhador Não-Residente são trabalhadores 

que exerçam funções em locais não coincidentes 

com os que foram previamente autorizados. Como 

os indivíduos acima referidos são suspeitos da 

violação da “Lei da contratação de trabalhadores 

não residentes” e da prática do crime de “Emprego”, 

foram encaminhados ao Ministério Público para o 

devido tratamento.



 
O

perações A
nti-crim

e

63

情報廳拘一涉高利貸「毒男」

4 月 26 日晚上，本局情報廳人員在新口岸一帶

展開反罪惡巡邏行動，期間截獲一名形跡可疑

的男子，並在其身上搜獲兩包可疑物品，警員

隨即將其帶返警局作進一步調查。

經調查，該男子聲稱上述兩包物品為毒品「氯

胺酮」（共重約 6.8 克），並表示早前於內地以

港幣 2,000 元購買後再偷運回澳以供自用。警

員隨後根據該男子提供的線索，分別在兩處單

位內搜出 7 個沾有白色粉末（懷疑毒品「氯胺

酮」）的透明膠袋，一批涉及 10 多名內地人士

之證件及借據等。該男子承認受僱於另一名男

子，租賃其中一個單位用作保管借貸人之借據

及證件之用。其後本局將上述男子送往醫院進

行藥物檢驗，結果顯示其對毒品呈陽性反應。 

由於案件涉及不法借貸之罪行，故本局已通報

相關部門作後續跟進調查，並以「不法販賣麻

醉藥品及精神藥物」、「不法吸食麻醉藥品及

精神藥物」、「為賭博的高利貸」及「文件的

索取或接受」罪將該男子移送檢察院偵訊。

Agentes  do  Depar tamento  de  In formações 

desmantelaram um homem envolvido no caso de 

estupefacientes e usura

Na noite do dia 26 de Abril  ,  os agentes do 

Departamento de Informações desta Pol ícia 

desenvolveram nas imediações da ZAPE uma 

operação anti-crime, na qual interceptaram um 

homem suspeito. Na revista física dele encontrou-

se duas embalagens de objectos suspeitos, por isso 

o referido homem foi imediatamente conduzido à 

esquadra para mais investigação.

Após feita a investigação, o referido homem 

confessou que aqueles objectos eram droga 

“Ketamina” (com peso total de cerca de 6,8 gramas), 

e exprimiu que ele tinha adquirido aquela droga no 

Interior da China em troca de HKD2.000, e trouxe-a 

para Macau para o uso próprio. Em seguida, os 

nossos agentes encontraram em dois apartamentos 

conforme a pista fornecida pelo referido homem, 

7 saquinhos plásticos transparentes contendo pó 

de cor branca (suspeito ser droga “Ketamina”), 10 

documentos de identidade dos indivíduos oriundos 

do Interior da China, recibos de empréstimo, etc. 

O referido homem admitiu que foi contratado 

por outro homem e alugou um apartamento para 

guardar os recibos de empréstimo e os documentos 

de identidade de mutuários. Depois, esta Polícia 

encaminhou o referido homem ao hospital para 

lhe realizar um exame toxicológico, que resultou 

positivo.

Devido ao caso envolvido no crime de empréstimo 

il ícito , esta Polícia informou os respectivos 

departamentos para proceder ao acompanhamento 

e averiguação posteriores, bem como encaminhou o 

referido homem ao Ministério Público por crimes de 

“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas”, “Consumo ilícito de estupefacientes 

e de substâncias psicotrópicas”, “Usura para jogo” e 

“Exigência ou aceitação de documentos”.
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機場警務處查獲禁用武器並拘一男

5 月 27 日，本局機場警務處接獲機場保安員

報案，稱其在機場進行安檢期間，發現一名男

子的行李箱內藏有 3 把金屬刀，警員隨即到場

處理。其後更在男子的住所內再發現 8 把金屬

刀、1 支氣步槍及 4 個仿真手榴彈等具有攻擊

性之武器，警方隨即拘捕該名男子。嫌犯報稱

上述武器是朋友贈送或於本澳及內地購買，由

於上述部份武器屬於《武器及彈藥規章》條款

所規範的違禁武器，故本局以「禁用武器及爆

炸性物質」罪將其移交檢察院偵訊。

機場警務處拘「飛機老鼠」

7 月 3 日，一班由上海飛往澳門的航機上有兩

名乘客懷疑被盜去財物，機場警務處隨即派員

跟進，將一名涉案男子帶返警局調查。

兩名事主向警員報稱，在登機後他們將各自的

隨身手提袋放在座位上方同一個儲物櫃內便稍

作休息，隨後他們分別發現存放手提袋內的現

金港幣 19 萬多元及人民幣約 8 仟元不翼而飛，

遂報警求助。警員調查期間，在一名男子的座

位雜誌擺放處尋回兩名事主的全部現款，而該

男子亦對有關款項來源無法作出合理解釋，故

有強烈跡象顯示該男子涉嫌作出盜竊行為。本

局以「加重盜竊罪」將其送交檢察院偵訊。

A Divisão Policial do Aeroporto descobriu armas 

proibidas e deteve um homem

No dia 27 de Maio, a Divisão Policial do Aeroporto 

desta Polícia recebeu uma participação dum agente 

de segurança do aeroporto: ele disse que foram 

encontradas, durante a inspecção de segurança 

no aeroporto, 3 facas metálicas na bagagem dum 

homem, pelo que os nossos agentes se deslocaram 

imediatamente ao local do incidente para o devido 

tratamento. Depois, na residência do referido 

homem ainda foram encontradas algumas armas de 

agressão, como 8 facas metálicas, 1 espingarda de 

pressão de ar e 4 granadas de mão simuladas, pelo 

que a Polícia deteve imediatemente aquele homem. 

O suspeito alegou que as referidas armas foram 

dadas por amigos dele ou compradas por si próprio 

em Macau e Interior da China. Como algumas 

das armas acimas referidas são armas proibidas 

reguladas no “Regulamento de Armas e Munições”, 

o referido homem foi encaminhado ao Ministério 

Público, acusado pela prática do crime de “Armas 

proibidas e substâncias explosivas”.

A Divisão Policial do Aeroporto deteve um ladrão no avião

No dia 3 de Julho, os valores de dois passageiros, 

dum voo de Xangai para Macau, suspeitavam-se 

ter sido furtados, pelo que a Divisão Policial do 

Aeroporto enviou imediatamente agentes para o 

acompanhamento do caso e conduziu um homem 

envolvido à esquadra para as investigações.

Duas vítimas disseram aos nossos agentes que 

depois de terem embarcado no avião, puseram as 

bagagens de mão no mesmo compartimento superior 

das cargas que ficavam em cima dos assentos delas 

e descansaram-se. Posteriormente, as duas vítimas 

tomaram conhecimento da perda de dinheiro que 

ficava depositado nas bagagens de mão delas, no 

total de mais de HKD 190 mil e RMB 8 mil, portanto 

pediram auxílio à Polícia. Durante as investigações 

dos nossos agentes, foi procurado no lugar destinado 

às revistas do assento dum homem todo o dinheiro 

das duas vítimas, e o referido homem não tem 

qualquer explicação plausível sobre a origem do 

respectivo dinheiro, pelo que há fortes indícios da 

prática dos actos de furto, sendo o referido homem 

encaminhado ao Ministério Público, acusado pela 

prática do crime de “Furto Qualificado”.
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交通廳揭發毒駕及頂包案

9 月 21 日，交通廳警員於路環九澳高頂馬路附

近執勤期間，目睹一輛行駛中的汽車突然停下，

車上兩名男子互換駕駛位置，故警員即時向二

人作出截查，發現換位前駕駛該車輛的男子正處

於被法院判處禁止駕駛的狀態，同時在另一名

男子身上發現一張偽造的澳門永久居民身份證。

警員亦在車上搜出兩包共重約 6.02 克懷疑毒品

「氯胺酮」，警員隨即將二人帶返警局調查。

醫院檢驗報告顯示其中駕駛車輛之男子對毒品

呈陽性反應。本局分別以「不法吸食麻醉藥品

及精神藥物」、「不適當持有器具或設備」、「醉

酒駕駛或受麻醉品或精神科物質影響下駕駛」、

「在禁止駕駛期間駕駛」、「袒護他人」、「偽

造文件」罪及「加重違令罪」將二人送交檢察

院偵訊。

O Departamento de Trânsito descobriu um caso 

relacionado com os crimes de condução sob 

influência de álcool e favorecimento pessoal

Aos 21 de Setembro,  quando os agentes do 

Departamento de Trânsito exerciam as suas funções 

junto da Estrada do Altinho de Ká Hó, em Coloane, 

viram um automóvel ligeiro a efectuar uma paragem 

repentina e, seguidamente, os dois homens que 

vinham na parte frente desse automóvel trocaram 

de lugar, daí levou os agentes a desconfiarem desse 

acto e por isso foram logo interceptá-los. Tendo 

assim descoberto que o condutor inicial, ou seja 

aquele que conduzia o automóvel antes de trocar 

de lugar, encontrava-se em estado de inibição de 

condução, condenado pelo tribunal, e no corpo 

do outro homem encontrou-se também um bilhete 

de identidade de residente permanente de Macau 

falsificado. Além disso, na revista ao automóvel, 

os agentes encontraram dois sacos que suspeitam 

conter “ketamina”, com peso total de 6.02 gramas, 

pelo que os dois foram imediatamente conduzidos 

ao Comando para mais investigações.

E relativamente ao resultado do exame de droga 

efectuado no hospital aos dois, o condutor inicial 

teve reacção positiva. Os dois referidos homens 

foram encaminhados ao Minis tér io Público, 

acusados pela prática dos crimes de “consumo ilícito 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas”, 

“detenção indevida de utensílio ou equipamento”, 

“condução em estado de embriaguez ou sob 

influência de estupefacientes”, “condução durante o 

período de inibição de condução”, “favorecimento 

pe s soa l ” ,  “ f a l s i f i c ação  de  documen to s ”  e 

“desobediência qualificada”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily 

News”)
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第二警務警司處迅速偵破風化案

本局接連收到市民報案，稱於黑沙環區有一名

男子向市民作出暴露及滋擾行為，而在網上社

交平台上亦有流傳，第二警務警司處隨即展開

調查。於 9 月 27 日晚上，警員在黑沙環發現涉

案男子正在進入某屋邨大廈，警員即尾隨男子

進入大廈，於大廈後樓梯目睹其脫光衣服，以

紗布遮掩口部，警員迅速將其截獲，並在其衣

物裏搜出一張記錄大廈各個單位安裝錄影監察

系統情況的紙張及一把𠝹刀。

本局以「暴露行為」及「禁用武器及爆炸性物

質」罪將案件送交檢察院偵訊。

O Comissariado Policial  N.° 2 desmantelou 

rapidamente um caso de ofensa sexual

Esta Corporação recebeu uma participação de um 

cidadão, sobre um homem que efectuava actos 

exibicionistas e perturbantes perante as pessoas 

na zona da Areia Preta, e essa informação já se 

circulava na rede social de informática também, 

pelo que os agentes do Comissariado Policial N.° 2 

iniciaram logo a respectiva investigação. Na noite 

do dia 27 de Setembro, os agentes encontraram 

o homem que se relaciona com o presente caso 

na Areia Preta, precisamente quando este estava 

a entrar para um bairro de habitação dessa zona, 

daí que foram perseguí-lo e entraram no mesmo 

edifício, após viram-no a despir-se todo nas 

escadas traseiras do edifício, e usou um tecido 

(gaze) para tapar apenas a parte da boca, por isso 

foram imediatamente interceptá-lo. E, na roupa 

deste, encontraram uma folha com o registo dos 

apartamentos desse edifício que têm instalado o 

sistema de videovigilância e, ainda, um x-acto.

O referido homem foi encaminhado ao Ministério 

Público, acusado pela prática dos crimes de “actos 

exibicionistas” e “armas proibidas e substâncias 

explosivas”.
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情報廳警員偵破車內盜竊案

鑒於區內發生多宗車內盜竊案件，本局情報廳

對此展開深入偵查，並加派人員在澳門各區停

車場進行密切監察。於 9 月 28 日凌晨，當警員

巡經黑沙環一大廈門外時，發現 4 名可疑男女

進入該大廈停車場內，且不時徘徊打量停泊之

車輛。隨後，警員成功截獲其中兩名男女，並

於他們住所內發現上述其餘兩名嫌疑男子。同

時，在住所內分別搜出多部手提電話、手提電

腦及相機等物件。

經本局查證物件為早前多宗車內盜竊案件之失

物，並有跡象顯示該 4 名人士涉及相關案件，

故本局以「加重盜竊罪」將其送交檢察院偵訊。

Agentes policiais do Departamento de Informações 

desmantelaram caso de furto no interior dos veículos

Devido a que recentemente tinha ocorrido vários 

casos de furto no interior dos veículos, por isso o 

Departamento de Informações desta Corporação 

desenvolveu uma intensa investigação, e aumentou 

o número de agentes policiais para efectuar a 

fiscalização nos auto-silos das diferentes zonas 

de Macau. Na madrugada do dia 28 de Setembro, 

os agentes policiais ao passar no exterior de um 

edifício sito na Areia Preta, encontraram quatro 

homens e mulheres suspeitos a entrarem no auto-

silo daquele edifício e ali vaguearem e espreitarem 

os veículos estacionados. Seguidamente, os agentes 

policiais interceptaram com sucesso dois deles 

(homem e mulher), e na sua residência encontraram 

os restantes dois homens suspeitos. Ao mesmo tempo, 

encontraram nesta residência vários telemóveis, 

computadores portáteis e máquinas fotográficas, etc.. 

Após a verificação efectuada foram provados 

que os produtos encontrados são os perdidos nos 

diversos casos de furto em veículos acontecidos 

anteriormente, e possuem indícios de que estes 

quatro indivíduos se encontram relacionados com os 

respectivos casos, sendo assim, foram eles acusado 

por esta Corporação na prática de crime de “furto 

qualificado”, e entregado ao Ministério Público para 

o devido tratamento.

第三警務警司處追截偷籌碼男

10 月 3 日晚上，事主在城市日大馬路某娛樂場

內賭博期間，一名男子趁其不為意，取去賭檯

上共 20 萬港幣籌碼後逃去。事主向娛樂場外警

員求助，警員隨即向涉案男子展開追截，期間

男子作出反抗，警員其後成功在娛樂場外馬路

將該名男子制服。本局以「加重盜竊罪」及「抗

拒及脅迫」罪將其送交檢察院偵訊。

O Comissariado Policial N.° 3 interceptou um 

homem que furtou fichas

Na noite do dia 3 de Outubro, quando a vítima 

estava a jogar numa mesa de jogo dum casino 

localizado na Avenida 24 de Junho, um homem 

aproximou-se dela, furtou as suas fichas da mesa, 

cujo montante era de 200 mil dólares de Hong 

Kong, quando esta não tinha reparado e foi-se 

embora. Depois, a vítima foi pedir auxílio ao agente 

policial que se encontrava fora do casino, e este 

foi imediatamente à procura do suspeito. Quando 

o agente encontrou-o e queria interceptá-lo, este 

resistiu a ele, mas acabou por ser dominado na 

via rodoviária junto do casino. O referido homem 

foi encaminhado ao Ministério Público, acusado 

pela prática dos crimes de “furto qualificado” e 

“resistência e coacção”.
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出入境事務廳搗破假結婚集團

本局接獲身份證明局通報一宗懷疑以「夫妻團

聚」為由，騙取本地居留權的「假結婚」案件，

在調查過程中，揭發多名人士以團夥式經營「假

媒人」身份從中收取不法利益。

10 月 3 日，出入境事務廳邀請涉案本地女子作

進一步調查，警員多次查問其與前夫及現任配偶

存有可疑的婚姻問題時，其均無法作出合理解

釋，最終向警方承認其先後透過兩名女中介人

在 2005 及 2012 期間，結識兩名內地「假丈夫」

並締結以上兩段「假婚姻」，其從中收取分別

為人民幣 4 萬元及港幣 10 萬元的不法利益。

警方在調查上述兩名女中介人期間，再揭發另

外兩宗「假結婚」案，涉及兩對「假夫妻」、

另外兩名女中介人及一名懷疑男同夥，當中涉

及之不法利益介乎港幣 5 萬元至 11 萬元不等。

四名女中介人以團夥方式四處尋找目標協助他

人以「假結婚」方式騙取來澳居留權，共同瓜

分當中之不法利益。本局將上述男同夥、一名

本地「假妻子」以及其中三名女中介人，以涉

嫌觸犯「偽造文件」罪移送檢察院偵訊，警方

並繼續追緝其他涉案人士歸案。

O Serviço de Migração descobriu um grupo que 

explora casamentos falsos 

Esta Polícia recebeu uma comunicação da Direcção 

dos Serviços de Identificação sobre um caso suspeito 

de “casamento falso”, com o objectivo de adquirir 

fraudulentamente o direito de residência em Macau 

com fundamento na “junção conjugal”. Durante a 

investigação, descobriu que um grupo de pessoas 

desempenhou um papel de “casamenteiro falso” 

para ganhar lucros ilegítimos.   

