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為慶祝治安警察局成立 325 週年，

本局舉辦一系列慶祝活動。於 3 月

6 日， 在 特 警 隊 大 樓 舉 行「 開 放

日」，活動由嘉獎警務人員及表揚好市民儀式

揭開序幕，警察總局馬耀權局長擔任主禮嘉賓，

儀式由本局梁文昌局長主持，各部門主管及警

官均有出席。今年共有 539 位警務人員憑傑出

表現獲嘉獎，23 位好市民因主動協助本局撲滅

罪行，樹立崇高公民責任典範而獲頒發表揚狀，

並藉此進一步推動警民合作，攜手宣揚防罪滅罪

訊息。儀式結束後，本局安排了一系列的節目與

眾同樂，包括警務人員藝術作品展、警務工作回

顧展，以及轄下多個部門的警用裝備、儀器及特

種車輛展示和攤位遊戲等；現場更有警察樂隊演

奏多首悠揚樂曲，警犬隊則展示服從、搜毒及攻

擊等訓練項目。多個社會團體、學校以及大批市

民前來參觀，場面熱鬧。活動於下午 5 時結束，

全日入場人數達 7,800 人次。

3 月 14 日，週年紀念日早上，在本局總部舉行

升旗禮後，隨即在聖美基墳場進行彌撒追悼儀

式，向已故的治安警察致送花圈。

3 月 14 及 15 日晚上，本局舉行週年慶祝晚宴，

席間播放了「警察故事 II」精華片段，警察樂隊

和歌手龍世傑演唱「警察故事」主題曲，舞蹈組

表演精彩舞蹈助興，抽獎環節更將晚宴歡樂氣氛

推至高峰，幸運兒滿載而歸。梁文昌局長致詞時

表示，本局將會以高效、專業的態度，持續創新

現代警務管理理念，不斷開拓進取，創立一支

「廉潔高效、專業精幹」的警察隊伍。

Para comemorar o 325.° aniversário da criação do 
CPSP, esta Corporação organizou uma série de 
actividades comemorativas. No dia 6 de Março, 
organizou no aquartelamento da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia (UTIP), o Dia de Abertura ao 
Público do CPSP, actividade esta foi iniciada mediante 
a cerimónia de distribuição de louvores aos agentes 
policiais e de referência elogiosa a cidadãos, a qual 
foi presidida pelo Comandante, Leong Man Cheong, 
perante convidado de honra o Comandante-geral 
dos SPU, Ma Io Kun, e estiveram também presentes 
ao evento, vários dirigentes, chefias e oficiais das 
diferentes subunidades desta Polícia. Neste ano 
houve no total de 539 agentes policiais louvados por 
terem um destacável comportamento no desempenho 
das suas funções e 23 cidadãos foram elogiados e 
atribuídos uma referência elogiosa por terem apoiado 

治安警察局 325 週年紀念

325.º Aniversário do CPSP

6
三月 MAR

特  稿
Reportagem
Especial
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activamente no combate à criminalidade, constituindo 
assim um exemplar de elevada responsabilidade 
cívica e promovindo assim a cooperação entre 
a Polícia e a população, com vista a divulgar em 
conjunto a informação sobre a prevenção e o combate 
à criminalidade. Após a cerimónia, esta Corporação 
planeou uma série de actividades para se divertir 
com a comunidade, as quais se incluem a exposição 
da pintura dos agentes pol iciais, a exposição 
retrospectiva dos serviços policiais, e a exposição 
dos equipamentos, aparelhos policiais e viaturas 
especiais dos diferentes subunidades da sua tutela, 
bem como as tendas do jogo, etc.; houve ainda as 
actuações de várias peças harmoniosas apresentadas 
pela Banda de Música, a demonstração das aptidões 
de obediência, busca de drogas e ataque dos cães 
policiais. Vieram à ocasião vários grupos sociais e 
escolares, cuja presença dilatou muito a animação 
e júbilo do local. As actividades terminaram às 17:00 
horas, e o número de visitantes se atinge os 7800.

Na manhã do dia 14 de Março, realizou-se a cerimónia 
do Içar da Bandeira no Comando da PSP, e seguiu-
se a celebração de uma missa no Cemitério de S. 
Miguel Arcanjo, por alma dos militarizados falecidos e 
a colocação de coroas de flores aos agentes falecidos.

