


服務澳門、服務社會
確保公眾安寧，維持社會秩序和保護生命財產乃社會穩定和均衡發展

所必需的條件。這也是澳門保安部隊屬下各機構、部隊和人員的宗旨和目
標。

一如既往，今日的澳門保安部隊本著獨立、盡忠職守及崇高使命的精
神，竭力為澳門市民服務。

SERVIR MACAU E A COMUNIDADE
A manutenção da paz e tranquilidade pública, a garantia 

da ordem e a protecção de bens e pessoas são condições 
indispensáveis para a estabilidade social e um desenvolvimento 
equilibrado. Estes são também os objectivos e finalidades das 
corporações, órgãos que compõem e integram as FORÇAS DE 
SEGURANÇA DE MACAU tudo quanto nelas servem.

Hoje, como sempre, as FSM em verdadeiro espírito de 
missão, independência e dignidade, estão devotadas ao serviço 
dos cidadãos de Macau.
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Nossa Crença

我們的信念
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透過七月四日第57/88/M號法令創辦的澳門保安部隊高等學校，於1989/1990
學年開展其教育工作。

澳門保安部隊高等學校是一所發展教育、研究及支援社會活動的高等教育機
構，其主要宗旨是培訓澳門保安部隊各部隊編制的警官 /消防官。

澳門保安部隊高等學校除了擁有本身的人員外，還根據與澳門大學訂立的合作
協議而獲得該機構所提供的教學協助。

所有學員將在這所高等院校內修讀各門學科，接受技術、科學及人文科學的培
訓，再配合體育訓練、品德及公民教育。學員將稱職地擔任所交託的職務，不論在
行動單位的領導部門，又或在任何協助機構的指揮或主管部門亦然。

Criada pelo Decreto-Lei nº 57/88/M de 4 de Julho, a ESFSM iniciou as 
suas actividades no ano lectivo de 1989/1990.

É um estabelecimento de ensino superior que desenvolve actividade 
de ensino, de investigação e apoio à comunidade, tendo como finalidade 
essencial de formar oficiais para os quadros das corporações das FSM.

A ESFSM, para além de quadros próprios, tem o apoio a nível 
didáctico da Universidade de Macau na base de um protocolo de 
cooperação com aquela instituição.

Neste estabelecimento de ensino superior, recebem os alunos, 
através do estudo das diversas matérias ministradas, a indispensável 
formação técnica, científica e humanística que, juntamente com o 
desenvolvimento físico e uma elevada educação moral e cívica, os 
qualificarão para o exercício correcto das funções a que são destinados, 
seja no comando de uma unidade operacional, seja na direcção ou chefia 
de qualquer órgão de apoio.

澳門保安部隊高等學校簡介

Breve Introdução da ESFSM
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CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DESTINADO 

AO CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

E AO CORPO DE BOMBEIROS
São ministrados na ESFSM, fundamentalmente, dois cursos de 

licenciatura:

	» CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DESTINADO AO CORPO DE 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

	» CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DESTINADO AO CORPO DE 
BOMBEIROS

As línguas veiculares destes cursos são as línguas chinesa e 
portuguesa e os cursos têm a duração de quatro anos, seguidos de um 
estágio de seis meses. O grau de licenciatura é conferido aos alunos que 
concluírem os cursos.

警官/消防官培訓課程
澳門保安部隊高等學校開辦的學位課程包括有：

	» 警官培訓課程；
	» 消防官培訓課程。
課程以中文及葡文授課，為期四年，隨後實習半年，畢業後獲頒授學士學位。

課程簡介

Introdução aos Cursos
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A admissão de alunos à ESFSM processa-se através de concurso 
documental e de prestação de provas para o preenchimento das vagas 
anualmente fixadas por despacho do Secretário para a Segurança.

CONDIÇÕES GERAIS DE ADMISSÃO
	» Ser residente permanente da Região Administrativa Especial de 

Macau;
	» Ter idade compreendida entre os 18 e os 25 anos;
	» Possuir habilitações literárias de nível secundário complementar;
	» Ter, pelo menos, 1.63m de altura para os candidatos masculinos e 

1.55m para os candidatos femininos;
	» Sem registo criminal;
	» Não ser inibido do exercício da função pública nos termos da lei;

澳門保安部隊高等學校以審查文件及考核方式招收警官 / 消防官培訓課程的
學員，學額由保安司司長在每年所作之批示而定。

一般錄取條件
	» 澳門特別行政區永久性居民；
	» 年齡介乎18至 25 歲；
	» 具中學畢業學歷；
	» 男性投考人身高最少1.63 米，女性最少1.55 米；
	» 無犯罪紀錄；
	» 根據法律規定，未被禁止擔任公職。