Em 3 de Outubro, o Serviço de Migração convidou a 

mulher local envolvida no caso para a investigação, 

os agentes policiais fizeram-lhe várias perguntas 

respeitantes às relações conjugais suspeitas com 

o seu ex-marido e o actual cônjuge, a mulher não 

conseguiu dar respostas razoáveis, acabou por 

confessar à polícia que em 2005 e 2012, através 

das duas mulheres intermediárias, conheceu dois 

“maridos falsos” no interior da China e casou com 

eles respectivamente, dos dois casamentos ela 

recebeu respectivamente lucros ilegítimos de RMB 

40 mil e HKD 100 mil.

Na investigação das duas mulheres intermediárias 

acima referidas, foram descobertos mais dois casos 

de “casamento falso” que envolveram dois “casais 

falsos”, outras duas mulheres intermediárias e um 

cúmplice suspeito, os casos implicaram benefícios 

ilegítimos cerca de HKD 50 mil a HKD 110 mil. 

O grupo das quatro mulheres intermediárias 

procuravam alvos para auxiliar outras pessoas 

adquirir fraudulentamente o direito de residência 

em Macau mediante os “casamentos falsos”, daí 

dividindo os benefícios ilegítimos. Esta Polícia 

encaminhou o cúmplice referido, uma “esposa 

falsa” local e as três mulheres intermediárias ao 

Ministério Público 

p o r  i n c o r r e r e m 

e m  c r i m e  d e 

“ fa ls i f icação de 

d o c u m e n t o ” ,  a 

polícia continua a 

perseguir e prender 

outros indivíduos 

envolvidos.
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第三警務警司處追截搶劫男子

11 月 8 月凌晨，事主在友誼大馬路某娛樂場外

遭一名男子搶去手袋後立即緊追並呼叫求助，

在場警員見狀立即協助追截，最終將嫌犯制服，

並起回全部約值澳門幣 2 萬元財物，過程中嫌

犯反抗導致警員受傷。本局以「搶劫」及「抗

拒及脅迫」罪將其送交檢察院偵訊。

氹仔警務警司處偵破拾遺不報案

12 月 5 日，有市民向本局報案，稱在澳門機場

乘坐一輛的士前往路氹城某酒店後，遺留一件

外套在車内，由於外套内有大量現金及證件（折

合逾澳門幣 17 萬元），故報警救助。

隨後，氹仔警務警司處截獲該名的士司機，經

調查後，該司機承認把外套取去及將部分現金

放在某行車天橋下方草叢，為恐防事敗，再將

餘下的現金放置到其電單車車廂内。本局以「在

添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為

己有」罪將其移送檢察院偵訊。

O Comissariado Policial N.° 3 interceptou um 

homem que efectuou roubo

Na madrugada de 8 de Novembro, a mala da vítima 

foi roubada por um homem fora de um casino, na 

Avenida da Amizade, a vítima correu imediatamente 

para o homem e pediu ajuda, o agente no local viu 

a cena, perseguiu de imediato o homem e acabou 

por dominá-lo, e foram recuperados todos os bens 

equivalentes a cerca de MOP$20 mil. Durante a 

perseguição, o homem resistiu ao agente provocando 

feridas no agente. Esta Polícia encaminhou o homem 

ao Ministério Público por incorrer em crimes de 

“roubo” e “resistência e coacção”.

O Comissariado Policial da Taipa descobriu um 

caso de apropriação ilegítima de coisa achada

Em 5 de Dezembro, uma pessoa participou um 

caso junto desta Polícia, alegando que se esqueceu 

de um casaco num táxi que ele tinha apanhado 

do aeroporto de Macau para um hotel de Cotai, 

no casaco havia grande quantidade de dinheiro e 

documentos de identificação (o valor equivalente a 

MOP$170 mil), razão pela qual, participou o caso 

junto da polícia.

Seguidamente, o Comissariado Policial da Taipa 

interceptou o taxista envolvido, após a investigação, 

o taxista confessou que apropriou o casaco e 

guardou uma parte do dinheiro num conjunto 

da relva debaixo de um viaduto, para não falhar, 

o restante dinheiro foi escondido na caixa da 

sua mota. Esta Polícia encaminhou o taxista ao 

Ministério Público por incorrer em crime de 

“apropriação ilegítima em caso de acessão ou de 

coisa achada”.

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)



打擊行動

70

第二警務警司處偵破操縱賣淫案

12 月 13 日，第二警務警司處人員巡經祐漢新

村第一街附近一個休憩區時，發現一名可疑男

子正在用手機偷拍警員工作情況，逐向其作出

調查。該男子聲稱在把風，目的是協助賣淫女

子躲避警方巡查。

其後，警員在其身上搜出多把鑰匙，當中兩把

分別屬於附近某兩個大廈單位，警員在兩個單

位內發現 10 多盒避孕套（約 800 個）、30 多

包濕紙巾、10 多支潤滑劑和一本帳簿，以及一

名懷疑從事賣淫活動的内地女子。

男子聲稱受一名内地男子所托，以每月約澳門幣

3,600 圓作報酬，替其安排來澳的賣淫女子提供

場所及收取租金（房間日租約澳門幣 400 元），

一天平均可收到約澳門幣 2,400 元。本局以「操

縱賣淫」罪將其移送檢察院偵訊。

O Comissariado Policial n.º 2 desmantelou o caso 

de exploração de prostituição

Em 13 de Dezembro, quando os agentes policiais 

do Comissariado Policial n.º 2 passavam por um 

espaço de lazer junto da Rua Um do Bairro Iao 

Hon, descobriram um homem suspeito, que estava 

a filmar o trabalho da polícia com o seu telemóvel, 

procedendo assim uma investigação. O homem 

disse que estava a fazer sentinela, com o objectivo 

de apoiar às prostitutas a evitarem a inspecção 

policial. 

Logo, encontraram-se muitas chaves no homem, 

entre as quais houve duas pertencentes a dois 

apar tamentos  a l i  per to ,  em que os  agentes 

apreenderam mais de dez caixas de preservativos 

(cerca de 800 unidades), mais de 30 embalagens de 

papel higiénico húmido, mais de 10 lubrificantes e 

um livro de conta, ainda encontraram uma mulher 

do Interior da China suspeita por ter prestado 

serviços sexuais.

O homem disse que foi empregado por um indivíduo 

do Interior da China, com o salário mensal de 3.600 

patacas, cujo trabalho foi oferecer o alojamento às 

prostitutas chegadas a Macau e 

receber rendas (o quarto é de 400 

patacas por dia), assim um dia 

poderia receber em média cerca 

de 2.400 patacas. O homem foi 

acusado do crime de “Exploração 

de prostituição” e encaminhado ao 

Ministério Público para efeitos de 

inquérito e interrogatório.

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)



 
O

perações A
nti-crim

e

71

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)

粵澳警務合作機制奏效，跨境移交疑犯

12 月 14 日，交通廳警員於蓮花口岸打擊「白

牌車」，發現違規情況並上前截查。駕駛者見

狀欲駛離現場，警員拍打車窗出示工作證示意

停車受檢，駕駛者未有理會更驅車壓向警員，

即使警員喝令停車，駕駛者仍堅持駛離現場，

導致警員被車輛高速拖行約 180 公尺，逃往橫

琴方向。導致警員身體多處受傷。

本局隨即採取緝捕措施，並透過司法警察局國

際刑警澳門支局與廣東省公安廳取得聯繫，兩

地警方合作，翌日即於珠海成功截獲涉嫌人及

車輛。

12 月 21 日，廣東警方將涉嫌人移交本局。本

局以「違令」、「抗拒及脅迫」、「危險駕駛

道路上之車輛」、「遺棄受害人」、「毀損」

罪及「加重傷害身體完整性罪」，將涉嫌人移

送檢察院偵訊。充分體現出兩地警方緊密合作

取得成效。

A entrega transfronteiriça de suspeito foi um 

resultado frutífero do mecanismo de cooperação 

policial entre Guangdong e Macau

Em 14 de Dezembro, quando um agente policial 

do Departamento de Trânsito estava a efectuar a 

operação de combate aos “veículos que serviram 

de táxi sem alvará” no Posto Fronteiriço de Flor de 

Lótus, detectou situações suspeitas de prática de 

infracção e portanto procedeu à intercepção. Ao ver 

a aproximação do agente, o condutor de um veículo 

tentou fugir do local. O agente bateu levemente no 

vidro do veículo, mostrando o cartão de trabalho 

para indicar o condutor a parar e submeter-se à 

investigação, mas o condutor o ignorou, e avançou 

com tentativa de atropelar o agente com o veículo. 

Mesmo que o agente lhe mandasse para parar, o 

condutor continuou a insistir em retirar-se do local, 

provocando assim o arrasto do agente pelo veículo à 

alta velocidade por cerca de 180 metros, e fugindo 

em direcção à Ilha de Hengqin. O caso resultou em 

vários ferimentos físicos do agente.

O  CPSP  adop tou  de  imed ia to  med ida s  de 

perseguição e entrou em contacto com o Serviço 

de Segurança Pública da Província de Guangdong 

através do Subgabinete de Macau da Interpol 

na Polícia Judiciária. Com a cooperação das 

autoridades policiais das duas regiões, foram 

interceptados, no dia seguinte, o condutor envolvido 

e o respectivo veículo em Zhuhai.

Em 21 de Dezembro, a polícia de Guangdong 

entregou o suspeito a esta Corporação. E esta 

encaminhou-o ao Ministério Público com acusações 

de “Desobediência”, “Resistência e coacção”, 

“Condução perigosa de veículo rodoviário”, 

“Abandono de sinistrado”, “Dano” e “Ofensa 

qualificada à integridade física”. O sucesso de 

detenção do suspeito demonstrou plenamente a 

eficácia da cooperação estreita das polícias das duas 

regiões.
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O Departamento de Trânsito é 
responsável pela sinalização e 
canalização do trânsito, proces-
samento e investigação de 
acidentes de viação, intercepção 
e averiguação de veículos, 
combate de excessos de veloci-
dade, condução sob influência 
alcoólica e de outras acções 
ilegais, autuação de infracções 
de trânsito, manutenção da 
ordem do trânsito, promoção da 
segurança do tráfego de forma a 
diminuir acidentes.
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社區警務交流會合影
Fotografia conjunta dos participantes do “Seminário de intercâmbio sobre o policiamento comunitário”

「警為民，民助警，警民一家親」是保安當局

做好執法工作的方向，也是本局開展社區警務

工作的重要目標。本局透過「社區警務聯絡機

制」、「警 . 校聯絡機制」及「酒店業警務聯絡

機制」三大溝通橋梁積極開展各項警務工作，

與各區居民、大廈業主管理委員會、物業管理

公司、社團、教育界及酒店業界保持緊密聯絡。

經過多年的實踐，警民之間建立了互信互助關

係，在執法工作、社區防罪宣傳及警民關係方

面奠定了殷實的合作基礎。

本局主動開展各項社區工作，包括：推動社群

參與警民互動，合力構建警民一家，共同預防

及打擊犯罪行為；推廣社區防罪宣傳活動，向

大眾傳遞防罪滅罪訊息，提高居民防罪意識，

同時蒐集民意，為本局科學警務部署提供方向；

貫徹交通安全推廣，冀藉宣與教雙管齊下，提

高道路使用者守法意識，維護本澳安全有序的

交通環境；舉行治安專題講座，與相關部門及

社會團體合辦各類治安專題講座，包括防騙防

盜、家居安全及澳門法律知識等主題，讓居民及

時掌握犯罪資訊和治安動態，提高防範意識及

技巧；促進社群會晤，定期收集社區治安訴求，

互通警情，共同發現和解決社區所關注的治安

問題，拓寛合作互動空間，有效拉近警民關係，

聯手防罪滅罪，共同締造安全社區環境。

“A Polícia serve o cidadão, O cidadão coopera com 

a Polícia, A relação entre ambos assemelha-se a uma 

família” é a direcção para um bom desempenho 

das tarefas de execução da lei, por parte das 

autoridades de segurança, e é simultaneamente 

um objectivo importante para esta Corporação 

desenvolver as tarefas do policiamento comunitário. 

Esta Corporação serve-se das seguintes três grandes 

vias de comunicação: “Mecanismo de Ligação do 

Policiamento Comunitário”, “Mecanismo de Ligação 

entre Polícia e Escolas” e “Mecanismo de Ligação 

Policial no Sector Hoteleiro”, para desenvolver 

activamente as diferentes tarefas policiais e manter 

uma estreita ligação com os moradores das diferentes 

zonas, comissões administrativas de edifícios, 

companhias de administração predial, associações 

e sectores de educação e hoteleiro. Após vários 

anos de trabalho em conjunto e prática, construiu-

se uma relação de mútua confiança e cooperação 

entre a Polícia e o cidadão, e, ainda, estabeleceu-

se uma boa base de cooperação para o desempenho 

das tarefas de execução da lei, divulgações de 

prevenção de crimes nos bairros comunitários e na 

relação entre a Polícia e o cidadão.