À noite dos dias 14 e 15 de Março, esta Corporação 
realizou jantares do aniversário, durante os quais foram 
exibidos os destaques em video sobre “Série II de 
História da Polícia”, actuados, em conjunto, a canção 
de tema “História da Polícia”, pela Banda de Música 
e pelo cantor Long Sai Kit; houve ainda maravilhosas 
actuações no palco do Grupo de Danças, bem como o 
episódio de sorteio que ofereceu inúmeros prémios a 
afortunados presentes. No discurso alusivo ao evento, 
o Comandante Leong Man Cheong salientou que a 
Corporação vai servir com atitude de alta eficiência 
e de profissionalismo, continuando a inovação e a 
exploração do conceito de gestão policial moderna, no 
sentido de criar um corpo policial de “integridade, alta 
eficiência, competência e profissionalismo”.
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警務人員藝術作品展

Artigos exibidos no
Dia da PSP

週年晚宴

Jantar do Dia da PSP
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影片同步上載至本局 YouTube 官方頻道
Os mini-filmes são ao mesmo tempo carregado para o canal oficial desta 
Corporação em YouTube

現場演繹警察故事主題曲
Actuação da canção de tema “História da Polícia” durante o evento

本局假座澳門文化中心舉行「警察

故事 II 獻映活動」首映禮以及「我

最喜愛警察故事 II」投選活動。保

安司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長擔任主禮

嘉賓、各界嘉賓及傳媒應邀出席，本局各領導主

管及同僚均出席了活動。

獻映活動中播放了六個警察故事，包括：「我的

志願」、「狹路相逢」、「騎劫驚魂」、「誰是

誰非」、「鍥而不捨」以及「石破天驚」，及後

由警察樂隊和歌手龍世傑現場獻唱「警察故事」

主題曲《警察故事》。﹝作曲：梁沛文警長；填詞：

盧志輝首席警員；編曲：蘇耀光、王文俊﹞

本局期望透過「警察故事」加強內部溝通和凝聚

力，推動警隊文化、傳承警務知識、展現警察精

神。同時，讓大眾了解警察的工作及感受箇中的

意義，從而進一步拉近警民關係，共同譜寫「警

民同心」新一頁。

警察故事 II 獻映活動

Apresentação da Série II de Histórias da 
Polícia

25
二月 FEV
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主題曲創作情況
Estado da criação da canção de tema “História da Polícia”

獻映現場盛況
Estado real do evento

No dia 25 de Fevereiro, esta Corporação realizou no 
Centro Cultural de Macau, as actividades de estreia 
da “Série II de Histórias da Polícia”, e de votação na 
“Minha favorita série II de histórias da polícia”, que 
foram presidida pelo Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak e pelo Comandante-Geral dos 
Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, foram ainda 
presentes nesta ocasião os convidados dos diversos 
sectores e dos órgãos de comunicação social, bem 
como vários dirigentes, chefias e oficiais das diferentes 
subunidades desta Polícia e colegas.

Actividade esta se apresentou seis histórias da polícia, 
incluíndo: “O Meu Desejo”, “Encontro Numa Via 
Estreita”, “Sequestro-Relâmpago”, “Quem Tem Razão”, 
“Perseverança” e “Súbito”, e ainda uma actuação 

conjunta da canção de tema “História da Polícia” 
pela Banda de Música e pelo cantor Long Sai Kit. 
(Composicão: Chefe Leong Pui Man; Letra: Guarda 
Principal Lou Chi Fai; Arranjo: Sou Io Kuong e Wong 
Man Chon)

É esperança desta Corporação que, através de 
Histórias da Polícia, sejam reforçados a comunicação 
interna e o sentido de união, promovida a cultura 
policial, herdada a sabedoria policial, e demonstrado o 
espírito da Polícia. Paralelamente, dando oportunidade 
à população para melhor conhecer e sentir os serviços 
policiais e a sua importância, com vista a estreitar a 
relação entre a Polícia e a população, promovendo 
uma nova página de “Polícia e Cidadão a mesma 
missão”.