招生章程

Regulamento de Admissão
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報名時須遞交之文件
報考人須遞交：
a)	 報考申請表；
b)	 澳門特別行政區永久性居民身份證；
c)	 刑事紀錄證明書；
d)	 學歷證明書的正本或其經鑑證的影印本；
e)	 未成年的報考人須遞交由父母或監護人簽署並經認證簽名的聲明書，以證明

獲准報考及入讀澳門保安部隊高等學校。

屬保安部隊成員的報考人可豁免 b) 及 c) 項文件，但須由所屬部隊把其他文件
連同履歷及個人特別評語送交甄選委員會。
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DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO A CONCURSO

Os candidatos devem apresentar:
a) Formulário, solicitando admissão ao concurso;
b) Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEM;
c) Certidão de registo criminal;
d) Original do diploma das habilitações literárias, ou fotocópia 

autenticada do mesmo;
e) No Caso do candidato menor, declaração, com assinaturas 

reconhecidas, passada pelos progenitores ou tutor do candidato, 
no intuito de comprovar a autorização da sua inscrição e posterior 
admissão à ESFSM;

Os candidatos pertencentes às FSM são dispensados da apresentação 
dos documentos referidos nas alíneas b) e c), devendo os restantes 
ser enviados ao júri de selecção pela corporação a que pertencem, 
acompanhados do registo biográfico e de uma informação individual 
extraordinária.
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入學試包括：
	» 體格檢查；
	» 體能測驗；
	» 知識測驗；
	» 心理技術測驗。

體格檢查
由健康檢查委員會負責，旨在檢查投考人的體格及健康狀況，以證明其具有在

澳門保安部隊工作之能力。

體能測驗
旨在考核投考人的體能及運動能力。( 詳情見右圖 )

知識測驗
旨在評核投考人的知識水平；包括中文 / 葡文的筆試 ( 評定語言水平、分析、理

解及表達能力 )，以及數學、物理及化學考試 (評定該等學科之知識水平 )。

心理技術測驗
心理技術測驗旨在評估準考人之智商、品格，以及評估其判斷、應變、決斷及

領導能力。

入學試



SERVIR MACAU E A COMUNIDADE 9

體能測驗

平地跑 80 米，
時間最多為……

11.5 秒 14 秒

立定跳遠，
最低要求為……

2.0 米 1.6 米

不設輔助器跨越	
指定高度之跨牆

0.9 米 0.6 米

引體上升 五次平面握槓 -

懸吊 - 15 秒

仰臥起坐	(45 秒 ) 30 次 25 次

“谷巴”長跑測驗
	( 距離為 2400 米 )

12 分鐘 -

“谷巴”長跑測驗	
( 距離為 1800 米 ) - 12 分鐘

	» 除“谷巴”長跑測驗外，各項目均有兩次機會。	
	» 結果以“合格”或“不合格”形式表示。

80

2400

1800
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Os candidatos são submetidos às seguintes 

provas:
	» Inspecção médica;
	» Aptidão física;
	» Aptidão cultural;
	» Aptidão psicotécnica;

Inspecção Médica
É feita por uma junta de saúde que visa apreciar a robustez física 

e o estado geral sanitário do candidato, compatível com a função a 
desempenhar nas FSM.

Prova de Aptidão Física
Destina-se a avaliar a capacidade atlética, a aptidão física e a 

robustez do candidato.

Prova de Aptidão Cultural
Destina-se a avaliar o nível de conhecimentos dos candidatos e 

é constituída por um exame escrito de língua portuguesa e chinesa 
(apreciando o nível de língua, as capacidades de análise, entendimento e 
expressões), e pelos exames de matemática, física e química (apreciando 
o nível de conhecimento destas disciplinas)

Prova de Aptidão Psicotécnica
A prova de aptidão psicotécnica destina-se a apreciar o comportamento, 

as capacidades intelectuais, de avaliação, de intervenção, de decisão e de 
liderança dos candidatos.

Provas de Admissão
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PROVAS FÍSICAS

CORRIDA DE 
80 METROS NO TEMPO 

MÁXIMO...
11,5	s 14	s

SALTO EM 
COMPRIMENTO, SEM 
CORRIDA, MÍNIMO...

2,00	m 1,60	m

TRANSPOSIÇÃO, SEM 
APOIO, DE UM MURO... 0,90	m 0,60	m

FLEXÕES DOS 
BRAÇOS NA TRAVE

5 POSIÇÃO 
FACIAL ---

SUSPENSÃO ESTÁTICA NA 
TRAVE --- 15	s

FLEXÕES DE TRONCO 
(ABDOMINAIS) NO TEMPO 

MÁXIMO DE 45s
30 25

TESTE DE “COOPER”
(PERCORRER A DIST. 