O CPSP desenvolve  ac t ivamente  d i fe rentes 

tarefas comunitárias, as quais incluem: promover 

a participação da comunidade nas actividades 

interactivas entre a Polícia e o cidadão, construir 
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冬防會晤
Visita de várias associações na ocasião da prevenção dos crimes do Inverno

conjuntamente a relação de família entre a Polícia 

e o cidadão, prevenir e combater conjuntamente 

actividades criminais;  promover actividades 

divulgacionais de prevenção de crimes junto dos 

bairros comunitários, transmitir informações de 

prevenção e combate de crimes à comunidade, 

elevar o grau de alerta para a prevenção de crimes 

aos cidadãos e, simultaneamente, recolher opiniões 

da comunidade para estabelecer a direcção da 

disposição policial científica desta Corporação; 

realizar divulgações de segurança rodoviária e, 

reforçar os conhecimentos e consciencializar o 

cumprimento da lei aos utentes das vias rodoviárias, 

através das respectivas actividades divulgacionais e 

ensino em simultâneo, para assegurar a segurança 

e ordem no trânsito rodoviário de Macau; realizar 

palestras sobre a segurança e, co-organizar com 

os respect ivos departamentos e associações 

diferentes palestras temáticas sobre a segurança, 

incluindo a prevenção de burla e furto, segurança 

domiciliária, conhecimentos jurídicos de Macau, 

etc. ,  para os cidadãos obterem informações 

sobre a prevenção de crimes e de actividades 

de segurança atempadamente, elevarem o grau 

de alerta e reforçarem as respectivas técnicas de 

prevenção; promover encontros e reuniões com a 

comunidade, recolher periodicamente opiniões e 

pedidos relativos à segurança comunitária, trocar 

informações de interesse policial, descobrir e 

resolver conjuntamente os problemas relacionados 

com a segurança que os bairros comunitários se 

preocupam, promover a cooperação e a interacção, 

para estreitar eficientemente a relação entre a 

Polícia e o cidadão e, assim, prevenir e combater 

conjuntamente os crimes, bem como construir em 

conjunto um ambiente comunitário seguro.
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「社區警務聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação do Policiamento Comunitário”

過去一年，「社區警務聯絡機制」根深葉茂，

參與社群除原有的澳門街坊會聯合總會、澳門

物業管理業商會、澳門物業管理專業人員協會、

民眾建澳聯盟、澳門工會聯合總會及澳門婦女

聯合總會外，於 2017 年 2 月，再有澳門歸僑總

會及澳門中華學生聯合總會加入機制，使參與

團體增至 8 個，而社區警務聯絡主任增至 142

名。「社區警務聯絡機制」再次增加新成員，

令社區警務的網絡更加茁壯及茂密，是對警民

合作成效的最好肯定。社區警務的核心是與社

群建立良好合作關係，增加警民互動，共同防

止及打擊罪案。2017 年，本局透過「社區警務

聯絡機制」與社會群體進行近 70 次互動，包括

定期會晤、主動接觸、專題講座、專業培訓、

警情通報及多元宣傳活動等，與市民充分溝通。

去年警民聯手成功破獲罪案方面成績斐然。實

踐證明，以社區治安需求為導向的警務方針有

利警方第一時間掌握社區治安形勢，及時進行

針對性警務部署；亦有利廣大居民深入了解警

隊的工作，是警方獲得廣泛社區支持和信任的

O “Mecanismo de Ligação do Pol iciamento 

Comunitário” reforçou-se a sua composição 

no ano transacto,  e para além das originais 

associações participantes, tais como: a União 

Geral das Associações dos Moradores de Macau, 

Associação de Administração de Propriedades de 

Macau, Associação de Profissionais do Sector da 

Administração de Propriedades de Macau, Aliança 

de Povo de Instituição de Macau, Federação das 

Associações dos Operários de Macau e Associação 

Geral das Mulheres de Macau, em Fevereiro de 

2017, contou-se, ainda, com a participação da 

Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de 

Macau e Associação Geral dos Estudantes Chong 

Wa de Macau neste mecanismo, aumentado assim 

o número de associações participantes para 8, 

e o número de coordenadores do policiamento 

comunitário para 142. O “Mecanismo de Ligação 

do Policiamento Comunitário” acrescentou-se mais 

uma vez novos elementos, tendo intensificado 

e desenvolvido assim a rede do policiamento 

comunitário, e, além disso, confirma-se também 

a eficiência desta cooperação entre a Polícia e o 

cidadão. O principal objectivo do policiamento 

comunitário é criar uma boa relação de cooperação 

com a comunidade, reforçar a interacção entre 

a Polícia e o cidadão para prevenir e combater 

a criminalidade conjuntamente. Em 2017, esta 

Corporação desenvolveu no total 70 actividades 

de  in te racção  com as  a s soc iações  a t r avés 

do “Mecanismo de Ligação do Policiamento 

Comuni tár io” ,  as  quais  inc luem:  encont ros 

periódicos, contactos frequentes, palestras temáticas, 

formações profissionais, trocas de informações 

de interesse policial, actividades promocionais 

diversificadas, etc., para estabelecer uma boa 

comunicação com os cidadãos.

No ano passado, a Polícia e o cidadão cooperaram-

se e desmantelaram vários crimes, tendo obtido um 

resultado brilhante. Na prática, confirma-se que as 

necessidades de segurança dos bairros comunitários 

servem para orientar o policiamento, e essas 
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「社區警務聯絡機制」恆常工作會議
Reunião de trabalho permanente do “Mecanismo de Ligação 
do Policiamento Comunitário”

基本要訣，警民同心，有效預防及打擊罪案。

緊密的警民關係同時讓居民更好地掌握最新防

罪資訊，提高防罪意識，並適時構建防罪措施，

堵塞治安漏洞，從而由源頭減少罪案發生，構

建安全社區環境。

informações são vantajosas para a Polícia, uma vez 

que dá-lhe a conhecer a mais recente situação de 

segurança dos bairros comunitários, e servem para 

esta proceder uma disposição policial atempada e 

mais adequada, além disso, ajuda a comunidade a 

obter melhores conhecimentos sobre as tarefas da 

equipa policial, e é uma plataforma para a Polícia 

obter o apoio e a confiança da comunidade em 

geral. Se a Polícia e o cidadão colaborarem um com 

o outro, poderão prevenir e combater eficientemente 

os crimes. Uma estreita relação entre a Polícia e 

o cidadão, é simultaneamente vantajosa para a 

população, uma vez que ajuda-a obter as mais 

recentes informações de prevenção de crimes, elevar 

o grau de alerta para a prevenção dos mesmos, e, 

ainda, estabelecer medidas preventivas de crimes 

atempadamente, colmatar eventuais lacunas de 

segurança, para assim reduzir a ocorrência de 

crimes e construir um ambiente comunitário seguro.
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澳門街坊會聯合總會及屬下機構
União Geral das Associações dos Moradores de Macau e organizações subordinadas

與機制合作社群互訪交流
Cooperação com o mecanismo, intercâmbio recíproco entre as associações

黃少澤司長率領轄下官
員拜訪澳門街坊會聯合
總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

S e c r e t á r i o  p a r a  a 
Segurança,  Wong S io 
Chak, liderou os oficiais 
da sua tutela para uma 
v i s i t a  à  Un ião  Ge ra l 
d a s  A s s o c i a ç õ e s  d o s 
Moradores de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário 

para a Segurança)
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黃少澤司長率領轄下官員拜訪民眾建澳聯盟
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os oficiais da sua 
tutela para uma visita à Aliança de Povo de Instituição de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門工會聯合總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou 
os oficiais da sua tutela para uma visita à Federação 
das Associações dos Operarios de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

澳門工會聯合總會及屬下機構
Federação das Associações dos Operarios de Macau e organizações subordinadas
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黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門婦女聯合總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os oficiais da sua 
tutela para uma visita à Associação Geral das Mulheres de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門歸僑總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

O Secretário Wong Sio Chak guiou as chefias das diferentes 
subunidades da sua tutela para efectuar uma visita à “Associação Geral 
dos Chineses Ultramarinos de Macau”
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

澳門物業管理業商會與澳門物業管理專業人員協會聯同澳門街坊會
聯合總會代表到訪
Visita dos representantes da Associação de Administração de 
Propriedades de Macau, da Associação de Profissionais do Sector 
da Administração de Propriedades de Macau, e da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau à Corporação.

拜訪澳門中華學生聯合總會
Visita à Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau
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青少年的健康成長，有賴學校、家庭、社會和

警方等各方面共同關懷，本局重點透過「警 . 校

聯絡機制」開展青少年事務工作，與本澳學校、

廣大師生及教育界等保持緊密聯絡。於 2017 年

10 月 19 日，本局舉辦「2017 大專 . 警務交流

會」，將本澳 8 間高等教育學府納入機制，開

拓雙方的溝通網絡，進一步深化「警 . 校聯絡機

制」。未來，本局將於校園保安、外地學生留

澳手續、舉辦專題防罪講座及文化學術交流等

領域與教育界及相關部門開展更深入的合作。

本局定期派員拜訪學校及舉行交流會議，交流

最新治安資訊及青少年事務，促進警校合作；

互通警情，攜手淨化校園周邊交通秩序及治安

環境，積極展開各類有利青少年身心發展的活

動，包括法律知識推廣講座、升旗教育活動、

「警 . 校聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação entre Polícia e Escolas”

大專 . 警務交流會合照
Fotografia conjunta com as entidades do ensino superior – Secção de intercâmbio de policiamento

Para que os jovens tenham um crescimento saudável, 

necessita-se da atenção e carinho por parte da 

escola, família, sociedade e Polícia. Esta Corporação 

serve-se principalmente do “Mecanismo de Ligação 

entre Polícia e Escolas”, para desenvolver uma série 

de tarefas destinados aos jovens e, manter uma 

estreita ligação com as escolas, professores e alunos, 

e sector da educação de Macau. Aos 19 de Outubro 

de 2017, esta Corporação organizou a “Reunião de 

intercâmbio sobre trabalhos policiais com as escolas 

do ensino superior 2017” e, acrescentou os 8 

estabelecimentos de ensino superior ao “Mecanismo 

de Ligação entre Polícia e Escolas”, iniciou a rede 

de comunicação entre as duas partes, fortificado 

assim o respectivo mecanismo. No futuro, esta 

Corporação desenvolverá a cooperação com o 

sector da educação e respectivos departamentos, 

e organizará palestras temáticas sobre a segurança 

escolar, formalidades para o pedido da “Autorização 

especial de permanência para estudantes do 

exterior”, prevenção de crimes, etc., e, ainda, 

intercâmbios académicos e culturais.

Esta Corporação envia periodicamente agentes 

para visitar as escolas e realizar reuniões de 

intercâmbio, no intuito de intercambiar as mais 

recentes informações sobre a segurança e assuntos 

relacionados com os jovens, promover a cooperação 

entre Polícia e escolas, trocar informações de 

interesse policial ,  depurar conjuntamente o 
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與校方會晤
Encontro com as escolas

學警體驗營及警察故事繪畫比賽等，去年活動

共達 127 次，接觸師生逾 26,000 人次；

正式於 2017 年 7 月 1 日成立以本局人員子女

為招募對象的「治安小警苗」，加深人員子女

對本局的正面了解，培養其正確價值觀及激發

各種潛能，活動種類豐富精彩，內容兼備趣味

性與意義性，受到熱烈歡迎。

未來本局將維持行之有效的青少年事務策略，

推動「警 . 校聯絡機制」更完善發展，通過這一

重要溝通橋樑，加強與教育界的溝通及合作，

共同為下一代的健康發展保駕護航。

ambiente de segurança das escolas, assim como, 

manter a ordem do trânsito das suas proximidades. 

Além disso, organizamos activamente diferentes 

actividades que ajudam o desenvolvimento mental 

e físico dos jovens, as quais incluem: palestras de 

divulgação de conhecimentos jurídicos, actividades 

educativas sobre o hasteamento de bandeiras, 

acampamento de treinamento policial para jovens, 

concurso de pintura sobre as histórias da Polícia, 

etc.. No ano passado, esta Corporação realizou 

no total 127 actividades e contactou com mais de 

26.000 professores e alunos.

No dia 1 de Julho de 2017 criou-se em vigor a 

“Polícia Juvenil” do CPSP, cujos destinatários 

de recrutamento são os filhos dos agentes desta 

Polícia. Pretendemos servir das actividades da 

“Polícia Juvenil” para prestar informações correctas 

e reforçar os conhecimentos relativos a esta 

Polícia aos respectivos participantes, incutir-lhes 

valores correctos e desenvolver-lhes diferentes 

potencial idades.  As respect ivas  act iv idades 

são muito ricas e multivariadas, o conteúdo é 

interessante e útil, daí que houve muitos candidatos.

No futuro, esta Corporação continuará a adoptar 

estratégias eficientes para a resolução de assuntos 

juvenis, promover um desenvolvimento mais 

optimizado ao “Mecanismo de Ligação entre Polícia 

e Escolas” e, servirá desta importante plataforma 

para reforçar a comunicação e cooperação com o 

sector da educação, a fim de proteger e apoiar o 

desenvolvimento saudáuvel da nossa nova geração.
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提防暑期工陷阱講座
Palestra sobre a prevenção de armadilhas de 
trabalho nas férias de Verão

治安專題講座
Palestra com tema específico no 
âmbito de segurança pública

模擬新聞發佈
Conferência de imprensa simulada

演講技巧及新聞發佈特訓班
Aula para o treino das técnicas de discurso e de conferência de imprensa

舉辦青少年專題講座
Realização de palestras temáticas destinadas aos jovens

預防青少年犯罪講座
Palestra sobre a prevenção da 
delinquência juvenil
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青少年防罪活動
Actividades sobre a prevenção da delinquência juvenil

學警體驗營
Acampamento para experimentar a vida dos instruendos

升旗儀式演示
Cerimónia de hasteamento de bandeiras

A  f im  de  ap ro funda r  o  conhec imen to  ao s 

adolescentes sobre os treinos diários e trabalhos 

policiais dos instruendos, entre Julho e Agosto, esta 

Corporação organizou no total de quatro turmas 

do Programa de Cadete, em conjunto com a Escola 

Superior das Forças de Segurança de Macau, com 

a duração de três dias e duas noites, a actividade 

contou com a participação de 108 adolescentes.

為加深青少年對保安學員的日常訓練和警務工

作的了解，於 7 月至 8 月期間，本局與澳門保

安部隊高等學校合辦 4 班為期三日兩夜的「學

警體驗營」活動，合共 108 位青少年參與。
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澳門大學師生到訪第二警務警司處
Alunos e professores da Universidade de Macau visitaram o Comissariado 
Policial N.° 2

鏡平學校學生和家長參觀報案室
Visita dos alunos da Escola Keang Peng e dos seus 
encarregados de educação ao Centro para Denúncia e 
Queixa

培 華 中 學 ( 幼 兒 部 ) 和
聯國學校師生參觀氹仔
警務警司處
Visita dos professores 
e  a l u n o s  d a  E s c o l a 
S e c u n d á r i a  P u i  V a 
(Secção Infanti l )  e da 
Escola das Nações ao 
Comissariado Policial da 
Taipa
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世界旅遊休閒中心為澳門的發展定位，2017 年

訪澳旅客逾 3,260 萬人次，按年增加 5.4%，酒

店業在維持本澳旅遊業的健康發展及良好治安

環境扮演重要角色。本局一直高度關注酒店及

周邊地區的治安環境，透過「酒店業警務聯絡

機制」這一重要平台與酒店業界保持緊密聯繫。

「酒店業警務聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro”

Centro Mundial de Turismo e Lazer é a orientação 

de desenvolvimento da RAEM e, no ano de 2017, 

registou-se 32,6 milhões de visitantes em Macau, 

o correspondente a um aumento anual de 5.4%. O 

sector hoteleiro desempenha um papel importante 

para a manutenção do desenvolvimento saudável do 

sector de turismo de Macau e, também, contribuição 

de uma imagem de segurança na região. Esta 

Corporação sempre se preocupou imenso com 

o ambiente de segurança dos hotéis e das suas 

proximidades, tendo servido duma plataforma 

importante – “Mecanismo de Ligação Policial no 

Sector Hoteleiro”, para manter contactos estreitos 

com o respectivo sector. No ano passado, esta 

Corporação desenvolveu activamente reuniões 

sobre a segurança, actividades de intercâmbio de 

desporto e palestras, bem como intercambiou sobre 

a mais recente situação de segurança, instalações 

de inpecção de segurança, controlo de multidões, 

medidas de resposta para incidentes emergentes e 

formas de cooperação, etc., com o sector hoteleiro. 