8

　　2 月 25 日，一個感動人心的下午，警察故事 II 首映禮假文化中心小劇院舉行﹐出

席之同僚及社團各界嘉賓約四百人，觀看六齣基於真實故事拍攝而成的微電影，期間我

環看全場觀眾的反應，無一不全神貫注到螢幕上；一對對被故事主角感動至閃爍透亮的

眼睛，那不再是一場電影首映禮，那是一次警察之間，以及警民之間心與心的交流。

　　六個不同的警察故事，坦誠地展示主角們對警察這份職業的體會及領悟去觸動人

心，沒有龐大的陣容，沒有華麗的場面，透過六個真人真事及真情剖白，向同僚及市民

生動地展現出一個熱心、認真、剛毅、重團隊、不退縮、不放棄的真實警察形象，最坦

白亦最有說服力。你們一一剖白對工作的熱忱及追求，並從中找到了意義，那誠摯的眼

神，毫無修飾的獨白，直入人心，教我感動至今。其中，我對一位男警在機會渺茫中仍

堅定不移，最終將搶匪繩之以法的故事印象尤深，他對工作的熱誠戰勝軀體的疲憊，昏

黑的夜晚與火般的意志形成強烈對比，刻劃出一幅無論在任何情況下拒絕向不法行為妥

協的畫面，讓我共鳴不已。這種軍事化人員之間的共鳴源於我們有著共同的體驗，共同

的歷練以及共同的追求，我們這種相同之處構成警隊獨有的精神文化：我們相互支持、

經歷磨練而成長；我們風雨不改、晝夜無間提供服務而獲市民認同；我們不畏難、不怕

苦打擊違法行為，為廣大市民守護一個安全的生活環境而贏得社會尊重。首映禮強烈地

傳遞了警隊的精神文化，彰顯了警察的價值，六個故事透過警員的現身說法，清晰地告

訴了廣大市民，他們心中所盼望的真正警察一直都在身邊，並無分晝夜地守護著澳門。

　　警察故事 II 首映禮憑警員的真摯感情成功感動全場觀眾，有口皆碑，多名警官更

曾幾度感觸落淚。有警官說活動讓她對身為警隊一分子倍感自豪，我亦藉此感謝所有人

員一直以來的付出，我更為你們而感到驕傲。我們的警察故事又豈止六個 !�我深信你們

每天、每分、每秒都以同一份精神、同一種堅持，演繹著不同的警察故事。

治安警察局局長

梁文昌警務總監

我們的警察故事
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 Numa tarde comovente, naquela do dia 25 de Fevereiro, teve lugar no pequeno auditório do Centro Cultural 

de Macau, a estreia da Série II de Histórias da Polícia, que reuniu cerca de 400 colegas e convidados de vários sectores 

sociais para a apreciação de seis mini-filmes produzidos com base em histórias verdadeiras. Entretanto, olhei em volta, 

e vi que não houve um único espectador na plateia que não estava absorto no ecrã, com os olhos cintilantes comovidos 

pelos protagonistas de histórias. Já não se tratou de uma estreia de filmes, mas sim um intercâmbio espiritual entre agentes 

policiais e entre cidadãos e a polícia.

 As seis diferentes histórias da polícia mostraram francamente a experiência e compreensão dos protagonistas 

sobre a carreira profissional de polícia. Sem um grande elenco, nem cenas esplêndidas, através de personagens e histórias 

verdadeiras, revelou-se a imagem fiel duma força policial que actua com zelo, seriedade, perseverança, espírito de equipa, 

coragem e persistência, imagem essa que é plenamente franca e muito convincente. Vocês revelaram, sem reserva, o seu 

entusiasmo pelo trabalho, e através do qual encontraram o significado. Os olhares sinceros, os monólogos sem retoques, 

penetrando no coração da gente, comoveram-me de então até agora. O que me mais impressionou é uma das histórias, 

entre outras, em que um agente não desistiu perante poucas chances, e finalmente conseguiu deter o delinquente. O cansaço 

do agente foi suplantado pelo seu entusiasmo pelo trabalho. Apareceu um contraste forte entre a noite escuro e a vontade 

ardente, traçando um quadro de recusa de ceder, em caso algum, a ilícitos, o que se suscitou um profundo eco em mim. 