2400m)
12	m ---

TESTE DE “COOPER”
(PERCORRER A DIST. 

1800m)
--- 12	m

	» São permitidas 2 tentativas para cada prova além do teste de "Cooper".
	» O resultado é expresso em APTO/INAPTO.

80

2400

1800
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畢業於澳門保安部隊高等學校開辦之警官 / 消防官培訓課程的學員，除可獲頒
授學士學位外，亦可成為保安部隊軍事化人員編制內高級職程中的副警司	/	副一等
消防區長。

職程 治安警察局 消防局

高級職程

警務總長 消防總長

副警務總長 副消防總長

警司 一等消防區長

副警司 副一等消防區長

基礎職程

警長 消防區長

副警長 副消防區長

首席警員 首席消防員

一等警員 一等消防員

警員 消防員

澳門保安部隊軍事化人員職程表

就職
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Os alunos dos Cursos de Formação de Oficiais destinado ao Corpo 
de Polícia de Segurança Pública e ao Corpo de Bombeiros ministrados 
pelas ESFSM podem ingressar na carreira superior do quadro de pessoal 
das Forças de Segurança, com o posto de subcomissário ou de chefe 
assistente, além de serem conferidos o grau de licenciatura, após a 
conclusão com aproveitamento do curso.

Carreira CPSP CB

Carreira 
Superior

Intendente Chefe principal

Subintendente Chefe-ajudante

Comissário Chefe de primeira

Subcomissário Chefe assistente

Carreira de
Base

Chefe Chefe

Subchefe Subchefe

Guarda principal Bombeiro principal

Guarda de primeira Bombeiro de primeira

Guarda Bombeiro

Mapa de Carreiras dos Militarizados das FSM

Tomada de Posse
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1 盾

以白色盾形紋章圍繞的藍色盾牌，盾內有一條龍，輔以白雲三朵，
圍以彤燄五枚。金龍托著一本翻開的書，書內有兩盞對向的金色
油燈。盾形紋章內以黑色字題寫澳門保安部隊高等學校葡文名稱
的首字母及該校的中文名稱。

2 座右銘
盾牌的下方有一條波浪形的白色信條帶，其上用大楷黑色埃爾字
體，以中葡文寫上銘言“精於學			敏於事”。

3 龍 神話中權力的象徵，對學生而言，代表知識和成就。

4 書 學校教育的標記；廣泛而言，代表大自然、科學及文化。

5 兩盞燈 教育的標誌，代表學問及知識。

6 金色 象徵朝氣、權力、忠誠及高貴。

7 紅色 代表英勇、靈敏、熱忱及智慧。

8 藍色 象徵純潔及理智。

9 黑色 代表誠實及勇敢。

10 白色 代表希望、文才及威望。

11 座右銘 雖字句簡潔，但意義深遠，標誌著澳門保安部隊高等學校的使命。

1

36
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2
9
11

10

紋章說明

象徵意義

澳門保安部隊高等學校盾徽說明
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1 ESCUDO

Escudo a zul, com bra zão orlado a bra nco, 
contendo um dragão em ouro, apoiado em três 
nuvens brancas e envolto em cinco chamas 
vermelhas, que segura um livro aberto com duas 
lucernas também em ouro, estando a dextra 
voltada e tendo inscritas a preto as iniciais da 
Escola nas línguas portuguesa e chinesa.

2 DIVISA

Por baixo, num listel branco, ondulado, em 
letras maiúsculas de estilo elzevir, a negro, está 
inscrita, em português e chinês, a divisa "BEM 
SABER PARA BEM SERVIR".

3 O DRAGÃO
Símbolo mitológico do poder, representa para os 
alunos a sabedoria e o sucesso.

4 O LIVRO
Sim bol i za o ca rác ter d idác t ico da Escola, 
representando na sua expressão mais ampla, a 
natureza, a ciência e a cultura.

5 AS DUAS LUCERNAS
Símbolo do ensino, representam o estudo e a 
sabedoria.

6 O OURO Significa vigor, poder, fidelidade e nobreza.

7 O VERMELHO
Re pr e s e nt a  v a lor,  a r g úc i a ,  e nt u s i a s mo e 
sagacidade.

8 O AZUL Significa pureza e bom senso.

9 O NEGRO Representa lealdade e galhardia.

10 O BRANCO Representa esperança, eloquência e autoridade.

11 A DIVISA
De uma forma singela mas cheia de significado, 
marca a missão da ESFSM.
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Ilustração do Escudo de Armas da ESFSM