Uma estreita cooperação entre as partes é vantajosa 

no âmbito de poderem efectuar, atempadamente, 

酒店業警務聯絡機制交流會
Reunião de intercâmbio do Mecanismo de Ligação Policial Policial no Sector Hoteleiro

海島警務廳與離島區酒店業代表會晤
Encontro entre o Departamento Policial das Ilhas e os 
representantes do sector hoteleiro das Ilhas
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uma correcta avaliação de riscos para a segurança 

comunitária, estabelecerem planos de contigência 

de defesa conjunta, a fim de elevar a capacidade 

de resposta aos incidentes emergentes e manter 

a boa e saudável imagem de cidade turística de 

Macau. A partir do mecanismo de ligação, a parte 

da Polícia pode obter rapidamente as mais recentes 

informações sobre a organização das medidas de 

inspecção de segurança e, a respectiva situação de 

implementação dos hotéis, o que ajuda a tomar uma 

resposta rápida e prevenir eventuais crimes ocorridos 

dentro dos hotéis e suas proximidades, bem como 

adoptar as devidas acções policiais, além disso, 

eleva o grau de alerta para crises e a capacidade 

para a sua prevenção ao sector, assegurando-se, 

assim, simultaneamente, a segurança pública e a 

segurança dos clientes, e, ainda, os interesses dos 

próprios hotéis.

去年，本局主動開展安全會議、體育交流活動

及講座等活動，與酒店業界交流最新治安形勢、

安檢設施、人群控制、突發事件應對措施及雙

方合作等，緊密的合作有利雙方適時作出準確

的社會安全風險評估，制定聯合防衛應急預案，

有效提高應對緊急事件的能力，共同維護本澳

健康旅遊城市形象。聯絡機制讓警方能快速掌

握酒店最新安檢措施安排及實施情況，迅速應

對和預防酒店內和周邊可能出現的犯罪，針對

性採取警務行動；促使業界提高危機意識及防

範能力，確保公共安全和顧客的人身安全的同

時，也保障了酒店自身的利益。

澳門警務廳、海島警務廳聯同情報廳及特警隊分別到訪新濠影匯酒店、永利酒店、永利皇宮酒店、銀河酒店及威尼斯人酒店，
進行 5 場介紹「危機應變行動」講座
Visitas efectuadas respectivamente pelo Departamento Policial de Macau, Departamento Policial das Ilhas, Departamento de 
Informações e UTIP ao Hotel Studio City Macau, Hotel Wynn, Hotel Wynn Palace, Hotel Galaxy e Hotel Venetian, para a 
realização de 5 palestras sobre as “Operações de resposta a crises”.
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警媒互動關係
Relação interativa entre a Polícia e os órgãos de comunicação social

本局一貫極為重視與傳媒合作夥伴關係，接受

社會各界及傳媒的善意批評及監督，以完善執

法工作，同時藉傳媒及多媒體技術，讓市民了

解本局工作及向公眾適時發放警務訊息，深化

警民關係，爭取社會認同及支持。

2017 年本局持續貫徹以往行之有效的警媒策

略，並不斷優化及完善互動機制，繼續執行 24

小時新聞官聯絡機制，配合特區政府發言人制

度，設立日常新聞發佈會及重大事件特別新聞

發佈等，主動配合及協助傳媒採訪工作。本局

積極增強警媒互動，促進警媒關係建設，去年

共舉行新聞發佈會 243 次，發放新聞稿 145 篇，

發放給傳媒短信共 11,324 次，各方保持良性合

作。此外，本局亦全面加強人員應對傳媒的課

程培訓，完善相關工作指引，提高工作中應對

傳媒的技巧，令警媒合作更高效。

本局不斷拓展與傳媒及公共互動平台，進一步

加強與公眾及社群的溝通，除不斷優化官方網

頁、手機應用程式、微信官方帳號及 YouTube

官方頻道外，更重點強化 Facebook 社交網站

平台的警務訊息公佈功能，相關網頁追蹤者由

創建至 2017 年 12 月已達 17,000，宣傳效果顯

著。本局亦繼續透過編輯刊物、製作警務訊息

綜合電視節目、應傳媒邀請委派警官出席時事

節目等，積極推進警民溝通建設，讓市民更了

解本局工作情況。良好的警媒關係，有效提高

Esta Corporação tem sempre depositado grande 

consideração na relação de parceria com os órgãos 

de comunicação social, recebendo as boas críticas e 

fiscalizações dos diferentes sectores da comunidade 

e dos órgãos de comunicação social, no sentido 

de aperfeiçoar os trabalhos da execução da lei, ao 

mesmo tempo, mediante os orgãos de comunicação 

soc ia l  e  a  técnica  mul t imíd ia ,  podendo os 

cidadãos compreender os serviços prestados por 

esta Corporação e divulgando atempadamente 

as informações policiais à população, tudo para 

aprofundar a relação entre a Polícia e a população, 

obtendo o reconhecimento e o apoio por parte da 

sociedade.

No ano 2017, esta Corporação tinha concretizado 

sustentavelmente a estratégia eficaz entre a Polícia 

e a mídia adoptada anteriormente, optimizado 

e aperfeiçoado em contínuo o mecanismo de 

interacção, continuado a executar o mecanismo 

de oficial de informação em 24 horas, conciliado 

com o regime do porta-voz do Governo da RAEM, 

estabelecendo conferência de imprensa diária e 

a conferência de imprensa especial em casos de 

grande interesse, dando auxílio e colaboração 

activa nos trabalhos de entrevista por parte dos 

órgãos de comunicação social. Esta Corporação 

encontra-se activamente a reforçar interacção entre 

a Polícia e a mídia, promover o estabelecimento 

da relação entre as mesmas, no ano transacto, 

foram realizadas no total de 243 vezes conferências 

de imprensa, publicadas 145 notas de imprensa, 

enviadas 11.324 vezes mensagens de SMS para 

os órgãos de comunicação social, mantendo em 

diferentes vertentes uma boa cooperação. Além 

disso, esta Corporação tinha ainda intensificado em 

geral o curso de formação para resposta à mídia aos 

seus agentes policiais, aperfeiçoado as respectivas 

instruções de serviço, elevado a técnica para 

resposta à mídia durante o serviço, a fim de ser mais 

eficiente a cooperação entre a Polícia e a mídia.

Esta Corporação tem desenvolvido em contínuo 

a plataforma de interacção com os órgãos de 
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新聞發佈
Conferência de imprensa

出席媒體訪談節目
Participação nos programas de entrevista

comunicação social e o público, reforçando mais a 

comunicação com o público e a comunidade, sendo 

assim, para além de optimizar em contínuo a página 

electrónica oficial, as aplicações nos telemóveis, 

as contas oficiais em WeChat e YouTube, focando 

ainda na intensificação da função de divulgação das 

informações policiais na plataforma da rede social 

“Facebook”, cuja as respectivas “trackers” desde 

a sua criação até Dezembro de 2017 já atingiram 

os 17.000, resultando um efeito muito significativo 

na divulgação. Mediante a edição das publicações, 

a produção do programa televisivo de carácter 

informativo, a participação por parte dos oficiais da 

Polícia nos programas da actualidade convidados 

pelos órgãos de comunicação social, esta Corporação 

continua ainda na promoção activa de comunicação 

entre a Polícia e a população, para que os cidadãos 

melhor conhecer o estado dos serviços prestados 

por esta Corporação. Uma boa relação entre a 

Polícia e a mídia conduza a um aumento eficaz 

no conhecimento da população sobre as forças 

policiais, manifestando assim uma imagem positiva 

da força policial, transmitindo informações correctas 

e eliminando o mal entendimento por parte da 

população, para que a população possa conhecer, 

na sua generalidade, o papel da força policial na 

protecção de segurança pública, e resulta um grande 

significado na salvaguarda do desenvolvimento 

harmonioso da sociedade.

公眾對警隊的認識，從而展示警隊的正面形象，

準確傳達訊息，消除公眾誤解，使公眾從整體

上認識警隊在維護社會治安中所起的作用，對

維護社會的和諧發展有著重大意義。
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傳媒春茗
Jantar de Primavera com os órgãos de comunicação social
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社區防罪宣傳
Actividades de sensibilização sobre a prevenção de crime junto à comunidade

本局持續在各區進行防罪宣傳活動，積極推動

社群的共同參與，向大眾傳遞防罪滅罪訊息，

同時向居民收集區內最新治安狀況，深化社區

警務工作。

Esta Corporação desenvolve constantemente várias 

actividades promocionais sobre a prevenção de 

crimes nas diferentes zonas do território, e promove 

activamente a - p a r t i c i p a ç ã o  c o n j u n t a  d a 

comunidade, bem como divulga informações 

de prevenção e de combate à criminalidade 

e, simultaneamente, recolhe as mais recentes 

informações de interesse policial aos cidadãos 

dos diferentes bairros comunitários, no intuito de 

aprofundar as tarefas do policiamento comunitário.

視察區內治安狀況
Inspeccão feita acerca do estado de segurança dentro da região

社區防罪及防災宣傳
Promoção de prevenção contra crimes e de protecção civil 
na comunidade

本局人員聯同社區義工進行防罪宣傳
Agentes desta Corporação e voluntár ios  do bair ro 
comunitário desenvolvem conjuntamente promoções sobre 
a prevenção de crimes
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商戶防罪宣傳
Divulgação de prevenção do crime para os comerciantes

到各區派發防罪單張，呼籲居民旅客注意保管財物
Deslocação até às diversas zonas para distribuição de 
panfletos de prevenção à criminalidade, apelando à 
população e visitantes para tomar conta dos seus bens
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向大廈管理從業員傳遞最新滅罪資訊
Transmissão de informações mais recentes sobre 
o combate à criminalidade para os porteiros dos 
edifícios

在各區巴士站進行防盜宣傳
Divulgação de prevenção de 
furto efectuada nas paragens de 
autocarros das diferentes zonas

美食節現場宣傳提防扒竊
Divulgação de prevenção contra furto no local 
da realização do Festival de Gastronomia

人員到聖誕市集向居民
傳遞冬防訊息
Divulgação da mensagem 
de prevenção de crimes 
no Inverno aos moradores 
numa feira do Natal
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參與社區宣傳活動
Participação nas actividades de sensibilização comunitárias

2017 共創社區新環境
Criação de um novo ambiente na nossa comunidade 2017                       

東南亞外僱防罪滅罪宣傳活動
Campanha de Prevenção e Combate de Crimes para os Trabalhadores Não-
residentes do Sudeste Asiático

普法新 TEEN 地青少年法律推廣月
Mês de divulgação jurídica destinada 
a  j o v e n s  -  “ N o v o  E s p a ç o  p a r a  a 
Generalização do Direito”

六 ‧ 一國際兒童節園遊會
Bazar do Dia Mundial da Criança

兩地五市世界環境日嘉年華
Festival para comemorar o “Dia Mundial 
do Ambiente” entre duas regiões e cinco 
cidades
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本局持續透過教育、宣傳及檢控三方面推廣交

通安全，除派駐警員在主要街道加強勸喻和執

法外，亦持續到多間學校和團體舉辦交通專題

講座。同時，與交通事務局等部門合辦各種活

動，藉此提高居民安全出行意識。

Esta Corporação continua a acção promotiva sobre a 

segurança rodoviária mediante os três vertentes que 

se incluem a educação, a divulgação e a acusação. 

Para além de destacar agentes policiais  nas 

principais vias públicas para reforçar a prestação de 

aconselhamentos e a execução da Lei, ainda desloca 

em contínuo às diversas escolas e organizações 

para realizar palestras temáticas sobre segurança 

rodoviária. Ao mesmo tempo, organiza em conjunto 

com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego os diversos tipos de actividades, com vista 

a elevar a consciência dos residentes na segurança 

rodoviária.

交通安全推廣
Actividades de Sensibilização da Segurança Rodoviária

宣導安全出行
Promoções sobre mobilidade 
com segurança

繁忙時段增派警員疏導
Destaque de mais agentes para desobstruir o trânsito nos períodos 
mais movimentados
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本局與交通事務局及澳廣視聯合製作
「交通最前線」
Elaboração do programa “Linha da 
Frente de Tráfego” conjuntamente pelo 
CPSP, DSAT e TDM

檢控違規行人和駕駛者
A u t u a ç ã o  d e  p e õ e s  e  c o n d u t o r e s  q u e 
desrespeitaram as regras de trânsito

透過活動向居民推廣交通安全訊息
Divulgação de informações sobre a segurança rodoviária 
aos cidadãos, através de diferentes actividades
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加強打擊濫泊車輛
Reforço do combate a veículos envolvidos em uso abusivo de parques de 
estacionamento

與團體合辦「交通安全講座」，提高居民和運輸從業員的
交通安全意識
“Palestras sobre a Segurança Rodoviária” coorganizadas com 
várias associações e instituições, no intuito de sensibilizar a 
segurança rodoviária aos cidadãos e trabalhadores do sector 
de transportes
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澳門日報讀者公益基金會感謝本局對公益活動的支持
Agradecimento dado pelo Fundo de Beneficência dos Leitores do 
Jornal Ou Mun a esta Corporação acerca do apoio prestado nas 
actividades de caridade

梁文昌局長向澳門北區公商聯會黃建中會長致送紀念品
O Comandante Leong Man Cheong a oferecer lembrança 
ao presidente da Associação Industrial e Comercial da 
Zona Norte de Macau, Wong Kin Chong

黃子暉副局長聽取業界經營所面對的問題 
O 2.° Comandante Wong Chi Fai a auscultar os problemas enfrentados pelos 
operadores na exploração do seu sector

為深化警民關係，本局持續與社群保持緊密聯

繫，透過會晤互通警情，促進警民合作，群策

群力，聯手防罪滅罪，共同維護社區安寧。

Com vista a aprofundar a relação entre a polícia e a 

população, esta Corporação mantém-se em contínuo 

a ligação estreita com as organizações comunitárias, 

promovendo a cooperação entre ambas as partes 

mediante os encontros de troca de informações 

policiais, colaborando e forçando em conjunto para 

a prevenção e o combate à criminalidade, no sentido 

de salvaguardar conjuntamente a tranquilidade da 

comunidade.

社群會晤
Encontros com as Associações
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澳門外勞職業中介協會到訪了解
外地僱員申辦手續流程
Visita de Macau Oversea Worker 
Employment Agency Association 
para conhecer o processo das 
formalidades de requerimento de 
trabalhadores não-residentes

本局與中資 ( 澳門 ) 職業介紹所協會就完善網上申辦系統工作交換意見
Troca de opiniões sobre o aperfeiçoamento do sistema de requerimento na internet entre 
esta Corporação e Associação de Agências de Emprego de Capital da China (Macau)

專題講座
Palestras Temáticas

防盜防騙講座
Palestras sobre a Prevenção de Burla e de Furto
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勞動關係權利與義務講解會
Sessões de esclarecimento sobre direitos e deveres nas 
relações de trabalho

家居安全講座
Palestras sobre a Segurança Domiciliária
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警犬隊擔當打擊暴力和毒品犯罪的重要角色，

在防罪宣傳工作方面亦表現出色，透過接待團

體參觀和積極參與社區活動，向公眾展示專題

講座、警犬緝毒及服從演練等，有效傳遞防罪

訊息，提高公民意識及守法精神。

O Pelotão Cinotécnico assume um papel importante 

no combate aos crimes violentos e aos ligados à 

droga, manifestando ainda excelente desempenho 

nas tarefas promocionais de prevenção de crimes. 

Mediante a recepção da visita de associações 

e grupos, bem como a participação activa nas 

actividades comunitárias, onde foram transmitidas 

informações de prevenção de crimes à comunidade 

através de pales t ras  temáticas,  exercícios e 

demonstrações das habilidades de busca de droga e 

de obediência de cães-polícias, etc., elevando assim 

a consciência cívica e o espírito no cumprimento 

das leis.