Este tipo de eco entre militarizados originou-se de nossas experiências comuns, de nossa carreira profissional comum, e de 

nossa visão comum, factores esses que constituíram uma cultura espiritual única duma força policial: estimamos entreajuda 

e crescemos através de dificuldades; não importa como será o tempo, prestamos serviço dia e noite sem interrupção, e 

vencemos o reconhecimento do público; sem recuar perante dificuldades ou arduidade, travamos combate contra actos 

ilegais, salvaguardando um ambiente de vida seguro para a população, e tendo ganho o respeito da comunidade. A estreia 

transmitiu dinamicamente a cultura espiritual de uma força policial, e patenteou o valor da polícia. Através de palavras ditas 

pelos próprios agentes, as seis histórias dissem nitidamente à população, que os polícias reais que ela espera, estão sempre 

ao seu lado, defendendo Macau independentemente de dia ou noite.

 A estreia da Série II de Histórias da Polícia conseguiu comover a inteira plateia com os sentimentos sinceros 

de agentes policiais, e venceu a admiração de toda a gente. Alguns dos oficiais presentes mesmo derramaram lágrimas 

várias vezes por ter ficado profundamente comovidos. Uma oficial disse que a actividade lhe fez sentir orgulhosa de ser 

um elemento desta força policial, e eu, agradecendo, por meio deste, pela dedicação que todo o pessoal vem demonstando 

ao longo dos anos, senti ainda mais orgulhoso de vós. Nossas histórias da polícia, como pode apenas haver seis! Estou 

convicto de que, em cada segundo, cada minuto de todos os dias, vocês estão a interpretar diferentes histórias da polícia 

com o mesmo espírito, e com a mesma perseverança.

Nossas Histórias da Polícia

O Comandante do CPSP,

Leong Man Cheong

Superintendente Geral
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警察故事 II
Série II de Histórias da Polícia

自去年展開徵集行動後，獲得同事們鼎力支持，踴躍參與。本局從眾多的精彩故事中，精挑細選出六個最

具代表性的個案，並製成短片，從監製、導演、拍攝、剪接以至角色演繹全由本局同事全盤操作，另外，

為求效果逼真，拍攝場地亦安排重返案發現場進行。

Depois de iniciada a recolha no ano passado, nossos agentes deram o seu grande apoio e participaram activamente na 
actividade. Dentro de inúmeras histórias, foram cuidadosamente seleccionado as seis histórias mais representativas, 
e conseguiram estas serem produzidas em mini-filmes, as quais foram todas feitas pelas colegas desta Corporação, 
incluindo a produção, a direcção, a filmagem, o corte de filme, bem como as personagens, por outro lado, a fim de obter 
um resultado mais real, os locais de filmagem foram também escolhidos nos originais lugares da ocorrência.

「我的志願」　　巴士遺失銀包事件

故事發生在 2007 年的一個盛夏，當時還是學生的雅輝驚覺自己不慎

把滿載著兼職所賺取薪酬的錢包遺留在巴士上，束手無策的他只好拼

命向前追那輛巴士，在他徬徨無助的當下，一名駕著電單車的警員走

到他的身邊，伸出援手，那份暖意、那份關心，令其倍感溫暖。正是

因為當年的一個小小協助，成就了影響生命的傳承。

“O Meu Desejo” – Extravio de carteira no autocarro

A história ocorreu-se no Verão de 2007, na altura “Nga Fai” era ainda um estudante, e quando deu por falta da sua 
carteira, que continha todo o dinheiro ganho através do part-time que fez e que por descuido deixou ficar no autocarro, 
não soube fazer outra coisa, a não ser a correr com todas as forças atrás daquele autocarro; nessa mesma altura, 
quando precisava imenso de ajuda, um agente de trânsito que conduzia com uma mota da Polícia aproximou-se dele e 
prestou-lhe ajuda. Essa atenção e ajuda do agente deixou-lhe ficar muito sentido e grato pelo seu gesto. Foi por essa 

pequena ajuda da altura, que influenciou a vida dele e levou-lhe a herdar esse espírito.

「狹路相逢」　　非法再入境案

故事發生在 2014 年仲秋晚上，國樑休班後徒步往超市期間，發現一名

男子神色詭異，極為可疑，機智的國樑瞬間意識到他就是不久前逮捕的

那名非法入境者，他站到疑犯面前捉緊其雙手，疑犯先是苦苦哀求，隨

即逃脫並拼命地向前奔跑，二人於馬路上追逐，兩名交警同袍經過及時

上前協助，最終合力成功將疑犯制服。

“Encontro Numa Via Estreita” – Reincidência de Imigração Ilegal

A história ocorreu-se numa noite de Outono do ano 2014, o agente “Kok Leong”, que tinha acabado de efectuar o seu 
serviço, quando passava pelo supermercado viu um homem de conduta duvidosa, com um ar muito estranho, e pouco 
depois apercebeu-se que este era o respectivo imigrante ilegal que ele tinha interceptado previamente, pelo que, pôs-
se à frente do arguido e agarrou-lhes as mãos com força; o arguido, ao princípio, pediu-lhe para ter piedade dele e que 
lhe soltasse e, de repente, desviou-se do agente e desatou a correr em fuga; foi assim que os dois começaram a correr 
pela avenida fora, um a fugir e o outro a querer apanhá-lo; entretanto, houve dois agentes de trânsito, que na altura 
passavam de carro naquele local, viram e foram prestar auxílio ao seu colega, conseguido por fim, interceptar o arguido 
conjuntamente.
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「騎劫驚魂」　　搶車事件

故事發生在 2015 年初春的一個晚上，一名男子突然登上女

事主私家車的駕駛席上，二話不說開動車輛並在路上奔馳，

嚇得車箱內的女子驚惶失措。此刻，接報之交通警員展麟根

據市民不斷提供車輛的特徵和逃走方向，接著憑著豐富的經

驗，預測疑犯的駕駛路線，再佈下天羅地網，最終成功堵截

車輛並英勇救出女事主。

“Sequestro-Relâmpago” – Roubo de viatura

A história ocorreu-se numa noite de Primavera do ano 2015, um homem sentou-se, de repente, no lugar do condutor de 
um carro privado de uma senhora, não disse nada, pôs o motor a trabalhar e seguiu com o carro, o que assustou imenso 
a proprietária do carro, que na altura encontrava-se no banco detrás do condutor. Quando o agente de trânsito “Chin 
Lon” foi comunicado para tratar desta ocorrência, serviu-se das informações que os cidadãos prestavam constantemente 
a esta Polícia, incluindo as características do carro, a direcção que fugia, etc., e, posteriormente, através da sua rica 
experiência, presumiu o itinerário que o arguido iria percorrer com o carro, e complementado com uma disposição 
policial muito bem organizada, acabou por interceptar o carro e salvar a respectiva proprietária.

「誰是誰非」　　不法借貸脅持案

故事發生在 2014 年暮春的一個淸早，超毅與翠月警員剛完

成通宵工作，歸家途中目睹有人高呼「救命！」，眼見一名

男子被緊箍頸部倒地，二人默契十足，對望了一眼，隨即以

迅雷不及掩耳的速度穿越天橋趕至現場，超毅救起被箍男子，

翠月徒手制服兇徒，誰不知，被箍的男子卻突然拔腿就跑，

原來背後隱藏著另一故事。

“Quem Tem Razão” – Coacção devido ao empréstimo ilegal

A história ocorreu-se numa manhã de Primavera do ano 2014, “Chio Ngai” e “Chui Yut” tinham acabado de fazer o 
serviço policial de madrugada, e a caminho de casa ouviram uma pessoa a gritar por “socorro!”; posteriormente, viram 
um homem a agarrar o pescoço de um outro homem e este pouco depois caiu ao chão, nessa altura “Chio Ngai” e “Chui 
Yut” olharam logo um para o outro (entendimento táctico), e correram rapidamente da passagem superior pedonal para 
o local onde se encontravam os dois homens. “Chio Ngai” salvou o homem que tinha sido agarrado pelo pescoço, e “Chui 
Yut” dominou o arguido; neste momento, quando os dois agentes pensavam que já tinham controlado a situação, o 
homem que tinha sido apertado pelo pescoço desatou a correr pela rua fora. Afinal por trás desta história, há ainda uma 
outra história...
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「鍥而不捨」　　搶劫案