警犬隊宣揚守法精神
Pelotão Cinotécnico promove o espírito de cumprimento da lei
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警察樂隊對推廣警隊正面形象不遺餘力，積極

參與社區活動，應邀前往本澳多間學校進行音

樂演出，並為本澳多項節慶活動表演助興，展

示警隊專業親切面貌，促進警民關係。

A Banda de Música promove com todo o esforço a 

boa imagem da Polícia, participa activamente nas 

diferentes actividades comunitárias, e em resposta 

aos respectivos convites, deslocou-se a várias 

escolas de Macau, bem como participou também 

em diferentes festas e actividades comemorativas 

do território para realizar actuações musicais, onde 

demonstrou a sua parte profissional e amigável, 

promovendo a relação entre a Polícia e a população.

警察樂隊推廣親切形象
Banda de Música promove uma imagem amigável para o CPSP
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本局積極參與慈善活動，全力支持和配合一年

一度的公益金百萬行，鼓勵人員身體力行參與，

亦派出警察樂隊為慈善大軍打氣，安排人員維

持現場及周邊一帶的人流及交通秩序，確保活

動順利進行。

Es ta  Corporação par t ic ipa  ac t ivamente  nas 

actividades de caridade, prestava todo o apoio e 

cooperação à actividade de “Marcha de Caridade 

Para Um Milhão” que se realiza uma vez por ano, 

estimula o seu pessoal para participar na marcha, 

como também envia a Banda de Música do CPSP 

para animar o ambiente da marcha, organiza agentes 

para manter a ordem de circulação de pessoas e 

de trânsito do local e respectivas proximidades, de 

forma a assegurar a realização com sucesso desta 

actividade.

積極參與公益活動
Participação activa em actividades de caridade
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O Centro de Controlo Opera-
cional é responsável pelo atendi-
mento de pedidos de auxílio da 
Linha de Emergência 999 e da 
Linha Geral do CPSP, recepção 
de denúncias, consultas, etc. e 
através do sistema rádio e 
computador comunicar, registar, 
mobilizar, supervisionar o 
serviço policial, coordenar as 
medidas e operações policiais na
linha-da-frente.

Defesa da Legalidade e Protecção dos Cidadãos
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重要節假日及相關活動
Feriados e festivais importantes e respectivas actividades

為致力打造澳門世界旅遊休閒中心的獨特魅力，

促進本澳經濟適度多元發展，特區政府在重要

節假日期間舉辦精彩紛呈的盛大活動，吸引大

量居民旅客前往，令市面人流暢旺。為保障居

民旅客的安全、確保交通秩序及活動順利進行，

本局嚴格執行相關安保工作及適時實施人潮管

制等多項警務措施，調配充分警力疏導行人及

車輛，維持通關、交通及人群秩序，同時通過

各種途徑及新媒體即時向公眾發佈訊息，令社

會大眾及時掌握市面和通關情況。

Com o intuito de construir o encanto único do 

centro mundial de turismo e lazer, impulsionar o 

desenvolvimento da diversificação adequada da 

economia de Macau, o Governo da RAEM realizou 

eventos esplêndidos durante os feriados e festivais 

importantes, os quais se atrairam a visita de grande 

quantidade de residentes e visitantes, que levaram a 

esta cidade com maior concentração de pessoas. A 

fim de garantir a segurança de residentes e visitantes, 

e a fluidez do trânsito rodoviário, bem como o 

andamento das actividades sem sobressaltos, esta 

Corporação adoptou as diferentes medidas policiais 

que se incluem a execução rigorosa dos trabalhos 

de segurança e a aplicação atempada da medida de 

controlo de multidão, mobilizou agentes policiais 

suficientes para desviar os peões e veículos, no 

sentido de manter a ordem de passagem fronteiriça, 

do trânsito rodoviário e da multidão, ao mesmo 

tempo, divulgou informações de imediato ao 

público através de diversos canais e meios de 

comunicação social novos, para que a população 

tenha atempadamente conhecimento do ponto de 

situação da cidade e dos postos fronteiriços.

流動指揮車派駐現場
Veículo de comando móvel

警察總局馬耀權局長在梁文昌局長陪同下巡視大三巴一帶
O Comandante-geral dos SPU, Ma Io Kun, acompanhado pelo 
Comandante Leong Man Cheong, inspecciona a situação local nas 
proximidades das Ruínas de S. Paulo
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加強市面巡邏
Reforço do patrulhamento dos agentes policiais no território

人潮管制措施
Medidas de Controlo de multidão

花車巡遊
Parada de Celebração do Ano Novo Chinês

國慶日
Aniversário da Implantação da República Popular da China

拉丁城區幻彩大巡遊
Desfile por Macau, Cidade Latina

光影節
Festival da Luz
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 除夕倒數活動
Contagem decrescente da passagem de ano

格蘭披治大賽車
Grande Prémio

美食節
Festival de Gastronomia
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演習
Exercícios

為提升對各種突發事件的應變能力，過去一年

本局聯同相關部門及機構進行多次不同類別的

演習，藉此檢視各種現有機制和預案的成效，

優化跨部門溝通協調機制，確保對突發事件即

時有效作出應急處理。2017 年本局參與之演

習有：

- 1 月 10 日，浸信中學火警演習。

- 1 月 23 日，路環九澳貨櫃碼頭疏散演習。

- 2 月 7 日，澳門大學附屬應用學校火警演習。

- 3 月 13 日，直昇機保安演習。

- 3 月 27 日，澳門大學附屬應用學校火警演習。

- 3 月 30 日，氹仔客運碼頭「海上事故應急

計劃演練」。

- 4 月 6 日，澳門國際機場油庫火警演習。

- 4 月 7 日，「紫藤」颱風演習。

- 4 月 13 日，氹仔客運碼頭「消防應急計劃

演練」。

澳門國際機場油庫火警演習
Exercício do incêndio no depósito de gasolina 
do Aeroporto Internacional de Macau

A fim de melhorar a capacidade de resposta a 

incidentes imprevistos, no ano que passou, esta 

Corporação em conjunto com os vários serviços 

e instituições envolvidas fizeram diversos tipos 

de exercícios para rever o efeito dos actuais 

mecanismos e planos, e aperfeiçoar o mecanismo 

de coordenação e comunicação interdepartamental, 

assegurando uma intervenção rápida nos incidentes 

imprevistos. Os exercícios em que esta Corporação 

participou em 2017 foram os seguintes:

- 10 de Janeiro, Exercício do incêndio na Escola 

Cham Son de Macau (Secção Secundária).

- 23 de Janeiro, Exercício de evacuação do Cais de 

Contentores do Porto de Ká-Hó, Coloane.

- 7 de Fevereiro, Exercício do incêndio na Escola 

de Aplicação Anexa à Universidade de Macau.

- 13 de Março,  Exerc íc io  de segurança no 

helicóptero.

- 27 de Março, Exercício do incêndio na Escola de 

Aplicação Anexa à Universidade de Macau.

- 30 de Março, Exercício do “Plano Contingente 

para Sinistros no Mar” no Terminal Marítimo de 

Passageiros da Taipa.

- 6 de Abril, Exercício do incêndio no depósito de 

gasolina do Aeroporto Internacional de Macau.

- 7 de Abril, Exercício de tufão “Wisteria”.

- 13 de Abril, Exercício de emergência de incêndio 

no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

海上事故應急演習
Exercício do “Plano Contingente para Sinistros no Mar”
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西灣大橋下層隧道交通意外
演習
E x e r c í c i o  d o  a c i d e n t e 
rodoviário no túnel inferior da 
Ponte de Sai Van

關閘邊檢大樓出入境系統事故演習
Exercício de uma avaria no sistema alfandegário do 
Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

- 10 de Maio, Exercício contra-terrorismo no 

Terminal Marítimo do Porto Exterior.

- 12 de Maio, Exercício de evacuação do incêndio 

na Escola da Associação Geral das Mulheres de 

Macau.

- 22 de Maio, Exercício “Ieng Fong” 2017 das 

Polícias de Guangdong, Hong Kong e Macau.

- 23 de Maio, Exercício de tufão “Antúrio”.

- 23 de Maio, Exercício do acidente rodoviário no 

túnel inferior da Ponte de Sai Van.

- 24 de Maio, Exercício contra-sequestro aéreo no 

Aeroporto Internacional de Macau.

- 20 de Junho, Exercício do incêndio no depósito 

de gasolina de Ká-Hó, Coloane.

- 30 de junho, Exercício do incêndio em Nam 

Kwong Industrial Company Limited.

- 17 de Julho, Exercício de uma avaria no sistema 

alfandegário do Edifício do Posto Fronteiriço das 

Portas do Cerco.

- 19 de Julho, Exercício contra-sequestro aéreo no 

Aeroporto Internacional de Macau.

- 5 de Agosto, Exercício do incêndio no Centro 

Hospitalar Conde de S. Januário.

- 6 de Agosto, Exercício contra-terrorismo em barco 

no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

- 5 月 10 日，外港客運碼頭反恐訓練。

- 5 月 12 日，婦聯學校火警疏散演習。

- 5 月 22 日，粵港澳三地警方「迎風 2017」

演練。

- 5 月 23 日，「火鶴」颱風演習。

- 5 月 23 日，西灣大橋下層隧道交通意外演習。

- 5 月 24 日，澳門國際機場反劫機演練。

- 6 月 20 日，路環九澳油庫火警演習。

- 6 月 30 日，南光實業有限公司火警演習。

- 7 月 17 日，關閘邊檢大樓出入境系統事故

演習。

- 7 月 19 日，澳門國際機場反劫機演練。

- 8 月 5 日，仁伯爵綜合醫院火警演習。

- 8 月 6 日，氹仔客運碼頭船隻反恐演練。



 
D

efesa da Legalidade e Protecção dos C
idadãos

111

- 8 月 9 日，澳門國際機場反劫機演練。

- 8 月 10 日，懲教管理局火警疏散演習。

- 8 月 19 日，澳門大學河底隧道交通意外演習。

- 9 月 27 日，仁伯爵綜合醫院氹仔精神科大

樓火警演習。

- 9 月 28 日，教育暨青年局緊急疏散演習。

- 10 月 20 日，澳門國際機場「非法劫持航機

演習」。

- 11 月 1 日，聖保祿學校火警疏散演習。

- 11 月 8 日，氹仔電訊綜合大樓火警演習。

- 11 月 9 日，路環九澳發電廠疏散演習。

- 11 月 13 日，第六十四屆澳門格蘭披治大賽

車「應急事故桌上演練」。

- 11 月 16 日，匯豐銀行消防疏散演習。

- 11 月 20 日，2017 年「粵港澳三地海上搜

救聯合演習」。

- 11 月 24 日，澳門國際機場全面緊急安全演習。

- 11 月 28 日，澳門旅遊塔火警疏散演習。

- 11 月 29 日，星際酒店火警疏散演習。

- 12 月 5 日，樂宜督課補習中心火警疏散演習。

- 12 月 6 日，中國銀行大廈火警疏散演習。

- 12 月 7 日，中航大廈消防演習。

- 9 de Agosto, Exercício contra-sequestro aéreo no 

Aeroporto Internacional de Macau.

- 10 de Agosto,  Exercício de evacuação do 

incêndio na Direcção dos Serviços Correccionais.

- 19 de Agosto, Exercício de acidente rodoviário no 

túnel subaquático da Universidade de Macau.

- 27 de Setembro, Exercício do incêndio no edifício 

da Clínica de Psiquiatria do Centro Hospitalar 

Conde de S. Januário, na Taipa.

- 28 de Setembro,  Exerc íc io da evacuação 

de emergência da Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude.

- 20 de Outubro, Exercício de sequestro ilegal de 

aeronaves no Aeroporto Internacional de Macau.

- 1 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio na Escola São Paulo.

- 8 de Novembro, Exercício do incêndio no 

Telecentro, Taipa.

- 9 de Novembro, Exercício de evacuação na 

Central Térmica de Ká-Hó, Coloane.

- 13 de Novembro, Exercício teórico de emergência 

do 64º Grande Prémio de Macau.

- 16 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio em Hong Kong Bank.

- 20  de  Novembro ,  Exerc íc io  conjun to  de 

salvamento marítimo entre Guangdong, Hong 

Kong e Macau 2017.

- 24 de Novembro,  Exerc íc io  comple to  de 

s imu lação  de  emergênc ia  no  Ae ropo r to 

Internacional de Macau.

- 28 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio na Torre de Macau.

- 29 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio no Hotel “Starworld”.

- 5 de Dezembro, Exercício de evacuação do 

incêndio em Lok I Tutorial Centre.

- 6 de Dezembro, Exercício de evacuação do 

incêndio no edifício do Banco da China.

- 7 de Dezembro, Exercício de combate ao 

incêndio no edifício "CNAC".

消防應急計劃演練
Exercício de emergência de incêndio
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A Escola da Polícia é responsável 
pela formação profissional de 
instruendos que se inspiravam 
integrar nas Forças de Segurança, 
organização de cursos de 
formação, cursos especiais de 
diferentes áreas e treinos aos 
agentes policiais da carreira, e 
cursos de promoção aos agentes 
da carreira de base, para assum-
irem funções do posto superior a 
seguir.
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嘉 獎
Condecoração

O Grupo de Patrulha Especial condecorado com a 

medalha de valor

Sendo o  Grupo de  Pa t ru lha  Espec ia l  des ta 

Corporação uma força de patrulha altamente 

motorizada que enfrenta f requentemente os 

incidentes emergentes, prestando, igualmente, 

apoio nos acidentes graves ou desastre. Durante a 

passagem do tufão “Hato”, os elementos do Grupo 

de Patrulha Especial efectuaram de imediato os 

trabalhos de socorro sem terem medo das condições 

atmosféricas adversas e do seu próprio perigo. A 

presente condecoração, estimulou não só o Grupo 

de Patrulha Especial mas também a força policial 

na sua generalidade, no futuro, seguindo pela 

convicção de “defesa da legalidade e protecção dos 

cidadãos”, contribuíndo com todo o esforço para a 

segurança pública da sociedade.

特別巡邏組獲頒授「英勇獎章」

本局特別巡邏組作為一支經常應對突發緊急事

件的高機動巡邏隊伍，同時於嚴重意外或災難

中作出支援。於颱風「天鴿」襲澳期間，特巡

組隊員無懼惡劣天氣及自身危險，第一時間搶

險救災。這次榮獲澳門特別行政區政府頒授「英

勇獎章」，令特巡組以至整個警隊深受鼓舞，

今後將繼續秉持「護法安民」信念，竭力為社

會公共安全付出貢獻。

頒授典禮於 2018 年 1 月 19 日舉行
A condecoração teve lugar em 19/01/2018
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就職晉升
Tomadas de posse e Promoções

劉運嫦警務總長就任副局長儀式於 2017 年 9 月

15 日舉行。劉運嫦副局長於 1996 年修畢保安

部隊高等學校第二屆警官培訓課程後，歷任治

安警察局轄下警察學校、資源管理廳及行動廳

擔任主管職務，其後擔任行動廳廳長以及保安

司司長辦公室顧問。於 2017 年完成保安部隊高

等學校第五屆指揮及領導課程後，於同年 5 月

29 日，擔任治安警察局代副局長。

劉運嫦副局長善於決策、勇於創新、知人善任，

多年來熱心盡責服務警隊，持續凝聚團隊力量，

不斷推進警隊整體發展以及提升工作效能，成

效顯著。此外，其個人亦具備豐富的專業知識，

卓越的領導才能及傑出的工作表現，屢獲晉升

及嘉獎。

A cerimónia de tomada de posse da intendente 

Lao Wan Seong para o cargo de 2.ª Comandante 

teve lugar no dia 15 de Setembro de 2017. A 2.ª 

Comandante Lao Wan Seong após concluído o “2.º 

Curso de Formação de Oficiais” na Escola Superior 

das Forças de Segurança de Macau (ESFSM) em 

1996, tendo desempenhado as funções de chefia 

na Escola de Polícia, no Departamento de Gestão 

de Recursos e no Departamento de Operações do 

CPSP, e posteriormente foi Chefe do Departamento 

de Operações do CPSP e Assessora do Gabinete 

do Secretário para a Segurança. Em 2017, após 

concluído o “5.º Curso de Comando e Direcção” na 

ESFSM, tendo exercido o cargo da 2.ª Comandante 

substituta do CPSP desde 29 de Maio do mesmo ano.