故事發生在 2015 年新春的一個凌晨，一名越南籍女子被搶手機，

警員們接報後立即協助女子四出搜索，可惜未有任何發現。此時，

志幫走遍附近多個角落，未有放棄，冷靜地重組案情及推測賊人

逃走的路線，瞬間，一個念頭閃過，讓他朝著上山的方向繼續追

尋，天網恢恢，疑犯作賊心虛，正欲加快腳步急速逃跑之際，就

逮了！

“Perseverança” – Roubo

A história ocorreu-se numa madrugada de Primavera do ano 2015, uma mulher vietnamita deixou roubar o seu telemóvel, 
e os agentes informados da situação, deslocaram-se imediatamente ao respectivo local para ter com a vítima e tentar 
encontrar o arguido, no entanto, não se encontrou nada. O agente “Chi Pong” percorreu por vários locais das respectivas 
redondezas, mas nada, no entanto nunca desistiu, e depois acalmou-se e reconstruiu a cena do crime, seguidamente, 
presumiu o itinerário de fuga do ladrão; de repente, veio-lhe à ideia de que o ladrão poderia ter seguido em direcção à 
montanha, pelo que, ele foi a esse local procurá-lo. Quando se encontraram na montanha, o ladrão, devido ao medo, 
desatou logo a correr, e isto levou o agente a desconfiá-lo e interceptá-lo de imediato!

「石破天驚」　　高空擲物事件

故事發生在 2010 年正秋凌晨時分，有精神病患記錄的疑犯懷疑病

發，不斷高空擲物，嚇得周邊鄰居肺腑皆崩。永堅首先到達現場，

並與患者對峙，警長國洪隨即帶領耀升及景棠趕到現場作出支援，

患者情緒越見激動並揚言要燒死在場警員，一個果斷的命令後，四

警列陣，上下一心，合力阻止危機的發生，盡顯團隊間的英勇、信

任與默契。

“Súbito” – Queda de objecto

A história ocorreu-se numa madrugada de Outono de 2010, o arguido, com registo de que já foi doente mental, suspeita-
-se de ter adoecido novamente e começou a atirar, do prédio, vários objectos para a via pública, o que pregou grande 
susto aos vizinhos e moradores das respectivas proximidades. “Veng Kin” foi o primeiro agente a chegar ao local, 
defrontou-se com arguido e tentou convencê-lo entregar-se, seguidamente, chegaram o Chefe “Kok Hong” e os agentes 
“Io Seng” e “Keng Tong” para prestarem apoio ao colega, no entanto, o doente demonstrou-se estar cada vez mais 
exaltado e ameaçou que iria pegar fogo para matar todos os agentes do local. Após uma ordem resoluta, os quatro 
agentes posicionaram-se, e foi com a união de forças que preveniram conjuntamente a ocorrência de uma crise. Pois, 
demonstraram explicitamente a coragem, a confiança e o entendimento táctico entre os membros duma equipa.
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巡映活動
Actividade da Exibição dos Filmes

「警察故事 II」獻映活動緊接首映禮，影片除了

在週年紀念活動開放日播映外，連日來分別在

本局轄下部門和本澳九間學校巡迴播映，藉此

機會與市民大眾分享警察生涯的意義，以及從

警務工作帶來的滿足感，感受不怕犧牲、勇於

承擔的警察精神，同時傳遞警民合作、防罪滅

罪的訊息，更能讓一眾同僚感受箇中鏤心的體

會，觸發共鳴，為「我最喜愛的警察故事」投

下自己的一票。

Após a actividade de estreia da “Série II de Histórias 
da Polícia”, os filmes para além de ser exibidos durante 
a actividade do Aniversário – o “Dia de Abertura ao 
Público”, nos últimos dias, foram ainda exibidos nas 
subunidades da sua tutela e nas nove escolas de 
Macau, com vista a compartilhar com a população, a 
importância da carreira policial, a satisfação resultante 
dos serviços policiais, o seu espírito de sacrifício e 
de responsabilidade, ao mesmo tempo, divulgando 
a informação sobre a cooperação entre a Polícia e a 
população, a prevenção e o combate à criminalidade, 
bem como,  podendo os co legas sent i rem as 
respectivas experiências e terem ressonância para 
fazer o voto na “Minha favorita história da policia”.
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頒獎禮
Cerimónia de Entrega de Prémios

O resultado dos votos para a “Série II de minha 
favorita história da polícia” publicou durante o jantar 
do aniversário da PSP, cujo o vencido com maior 
número de votação foi o mini-filme “SÚBITO – Queda 
de objecto, ocorrido em 2010”, ao mesmo tempo foi 
ainda entregado o prémio de excelência e o prémio de 
meu favorito actor/da minha favorita actriz. Além disso, 
a fim de confirmar todo o esforço prestado pela equipa 
de produção da “Série II de Histórias da Polícia”, esta 
Corporação atribuiu ainda, durante o jantar, a todos os 
elementos da equipa o “Certificado de agradecimento” 
com vista a estimular.