A 2.ª Comandante Lao Wan Seong é uma pessoa 

forte na tomada de decisão, tem um espírito 

inovador, sabe bem descobrir as qualidades dos 

subordinados e colocá-los no posto adequado, ao 

longo dos anos, tem servido a força policial com 

entusiasmo e responsabilidade e reforçado a coesão 

da equipa, promovido o desenvolvimento integral 

da força policial e aumentado eficiência de trabalho, 

o que obteve resultados notáveis. Além disso, tem 

rico conhecimento profissional, boa capacidade de 

liderança, e foi sempre promovida e louvada pelo 

seu desempenho excelente de funções.
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2017 年 1 月 5 日，舉行了警官晉升儀式。3 位副警務總長

獲晉升為警務總長：

黃偉鴻、梁錫泉、梁慶康

Em 5 de Janeiro de 2017, realizou-se a cerimónia de promoção 

de oficiais. Os seguintes 3 subintendentes foram promovidos ao 

posto de intendente:

Vong Vai Hong, Leung Sek Chun, Leong Heng Hong

3 位警司獲晉升為副警務總長：

鄭星倫、林偉民、劉美寶

3 comissários foram promovidos ao posto de 

subintendente:

Cheang Seng Lon, Lam Wai Man, Lao Mei Pou
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11 位副警司獲晉升為警司

李英龍、黃志宏、謝浩輝、李振東、李浩宏、黃耀麟、

羅嘉慧、潘加偉、何志華、劉影燦、張向帆

11 subcomissários foram promovidos ao posto de 

comissário:

Lei Ieng Long, Wong Chi Wang, Che Hou Fai, Lee Chun 

Tung, Lei Hou Wang, Wong Io Lon, Lo Ka Wai, Pun Ka 

Wai, Ho Chi Wa, Lao Ieng Chan, Cheong Heon Fan

2017 年 10 月 27 日，18 位副警長獲晉升為警長

Em 27 de Outubro de 2017, 18 subchefes foram promovidos ao posto de chefe
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2017 年 1 月 10 日，51 位首席警員獲晉升為副

警長。

Em 10 de Janeiro de 2017, 51 guardas principais 

foram promovidos ao posto de subchefe.

2017 年 4 月 21 日，60 位警員獲晉升為首席警員。

Em 21 de Abril de 2017, 60 guardas foram promovidos 

ao posto de guarda principal.
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2017 年 7 月 19 日及 12 月 12 日，合共有 304 位保安學員就職成為警員。

Em 19 de Julho e 12 de Dezembro de 2017, houve no total 304 instruendos que 

tomaram posse do cargo de agente policial.
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持續開展多元培訓
Desenvolvimento contínuo das formações diversificadas

No sentido de melhor cumprir a missão de “defesa 

da legalidade e protecção dos cidadãos” face ao 

rápido desenvolvimento da sociedade, os agentes 

policiais necessitam de manter sempre competente 

e profissional, tornando assim indispensável 

o contínuo das formações diversificadas. No 

ano passado, esta Corporação organizou, em 

colaboração com as instituições locais, nacionais, 

estrangeiras e das regiões vizinhas, vários cursos de 

formação profissional e palestras, elevando em geral 

o nível profissional e a capacidade de aplicação 

da lei no enfrentamento de desafios na área de 

segurança dos agentes, assegurando a prestação ao 

público de serviços mais optimizados.

社會迅速發展，為更好履行護法安民職責，警

務人員需時刻保持專業精幹，以應付瞬息萬變

的治安形勢。為促進警隊俱備開闊思維，強化

與時俱進的專業知識，持續多元的培訓實在不

可或缺。過去一年，本局與本地、鄰近地區及

海內外組織機構合辦各類專業課程及講座，有

效提高人員整體專業水平及應對各項治安挑戰

的執法能力，確保為公眾提供更優質服務。 

人員進行警務數據模擬練習
Exercícios de processamento de dados policiais efectuados 
pelo pessoal

警務知識培訓課程

警務人員進修課程、打擊販賣人口犯罪講座、

警務數據分析課程、流程優化課程、綜合心肺

復甦法課程、警務報告課程、辨認偽證及偽入

境申報表課程、刑事盤問技巧課程、處理懷疑

虐兒個案的刑事調查策略及程序訓練課程、現

場取證技巧課程、認識毒品講座、警方警誡課

程、刑事情報分析及跟蹤訓練課程等。

Cursos de formação sobre os conhecimentos de 

policiamento

Curso de Aperfeiçoamento para Agentes Policiais, 

Palestra sobre o Tráfico de Pessoas, Curso de 

Análise de Dados Policiais, Curso de Formação 

sobre a Optimização dos Processos de Trabalhos, 

Curso Integral de Reanimação Cardiorrespiratório, 

Curso sobre as Participações Policiais, Curso de 

Identificação de Documentos Falsos e de Boletins de 

Entrada Falsos, Curso de Técnicas de Interrogatório 

Criminal, Curso de Formação sobre a Estratégia 

e as Etapas de Investigação no Tratamento de 

Casos Suspeitos de Maus Tratos a Crianças, Curso 

de Técnicas de Recolha de Provas no Local de 

Crime, Palestra sobre Drogas, Curso de Advertência 

Policial, Curso de análise de informações criminais 

e de seguimento, etc..
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「刑事情報分析及跟蹤訓練課程」提升人員刑偵技術水平
O Curso de Análise de Informações Criminais e de 
Seguimento aumentou o nível técnico de investigação 
criminal do pessoal

掌握基本急救知識有助提升工作效能
Dominar bem conhecimentos básicos do socorro pode 
aumentar a eficácia de trabalho

法務局為本局人員舉辦「修改《刑法典》侵犯性自由及性自決罪講解會」，讓前線執法人員深入了解立法原意
A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça realizou sessão de esclarecimento sobre a alteração do Código Penal 
relativa  aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais destinada ao pessoal desta Corporação, para que 
os agentes de autoridade de linha de frente terem uma compreensão aprofundada acerca da intenção legislativa

「特別巡邏訓練課程」為警隊培育一支高機動性的
巡邏隊伍
O Curso de Formação de Patrulha Especial formou 
uma força de patrulha altamente motorizada

Formação específica

Curso de Intervenção Policial, Curso de Formação da 

Polícia Turística, Curso de Formação de Instrutores, 

Curso de Busca Defensiva Básica,  Curso de 

Formação de Patrulha Especial e Curso de Protecção 

a Altas Entidades e Instalações Importantes, etc..

專項培訓

警務應變防暴課程、旅遊警察訓練課程、教官

培訓課程、基礎防禦性搜查課程、特別巡邏訓

練課程及保護重要人物及設施課程等。
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「警務應變防暴課程」訓練學員們掌握人群管
理及控制等技術
O Curso de intervenção policial permitiu aos 
formandos dominar as técnicas de gestão e 
controlo de multidão

「教官培訓課程」有助提高教學質素和效益
O “Curso de Formação de Instrutores”, vantajoso para o reforço da qualidade pedagógica e de eficiência

「基礎防禦性搜查課程」為本局在大型安保工作
培養專業人員
O Curso de busca defensiva básica formou agentes 
com qualificação profissional de trabalhos de 
segurança de vários eventos de larga envergadura

射擊訓練
Instrução de Tiro
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人員素質培訓

持廉守正講座、電話接待技巧課程、中文公文

寫作課程、電腦軟件應用課程、心理與督導才

能課程、接待及回應技巧課程、救災人員心理

疏導講座、壓力及情緒管理課程等。

2017 年 4 月 24 日，澳門保安部隊及保安部門

紀律監察委員會和澳門保安部隊高等學校合辦

「警察行為與人權專題講座」，各部門代表約

150 人參與。是次講座讓保安部隊人員進一步

加深對警察行為及保護人權的認識，藉此提高

警隊的執法水平，增強警隊在市民心目中的公

信力，建立良好的警民關係。

Formação sobre a qualificação do pessoal

Palestra sob o tema “Carácter nobre, conduta 

íntegra”, Curso de Técnicas de Atendimento ao 

Público via Telefone, Curso de Chinês Funcional, 

Curso para Aplicação dos Softwares Informáticos, 

Curso de Psicologia e de Supervisão, Curso sobre as 

Técnicas de Atendimento e Resposta, Palestra para 

Alívio Psicológico aos Agentes de Linha de Frente, 

Curso de Gestão da Pressão e Emoção, etc..

No dia 24 de Abril  de 2017, a Comissão de 

Fiscalização  da Disciplina das Forças e Serviços 

de Segurança  de Macau (CFD) e a Escola Superior 

das Forças de Segurança de Macau (ESFSM) 

organizaram em conjunto a palestra temática 

“Comportamento Policial e Direitos Humanos”, a 

qual foram participados cerca de 150 representantes 

dos diversos serviços. Palestra esta aprofunda a 

compreensão do comportamento policial e da 

protecção dos direitos humanos por parte de agentes 

das forças de segurança, elevando a qualidade de 

execução da lei das forças policiais e reforçando a 

credibilidade perante o público, com vista a criar 

uma boa relação entre a Polícia e a população.

導師向人員講授心理支援的基本原則
A formadora a explicar ao pessoal os princípios básicos 
do apoio psicológico

本局舉辦「持廉守正講座」提高人員的廉潔意識
Esta Corporação realizou a “Palestra sobre Carácter Nobre, 
Conduta Íntegra”, elevando a consciência de integridade do 
pessoal

黃少澤司長 ( 右八 )、部門領導及紀律監察
委員會成員出席講座
O Secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak (8.º da direita), os dirigentes dos serviços 
e os membros da CFD part iciparam na 
palestra
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O Serviço de Migração é 
responsável pela execução da 
política migratória, controlo da 
entrada e saída de todas as 
pessoas, processar pedidos de 
residência para a junção familiar, 
pedidos de permanência e de 
prorrogação de trabalhadores 
não residentes e estudantes, e 
emissão de “Título de Identifi-
cação de Trabalhador não 
residente”, e de outros documen-
tos. 

Visitas Mútuas
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2017 年本局與內地、香港、鄰近地區及國際間

同業保持良好的合作互動關係，進行警務會議、

互訪交流及合辦各類專業培訓課程等，透過不

同形式的交流活動，拓展有效的警務合作和交

流渠道，為區域安全和諧穩定發揮重要作用。

中聯辦孫達副主任在保安司黃少澤司長和梁文昌局長陪
同下視察本局
Visita a esta Corporação o Sub-Director do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Sr. Sun Da, 
acompanhado pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak e pelo Comandante, Leong Man Cheong

本局承辦第十一期「澳門出入境事務研修班」( 內地班 )，參與的 18 位學員分別
來自公安部出入境管理局及全國 14 個省、直轄市的公安機關出入境管理部門。
O 11.º Curso de Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração (turma do Interior da 
China) foi organizado pelo CPSP, os 18 instruendos que frequentaram o curso são 
provenientes do Departamento de Controlo de Migração do Ministério da Segurança 
Pública da República Popular da China e dos departamentos administrativos 
de migração de segurança pública das 14 províncias e cidades directamente 
subordinadas ao Governo Popular Central

No ano 2017, esta Corporação tem mantido sempre 

uma boa relação de cooperação e interacção com 

o Interior da China, Hong Kong, territórios vizinhos 

e os serviços da mesma área a nível internacional, 

foram desenvolvidas reuniões policiais, encontros e 

visitas, bilaterais e, ainda, coorganizados diferentes 

cursos de formação profissional. Mediante diferentes 

tipos de actividades de intercâmbio, alargando 

a cooperação policial e as vias de intercâmbio 

com eficácia, no sentido de desempenhar um 

papel importante para a segurança, harmonia e 

estabilidade regional.

交流活動
Visitas de Intercâmbio



 
V

isitas M
útuas

127

黃子暉副局長向中山市公安局鄭澤暉
局長致送紀念品
O 2.º  Comandante Wong Chi Fai 
a oferecer lembrança ao Chefe do 
Departamento de Segurança Pública de 
Zhongshan, Zheng Zehui

菲律賓駐澳總領事及土耳其駐港總領事到訪本局，彼此就外地僱員及出入境事務措施等議題進行交流。
Visita a esta Corporação a Consulesa Geral das Filipinas em Macau e o Cônsul Geral da Turquia em Hong Kong, em que 
as partes efectuaram intercâmbio acerca dos temas sobre as medidas para os trabalhadores não-residentes e os assuntos de 
migração

劉運嫦代副局長接待廣東省公安廳鄭東副廳長到訪
A 2.º Comandante substituta, Lao Wan Seong, recebeu a visita 
do Subchefe dos Serviços de Segurança Pública da Província de 
Guangdong, Zheng Dong

內地警務專家學者參觀流動指揮車內的設施
Visita dos especialistas policiais do Interior 
da China ao equipamento do veículo de 
comando móvel

粵港澳三地警方刑偵主管第二十三次
工作會晤於香港舉行  ( 相片來源：警察總局 )

O 23.º Encontro entre os Responsáveis 
das Polícias de Investigação Criminal 
de Guangdong-Hong Kong-Macau teve 
lugar em Hong Kong  (Fonte da foto: SPU)
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香港警務處爆炸品處理科參觀排爆裝備
Visita do pessoal de Explosive Ordenance Disposal 
Bureau of Hong Kong Police Force ao equipamento 
para desactivação de explosivos

香港童軍總會成員實地了解旅遊警察執勤情況
Conhecer in loco a situação de exercício das 
funções da polícia turística pelos membros da 
Associação dos Escoteiros de Hong Kong

來自香港入境事務處的 12 名學員參與本局首次開辦的「澳門出入境事務
研修班」( 香港班 )   
Os 12 instruendos do Departamento de Migração de Hong Kong 
frequentaram o Curso de Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração (turma 
de Hong Kong) que foi organizado pela primeira vez

香港警務處何德承助理處長到訪交通廳  
Visita ao Departamento de Trânsito o Assistant Commissioner of Police, Patrick Hodson, da Polícia de Hong Kong
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香港警務處要員保護組到訪特警隊
Visita de VIP Protection Unit of Hong Kong Police Force à UTIP

旅遊危機處理辦公室參觀行動控制中心
Visita do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo ao 
Centro de Controlo Operacional

檢察院主任書記員培訓課程學員考察出入境事務廳日常運作
Visita de estudo dos formandos do Curso de Formação para 
Provimento no Cargo de Escrivão de Direito do Ministério Público 
para conhecer o funcionamento diário do Serviço de Migração

本局與貿易投資促進局就居留許可申辦手續
優化工作交換意見
Troca de impressões sobre os trabalhos de 
aperfeiçoamento das formalidades do pedido 
de Autorização de Residência entre o CPSP 
e o Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento
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為提高警學理論水平及促進實務經驗交流，本

局人員積極參與不同主題的警學研討交流活

動，藉此提高警務學術領域的專業水平及有效

促進同業間的警務合作。

保安司黃少澤司長、保安範疇領導及部門代表出席研討會
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, os dirigentes e 
representantes na área de segurança presentes no seminário

陳曉副警務總長發表演說
O Subintendente Chan Io desta Polícia 
em apresentação do discurso

No intuito de elevar o nível da teoria de ciências 

policiais e promover o intercâmbio de experiências 

concretas, os agentes desta Corporação participaram 

ac t i vamente  nas  d i f e ren te s  ac t i v idades  de 

intercâmbio e seminários de ciências policiais de 

temas diversificados, aumentando o nível profissional 

no campo de ciências policiais e promovendo com 

eficácia a cooperação policial entre os serviços da 

mesma área.

A ESFSM organizou, em 17 e 18 de Maio do ano 

2017, o seminário sobre “Tratamento de Emergência 

Rela t ivo a  Inc identes  e  Es t ra tég ias  de  Pós-

tratamento”, e foram presentes no total cerca de 170 

representantes das Forças e Serviços de Segurança 

de Macau (FSSM). Convidou neste seminário como 

oradores os especialistas e académicos do Interior da 

China e de Hong Kong, bem como os representantes 

das FSSM, com vista a estudar 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.

警務學術交流
Interâmbio sobre ciências policiais

澳門保安部隊高等學校於 2017 年 5 月 17 日

至 18 日，舉辦了題為「突發事件的應急處置

及善後策略」研討會，保安部隊及部門代表共

約 170 人出席。研討會分別邀請內地和香港的

專家學者，聯同澳門保安部隊及保安部門的代

表發表演說，共同探討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。
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「第十二屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討

會」於 2017 年 12 月 3 日至 6 日在澳門舉行，

由梁文昌局長率領本局領導、部門主管及論文

作者出席。本屆研討會主題為「大數據思維與

跨境警務合作」，來自海峽兩岸、香港及澳門

的警務人員和專家學者約 200 人參與研討會。

梁文昌局長率領本局人員參與研討會
O Comandante Leong Man Cheong liderou o pessoal desta Corporação para 
participar no seminário

馬俊輝警長發表論文
Apresentação da monografia pelo chefe 
Ma Chon Fai

O “12º Seminário sobre Ciências Policiais entre 

os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau” 

decorreu em Macau entre 3 e 6 de Dezembro de 

2017, o Comandante Leong Man Cheong liderou 

uma delegação composta por dirigentes, chefias e 

autores das teses desta Corporação para participar 

neste seminário. O tema do presente seminário é 

“A Tecnologia Big Data na Cooperação Policial”, o 

qual foram presentes cerca de 200 agentes policiais 

de Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau, bem 

como os especialistas e académicos.
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A Banda de Música participa em 
cerimónias de carácter oficial, 
exibe em actividades organiza-
das pela polícia e outras 
actividades de animação a convi-
dar por outros serviços públicos e 
organizações sociais, realiza 
concertos em escolas e pontos 
turísticos da cidade para demon-
strar a imagem cultural da 
Polícia, promovendo o convívio 
e intercâmbio entre polícia e 
cidadão.

Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas

133
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人員是警隊最寶貴資源，其良好精神面貌與健

康的心態有利應對日益繁重的警務工作，亦有

利樹立警隊良好形象。近年，本局大力投入資

源及創造環境鼓勵和支持人員參與各項有益身

心的活動，培養健康生活方式，開辦各類文娛

康體活動，包括體育運動項目、美術書畫班及

舞蹈隊，並透過舉辦競技比賽及美術作品展覽，

有效舒緩人員生活及工作壓力，促進人員身心

健康，提高團隊士氣。

在路環舉辦年度越野跑比賽
Prova anual de corta-mato, realizada em Coloane

Os agentes são o recurso mais valioso da força 

policial, sendo a sua boa perspectiva mental e 

mentalidade saudável beneficiam na resposta dos 

trabalhos policiais que sejam cada vez mais pesado, 

bem como no estabelecimento de uma boa imagem 

policial. Nos recentes anos, esta Corporação 

esforçou-se no lançamento de recursos e na criação 

de condições para estimular e apoiar a participação 

do seu pessoal nas diversas actividades saudáveis, 

bem como cultivar a um estilo de vida saudável, 

tinha organizado diferentes tipos de actividades 

culturais, recreativas e desportivas, incluíndo: 

eventos desportivos, curso de interesse de belas 

artes e grupo de dança, e mediante a organização 

de competições e exposições das obras artísticas 

em aliviar com eficaz as pressões do seu pessoal 

encontradas na vida e no serviço, promovendo a 

saúde física e mental do seu pessoal e elevando a 

sua camaradagem e o moral.

康體活動
Actividades recreativas e desportivas
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內部射擊賽
Competição Interna de Tiros

情報廳勇奪內部七人足球賽冠軍
O Departamento de Informações venceu o primeiro lugar da 
Competição Interna de Futebol de Sete

內部五人足球賽
Competição Interna de Futebol 
de Cinco

內部籃球賽
Competição Interna de Basquetebol
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本局人員參與澳門保安部隊合辦之「保安盃」多個
項目，展示團結拼搏精神，除獲得優異的成績，亦
增進同僚間的友誼。
O pessoal  desta Pol íc ia par t ic ipou nas vár ias 
competições da Taça Desportiva das FSM, nas quais 
mostrou o espírito de união e de persistência; para 
além de ter boas classificações, reforçou-se a amizade 
entre colegas
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保安學員代表本局參與澳門婦女體育嘉年華，成功衛冕冠軍。
As formandas do Curso de Formação de Instruendos participaram, em representação da Corporação, no Festival 
Desportivo das Mulheres de Macau, e mantiveram o primeiro lugar

龍舟隊參加「澳門國際龍舟賽」
Participação da Equipa de barco de dragão nas «Regatas Internacionais de Barcos de 
Dragão de Macau»
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保安部隊及保安部門合辦的 2017 年「行山同樂日」活動
Actividade de “Dia de convívio de caminhada 2017”, organizada 
pelas forças e serviços de segurança

交通廳代表隊參加「交通安全樂滿 FUN - 康體同樂日」競技活動榮獲金獎，並藉
此輕鬆互動形式宣揚交通安全。
A equipa representativa do Departamento de Trânsito obteve o prémio de ouro 
nas actividades competitivas do “Dia de Convívio da Segurança Rodoviária” que 
divulgaram, de forma alegre e interactiva, a mensagem da segurança no trânsito
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美術書畫興趣班舉辦「警務人員藝術作品展 2017」
“Exposição de Obras Artísticas dos Agentes 2017” realizada pela turma do Curso de 
Interesse de Belas Artes

於警民同樂日展示作品
Obras exibidas no Dia de Convívio entre a Polícia e o 
Cidadão

婆仔屋文創空間展覽廳
Pavi lhão de  expos ição de 
artigos culturais e criativas no 
Albergue da Santa Casa da 
Misericórdia

周年及聖誕聯歡晚宴藝廊
Galeria de arte aberta no 
sarau do aniversário da PSP e 
do Natal
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舞蹈隊屢獲邀請演出
A equipa de dança foi convidado, várias vezes, para os espectáculos

舞蹈隊表演舞蹈《鳳凰涅槃》榮獲
「平安濠江 ─ 2017 警民新春聯誼
晚會」「觀眾最喜愛節目投票活動」
亞軍
A dança intitulada “Fénix Nirvana” 
apresentada pelo Grupo de Dança 
obteve o segundo lugar da actividade 
“ V o t a r  p a r a  s e u s  p r o g r a m a s 
favoritos” da “Tranquilidade Macau 
- Sarau de confraternização do Ano 
Novo Lunar de 2017 entre a Polícia 
e a População”

首次參與賀歲花車巡遊匯演
Participação pela primeira vez na Parada de 
Celebração do Ano Novo Lunar
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聖誕聯歡
Festa de Natal
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附錄 Apêndice

01 截至 2017 年 12 月 31 日本局人數
 Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2017

02 2017 年本局人員授勳與嘉獎
 Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2017

03 過去五年晉升數字
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01
截至 2017 年 12 月 31 日本局人數
Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2017

1.1 警務人員
 Agente policial

高級職程 Carreira superior 120 人 Pessoas

警務人員總數 No total de agentes policiais 5,042 人 Pessoas

文職人員 Pessoal civil 457 人 Pessoas

1.2 文職人員
 Pessoal civil 

Superintendente Geral

Superintendente

Intendente

Subintendente

Comissário

Subcomissário

Chefe

Subchefe

Guarda Principal

Guarda de Primeira

Guarda

基礎職程 Carreira de base 4,922 人 Pessoas
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02
2017 年本局人員授勳與嘉獎
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2017 

傑出服務獎章 - 英勇獎章
Medalhas de serviços distintos – 

medalha de valor 

特別巡邏組
Grupo de Patrulha Especial

保安司司長嘉獎
Louvores concedidos pelo 

Secretário para a Segurança

潘樹平 警務總監
Superintendente Geral PUN SU PENG

警察總局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante-geral 

dos Serviços de Polícia Unitários

黃超文 警司
Comissário WONG CHIO MAN

連興池 警司
Comissário LIN HENG CHI

金喆萃 副警司
Subcomissária KAM CHIT SOI

宋志成 首席警員
Guarda Principal SONG CHI SENG

盧家威 首席警員
Guarda Principal LOU KA WAI

譚浩洋 首席警員
Guarda Principal TAM HOU YEONG

江啓杰 警員
Guarda KONG KAI KIT

澳門保安部隊事務局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director da Direcção 

dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

楊安禮 一等警員
Guarda de Primeira IEONG ON LAI

澳門保安部隊事務局代局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director Substituto da 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 

de Macau

李旨焉 副警長
Subchefe LEI CHI IN

彭志明 副警長
Subchefe PANG CHI MENG

鄺永康 首席警員
Guarda Principal KONG VENG HONG 
PAULO

治安警察局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante do 

Corpo de Polícia de Segurança Pública

劉運嫦 副警務總監
Superintendente LAO WAN SEONG

伍素萍 警務總長
Intendente NG SOU PENG

黃鴻基 副警務總長
Subintendente WONG HONG KEI

丘威琳 警司
Comissário IAO VAI LAM

黃慶蕃 警司
Comissário WONG HENG FAN

源劍鋒 警司
Comissário UN KIM FONG

林強 警司
Comissário LAM KEONG

蔡志強 警長
Chefe CHOI CHI KEONG

詹國文 副警長
Subchefe CHIM KUOK MAN

潘雨瑾 首席警員
Guarda Principal PUN U KAN

黃秀麗 警員
Guarda WONG SAO LAI

胡海順 警員
Guarda WU HOI SON

蔡穎賢 警員
Guarda CHOI WENG IN

YU HIU CHING LUCIA 警員
Guarda YU HIU CHING LUCIA

澳門保安部隊高等學校校長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director da Escola 

Superior das Forças de Segurança de Macau

陳可立 副警長
Subchefe CHAN HO LAP

梁錦明 副警長
Subchefe LEONG KAM MENG

陳可志 首席警員
Guarda Principal CHAN HO CHI

陳智建 一等警員
Guarda de Primeira CHAN CHI KIN

治安警察局廳長嘉獎
Louvores concedidos por chefias de 

departamentos
670 人 pessoas
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04
警務人員學歷分佈
Habilitações académicas de agente policial

博士  Doutorado 3

碩士  Mestrado 58

大學  Licenciado 1,804

大專  Bacharelato 1,765

高中  Ensino Secundário Complementar 1,191

初中及以下  Ensino Secundário Geral ou Inferior 317

4.1 截至 2017 年 12 月 31 日學歷分佈數字
 Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2017

03
過去五年晉升數字
Promoção nos últimos cinco anos

人
Pessoas

人
Pessoas
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4.2 過去五年學歷分佈
 Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05
過去十年本局處理之罪案、交通事故與出入境數字
Registos de crimes, acidentes de viação, movimentos de entrada e saída do CPSP nos últimos dez anos

5.1 罪案數字
 Registos de casos de crimes

宗
Casos

人
Pessoas
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5.3 出入境本澳總人次
 Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

千萬
Dezena de milhoes

5.2 交通事故總數
 Número total de acidentes de viação

宗
Casos
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06
過去五年本局緊急求助電話接聽數字
Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência nos últimos cinco anos

07
過去五年本局移送檢察院嫌犯人數
Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

萬個
Dezena de milhar

人
Pessoas
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08
2017 年本局警務行動
Operações policiais realizadas em 2017

打擊非法工作行動  Operações de combate contra trabalho ilegal 

        次數  Vezes 945

        巡查地點數量 N.º de locais fiscalizados 4,851

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 385

        檢控僱主人數  N.º de empregadores processados 116

「掃黃」行動  Operações de combate contra a prostituição

        次數  Vezes 533

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 1,221

        刑事檢控人數  N.º de pessoas processadas criminalmente 21

        受害人數  N.º de vítimas 23

稽查娛樂場所  Fiscalização a estabelecimentos de diversões

        巡查場所數量  N.º de estabelecimentos fiscalizados 468

        檢控場所數量  N.º de estabelecimentos autuados 13

反罪惡行動  Operações anti-crime

        次數  Vezes 255

        調查人數  N.º de pessoas investigadas 9,683

社區防罪宣傳次數  Sensibilização comunitária de prevenção da criminalidade 55

警察樂隊演出
Actuação da Banda de Música do CPSP

場數  Vezes 71

受眾  N.º de pessoas 9,041

接待社群參觀次數  Recepção de visitas de associações 82

治安專題講座 
Palestras com temas específicos sobre a segurança pública

場數  Vezes 121

受眾  N.º de pessoas 36,970

社群會面次數  Encontros com associações 70

警情發佈  Divulgação de actividades da Polícia

傳統平台 
Através de plataformas 
tradicionais

13,532

新媒體
Através de nova Média

1,053

經社區聯絡主任
Através de coordenadores 
comunitários

13

09
2017 年社區警務工作執行概況
Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2017
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10
投訴及反映
Queixas e participações

接獲總數 Total de casos recebidos 1,326

     反映  Participações 154

     投訴  Queixas 1,172

            涉及人員之投訴  Queixas que envolveram agentes            738

                 「理據不確」及「資料不足」之個案
                      Casos com “fundamento incerto” e “insuficiência de dados”

726

                  須展開紀律調查程序之個案
                      Casos que envolveram a instauração de processo disciplinar

12

     已處理  Tratados 1,212

     跟進中  Em curso de tratamento 114

10.1 全年接獲及處理數字 ( 截至 2017 年 12 月 31 日 )
 Registos de casos recebidos e tratados em 2017 (até 31 de Dezembro)

10.2 過去五年接獲數字
 Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

宗
Casos
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11
出入境事務
Assuntos de Migração

11.1 2017 年各地居民出入境人次及比例
 Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2017

11.2 過去五年各地居民出入境人次
 Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos

百萬
Dezena de milhão
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11.4 過去五年本澳各口岸出入境人次
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos

百萬
Dezena de milhão

11.3 2017 年本澳各口岸出入境比例
 Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2017
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11.5 過去五年本局遣返人數
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

人
Pessoas

百萬
Dezena de milhão
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12.2 2017 年檢控的士違規數字
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2017

12
交通處理數字
Dados Estatísticos do Trânsito

12.1 交通意外傷亡
 Feridos e mortes em acidentes de viação

2016 年
Ano de 2016

2017 年
Ano de 2017

意外總數  Total de acidentes de viação 15,342 14,715

　　輕傷人數  Número de feridos ligeiros 4,405 4,615

　　重傷人數  Número de feridos graves 208 91

　　死亡人數  Número de mortes 9 9

致命事故宗數  Número de acidentes fatais 9 8

涉及醉酒駕駛之交通意外  Acidentes de viação que envolveram a condução sob influência 
alcoólica

123 124
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12.3 違例檢控數字
 Registos de infracções autuadas

2016 年
Ano de 2016

2017 年
Ano de 2017

檢控總數  Total de autuações 1,071,827 868,805

公共道路違法泊車 estacionamentos ilegais em vias públicas 747,667 572,224

收費車位無繳費及逾時泊車 Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 259,279 235,272

斑馬線無讓先  Não ceder passagem nas zebras 1,598 1,677

不遵守符號  Não obedecer à sinalização de trânsito 7,001 8,043

行車不開燈 / 車燈不合規格  Conduzir com as luzes apagadas / modelo de luzes não conforme o autorizado 1,415 1,458

車牌不合規格行車  Modelo de matrícula não conforme o autorizado 1,179 733

無牌駕駛  Condução por não habilitado 373 311

無車輛文件行車  Falta de documentos do veículo 3,475 3,669

無繳納車輛使用牌照稅行車  Sem Imposto de Circulação 1,880 1,248

越過實線  Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 2,308 3,054

違例橫過馬路  Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 464 1,150

違例運載危險品  Transporte ilegal de produtos perigosos 4 8

危險載貨  Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 328 580

超載  Sobrecarga 1,011 667

超重  Excesso de peso 2,209 2,141

電單車乘坐未滿 6 歲兒童  Transporte de crianças com idade interior a 6 anos em motociclos 38 27

無配戴安全帶  Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 5,722 6,418

車身顏色不符  Cor do veículo não conforme com o livrete 91 69

酒精測試
Exame de pesquisa de álcool

受檢人數  Total de pessoas examinadas 34,757 39,258

超標人數  N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 454 393

的士違規  Infracções de taxistas 4,152 5,491

「白牌車」 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 1,287 1,232

超速  Excesso de velocidade 16,351 12,690

衝紅燈  Ultrapassagem do sinal vermelho 1,739 1,190

駕駛時使用手提電話  Uso de telemóvel durante a condução 2,991 4,429

車呔不合規格  Modelo de pneus não conforme com o autorizado 92 63

音量超標  Perturbações sonoras 65 25

尾氣超標  Lançamento de fumo poluente 156 106

路口區域黃色標記停留 ( 黃格停車 )  Parar na marca amarela da zona da entrada de vias (paragem na marca amarela) 1,234 595

罰款總金額  Total do valor de multas $206,962,976 $175,592,133
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13
服務承諾履行情況

 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

達 標 率
 ( 註 1 )

2016 年 2017 年

1 入境及逗留許可

1. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

2. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

3. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

2 出入境手續

4. 為本澳居民辦理出 / 入境驗證手續 ( 非自助過關通道 ) 10 秒 90%

出入境事務廳
各邊境站

100%
( 註 2 )

100%
( 註 2 )

5. 為持《前往港澳通行證》人士辦理入境驗證手續 20 分鐘 98% 99.89% 99.98%

6. 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──經本局指紋
系統核實身份 25 分鐘 98% 100% 100%

7. 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──非經本局指紋
系統核實身份 30 分鐘 98% 98.93% 100%

8. 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% --- 100%

9. 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

10. 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》──經本局指紋系統核實
身份 1 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

100% 100%

11. 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》──經香港權限當局核實
身份 3 小時 98% 100% 100%

4 延長「逗留許可」

12. 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80% 99.68% 100%

13. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

14. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

15. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

5 外地僱員身份認別證

16. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 100%

17. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% 100% 100%

18. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

19. 申請「確認內地居民在澳就業身份證明書」 翌工作日
下午 4 時 90% 100% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20. 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 100%

21. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- 100%

22. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

23. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

25. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- 100%

26. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

27. 申請「轉載獲批外地學生之『逗留的特別許可』紀錄之證明書」 2 個工作日 90% 100% 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

達 標 率
( 註 1 )

2016 年 2017 年

8 居留許可

28. 持《前往港澳通行證》之一般人士 ( 包括「超齡子女」) 申請
「居留許可」 5 個工作日 97%

出入境事務廳
居民事務警司處

100% 100%

29. 持《前往港澳通行證》且初步符合永久性居民身份資格之人士
申請「居留許可」

翌工作日
下午 2 時 98% 100% 100%

30. 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% 100% ---

31. 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 12 時 95% 出入境事務廳

外國人事務警司處 100% 100%

32. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處
居民事務警司處

100% 100%

33. 申請「證明有關指模印本是套取自當事人之證明書」 3 小時 98% 100% 100%

34. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% 100% 100%

35. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36. 申請 35 分鐘 95% 100% 99.75%

37. 續期 35 分鐘 90% 100% 98.84%

38. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

39. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

10 特別逗留證

40. 申請 8 個工作日 90%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 100%

41. 續期 6 個工作日 85% 100% 100%

42. 補發 4 個工作日 90% 100% 100%

43. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

44. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

45. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

11 往港特別證明書

46. 申請 翌工作日
下午 3 時 90%

出入境事務廳
居民事務警司處

100% 100%

47. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

48. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

49. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

12 回境許可證明書

50. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

51. 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 95% --- ---

52. 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

13 999 緊急求助服務

53. 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳
行動控制中心 99.86% 99.81%

54. 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97%
交通廳

澳門交通警司處

99.45% 99.81%

55. 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100% 100%

14 收納交通違例罰款 56. 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處
澳門警務廳

各警務警司處

100% 100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》

第 80 條所指國家之
駕駛執照

57. 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門交通警司處 100% 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

達 標 率
 ( 註 1 )

2016 年 2017 年

16 處理拾獲物 58. 拾獲本澳居民證件 ─ 發還通知 15 分鐘 75%

出入境事務廳
交通廳

澳門警務廳
海島警務廳

特警隊
各警務警司處

89.68% 91.40%

17 報失 59. 本澳居民報失證件（3 個之內） 15 分鐘 95% 澳門警務廳
海島警務廳

各警務警司處

98.92% 98.89%

18 申報安裝警鐘 60. 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 98.44% 94.83%

19 遺體搬遷實況筆錄 61. 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察暨紀錄科

--- ---

20 殯葬通行證 62. 申請 25 分鐘 95% 100% 100%

21 遺體火化或焚化執照
63. 申請（連同《遺體搬遷實況筆錄》） 35 分鐘 90% 100% 100%

64. 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100% 100%

22 使用及攜帶競賽武器
准照

65. 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 審批 20 個工作日 98%

情報廳
槍械暨彈藥科

94.40% 79.17%

66. 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 簽發 6 個工作日 98% 83.80% 92.31%

67. 續期 17 個工作日 95% 100% 98.92%

68. 補發 11 個工作日 95% --- 100%

69. 取消 即日 99% 100% 100%

23 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70. 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 49% 84.21%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71. 申請 — 審批 20 個工作日 98% 90.20% 94.87%

72. 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100% 100%

25 購買子彈之許可
73. 申請 10 個工作日 95% 97.60% 96.63%

74. 取消 即日 99% --- ---

26
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口

／出口

75. 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100% 100%

76. 取消《入口／出口許可》 即日 99% --- ---

27 保安員工作證 77. 申請 10 個工作日 98% 情報廳
私人保安企業科 100% 100%

28 28889911 打擊販賣
人口舉報熱線 78. 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳

行動控制中心 97.73% 100%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79. 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100% 100%

80. 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100% 100%

81. 申請 ( 一次性 / 大型 ) — 發出費用評估 2 個工作日 99% 100% 100%

註 1.   達標率的計算僅適用於「常規個案」，而「常規個案」的界定標準乃對應「質量指標」的計算方式。

註 2.   達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2016 Ano de 2017

1
Autorização 
de entrada e 
permanência

1. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

2. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% --- ---

3. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

2 Formalidades de 
entrada e saída

4. Formalidades de verificação de documentos nas saídas / entradas para 
residentes de Macau (Canal de controlo não-automático) 10 segundos 90%

Serviço de 
Migração

Postos Fronteiriços

100%
(Nota 2)

100%
(Nota 2)

5. Formalidades da verificação de documento para os titulares de Salvo-
conduto para deslocação a Hong Kong e Macau 20 minutos 98% 99.89% 99.98%

6.
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram o 
seu documento no exterior - confirmação da identidade pelo sistema 
de impressões digitais do CPSP

25 minutos 98% 100% 100%

7.
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram o 
seu documento no exterior - confirmação da identidade 
não pelo sistema de impressões digitais do CPSP

30 minutos 98% 98.93% 100%

8. Rectificação da “Autorização de Permanência” concedida na entrada 
aos não residentes 26 minutos 97% --- 100%

9. Pedido de “Certidão de registo individual de movimentos fronteiriços” 3 dias úteis 90% 100% 100%

3

Tratamento 
do extravio de 

documentos que 
os não residentes 
usavam quando 

entraram na RAEM

10.
Emissão de “Declaração de Extravio de Documentos” para residentes 
da RAEHK - confirmação da identidade pelo sistema de 
impressões digitais do CPSP

1 hora 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

100% 100%

11.
Emissão de “Declaração de Extravio de Documentos” para residentes 
da RAEHK - confirmação da identidade por autoridade competente da 
RAEHK

3 horas 98% 100% 100%

4
Prorrogação da 
"Autorização de 
Permanência"

12. Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 80% 99.68% 100%

13. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% --- ---

14. Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 95% --- ---

15. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

5

Título de 
Identificação de 

Trabalhador Não-
residente

16. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

100% 100%

17. Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 95% 100% 100%

18. Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100% 100%

19. Pedido de “Certidão de confirmação do estatuto de trabalhador em 
Macau de Residentes do Interior da China”

até às 16H00 do 
dia útil imediato 90% 100% 100%

6

"Autorização 
Especial de 

Permanência"  para 
Agregado Familiar 

do Trabalhador Não-
residente

20. Cancelamento 25 minutos 97% 100% 100%

21. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% --- 100%

22. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% --- ---

23. Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 75% 100% 100%

7

"Autorização 
Especial de 

Permanência"  para 
Estudantes do 

Exterior

24. Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

25. Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 95% --- 100%

26. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

27. Pedido de "Certidão que transcreve o registo de autorização especial 
de permanência concedida ao estudante do exterior" 2 dias úteis 90% 100% 100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2016 Ano de 2017

8 Autorização de 
Residência

28. Pedido de "Autorização de Residência" de titulares de "Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C." (incluíndo filhos de maior idade) 5 dias úteis 97%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Residentes

100% 100%

29.
Pedido de “Autorização de Residência” de titulares de “Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C.” e numa fase inicial satisfazem as  condições do 
estatuto de residente permanente

até às 14H00 do 
dia útil imediato 98% 100% 100%

30. Emissão de 2ª via do "Certificado de Residência" até às 16H00 do 
dia útil imediato 95% 100% 100%

31. Emissão de 2ª via da “Guia de Autorização de Residência / Renovação 
da Autorização de Residência”

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

100% 100%

32. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

Comissariado de 
Residentes

100% 100%

33. Pedido de “Certidão comprovativa de que as impressões digitais foram 
recolhidas do requerente” 3 horas 98% 100% 100%

34. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% 100% 100%

35. Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100% 100%

9

"Autorização Especial 
de Permanência" 
para Interessados 
com pedidos de 
Autorização de 

Residência

36. Pedido 35 minutos 95% 100% 99.75%

37. Renovação 35 minutos 90% 100% 98.84%

38. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% --- ---

39. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

10 Título Especial de 
Permanência

40. Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

100% 100%

41. Renovação 6 dias úteis 85% 100% 100%

42. Emissão de 2ª via 4 dias úteis 90% 100% 100%

43. Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% --- ---

44. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% --- ---

45. Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100% 100%

11
Documento especial 

para deslocar à 
RAEHK

46. Pedido até às 15H00 do 
dia útil imediato 90%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Residentes

100% 100%

47. Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98% --- ---

48. Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 95% --- ---

49. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

12
Certificado de 
Autorização de 

Regresso

50. Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

51. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% --- ---

52. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- ---

13 Serviços de 
Emergência 999

53. Atendimento da linha 9 segundos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

99.86% 99.81%

54. Pedido de “Declaração de Acidente de Viação” 10 minutos 97% Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.45% 99.81%

55. Pedido de “Certidão de Acidente de Viação” 10 dias úteis 90% 100% 100%

14
Cobrança de multas 

por 
infracções de trânsito

56. Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento 
Policial de Macau

Comissariados 
Policiais

100% 100%

15

Registo de cartas 
de condução da 

RAEHK ou de países 
constantes do Artigo 

80º da "Lei do 
Trânsito Rodoviário"

57. Registo 5 minutos 90%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

100% 100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2016 Ano de 2017

16 Tratamento de 
achados / perdidos 58. Documento achado / perdido de residentes de Macau - Notificação de 

devolução 15 minutos 75%

Serviço de 
Migração

Departamento de 
Trânsito

Departamento 
Policial de Macau

Departamento 
Policial das Ilhas
Unidade Táctica 

de Intervenção da 
Polícia

Comissariados 
Policiais

89.68% 91.40%

17 Participação de 
extravio 59. Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 

(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%
Departamento 

Policial de Macau
Departamento 

Policial das Ilhas
Comissariados 

Policiais

98.92% 98.89%

18
Comunicação da 

instalação de sistema 
de alarme

60. Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 98.44% 94.83%

19
Auto de notícia de 

transladação de 
restos mortais

61. Comunicação prévia 30 minutos 90%

Departamento de 
Informações
Secção de 

Fiscalização e 
Registo

--- ---

20 Livre-trânsito 
mortuário 62. Pedido 25 minutos 95% 100% 100%

21 Licença de cremação 
ou incineração

63. Pedido (incluindo o "Auto de notícia de transladação de restos mortais") 35 minutos 90% 100% 100%

64. Pedido (incluindo o "Livre-trânsito mortuário") 30 minutos 98% 100% 100%

22
Licença de uso e 
porte de arma de 

competição

65. Pedido (incluindo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) - 
Decisão 20 dias úteis 98%

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

94.40% 79.17%

66. Pedido (incluindo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) - 
Emissão 6 dias úteis 98% 83.80% 92.31%

67. Renovação 17 dias úteis 95% 100% 98.92%

68. 2ª Emissão 11 dias úteis 95% --- 100%

69. Cancelamento no mesmo dia 99% 100% 100%

23

Autorização para 
detenção de armas 
de ornamentação e 
de valor estimativo

70. Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 49% 84.21%

24
Autorização de 

venda / transmissão 
de armas

71. Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 90.20% 94.87%

72. Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100% 100%

25
Autorização de 
aquisição de 

munições

73. Pedido 10 dias úteis 95% 97.60% 96.63%

74. Cancelamento no mesmo dia 99% --- ---

26

Importação / 
Exportação de armas, 
munições, engenhos 

ou materiais 
explosivos ou de 
armas simuladas

75. Pedido de “Autorização para importação / exportação” 13 dias úteis 80% 100% 100%

76. Cancelamento de “Autorização para importação / exportação” no mesmo dia 99% --- ---

27

Cartão de 
identificação 

profissional para 
agentes de segurança

77. Pedido 10 dias úteis 98%

Departamento de 
Informações
Secção de 

Empresas de 
Segurança Privada

100% 100%

28
Linha de Combate ao 

Tráfico de Pessoas 
28889911

78. Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

97.73% 100%

29 Serviço Gratificado

79. Pedido (Serviço permanente) 10 dias úteis 99%
Departamento de 

Operações
Divisão de 

Relações Públicas

100% 100%

80. Pedido (Serviços sucessivos) - Decisão no mesmo dia 99% 100% 100%

81. Pedido (Serviço único / grandes eventos) - Emissão da estimativa de 
custos 2 dias úteis 99% 100% 100%

Notas:
1.   Critério determinado apenas aplicável para “Situações normais”, enquanto estas devem corresponder ao cálculo de “Indicadores da qualidade”.

2.   “Taxa de serviços que corresponderam aos critérios” é calculada segundo o resultado dos testes por amostragem, sendo o intervalo de confiança e o grau de credibilidade do seu número total

 das referidas amostras, respectivamente, de 3 e de 99%.
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