「石破天驚」主角獲保安司黃少澤司長頒發獎座
 Troféus atribuidos pelo Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, aos principais actores de “Súbito”

趙景龍警員 ( 左 ) 榮膺「我最喜愛演員」
Guarda, Chio Keng Long (esquerda), venceu no 
“Meu favorito actor”

製作團隊獲頒發感謝狀
Entrega do “Certificado de agradecimento” à equipa de produção

「我最喜愛警察故事 II」投票結果於本局週年紀

念慶祝晚宴上公佈。「我最喜愛警察故事」大

奬由「石破天驚　　2010 年高空擲物事件」以

最高票數奪得，同時亦頒發「警察故事優秀奬」

和「我最喜愛演員」。此外，為肯定「警察故

事 II」製作團隊的付出和努力，本局於晚宴上向

一眾人員授予「感謝狀」以資鼓勵。
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警察總局局長視察本局

Comandante-geral dos SPU fez a Vistoria 
nesta Corporação

新春期間，警察總局馬耀權局長在本局梁文昌局

長陪同下前往第二警務警司處、特警隊及交通廳

視察，聽取各主管匯報新春假期的警務部署情況

並作出指導，同時與多名主管前往中區及多個邊

境站巡視各項警務措施的實施狀況，實地了解市

面人流秩序及市民、遊客的通關情況。馬局長充

分肯定本局的工作努力，同時鼓勵本局人員繼續

恪守己任，為維持本澳公共安全秩序貢獻力量。

Durante o Ano Novo Lunar, o Comandante-geral dos 
SPU, Ma Io Kun, acompanhado pelo Comandante 
desta Corporação, Leong Man Cheong, deslocou ao 
Comissariado Policial n.º 2, à UTIP e ao Departamento 
de Trânsito para uma vistoria, ouvindo os relatórios 
das diferentes chefias sobre o estado de planeamento 
policial durante os feriados do Ano Novo Lunar e 
dando-lhes instruções, ao mesmo tempo, deslocou, 
com as diferentes chefias, à zona central e aos 
diversos postos fronteiriços para fazer uma vistoria 
acerca do estado de aplicação das diversas medidas 
policiais, inteirando in loco sobre a situação do fluxo 
de pessoas e o estado de passagem fronteiriça dos 
cidadãos e visitantes. Confirmado suficientemente pelo 
Comandante-geral, Ma, acerca do esforço prestado 
por esta Corporação, ao mesmo tempo, estimulou 
os agentes desta Corporação para um cumprimento 
do desempenho das suas tarefas em contínuo, 
contribuíndo as suas forças para a manutenção da 
ordem e da segurança pública de Macau.

巡視邊境大樓各項設施
Vistoria nas diversas instalações dos diferentes edifícios 
fronteiriços

梁文昌局長陪同巡視大三巴一帶
Vistoria acompanhada pelo Comandante, Leong Man 
Cheong, na zona de Ruínas S. Paulo

聽取各部門主管匯報部署安排
Ouvido dos relatórios das diferentes chefias sobre o 
planeamento

了解前線警員工作情況
Inteirar o estado de desempenho das funções dos 
agentes da linha de frente

慰問前線警員
Incentivar os agentes da linha de frente
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發行 325 週年紀念郵品

Emissão “325.º Aniversário do 
Estabelecimento do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública”

澳門警察歷史源遠流長，據文獻記載，於 1691

年 3 月 14 日議事公局頒佈命令，委派陸上士兵

充當「警察」角色，負責執行治安巡邏工作，因

此，每年 3 月 14 日訂定為治安警察成立紀念日。

直至今天，治安警察肩負維護澳門社會安定的重

托已整整 325 年，為此發行紀念郵品以誌紀念。

本套發行郵品包括一套四枚郵票及一枚小型張。

郵政局劉惠明局長 ( 中 ) 及本局劉運嫦廳長 ( 右 ) 向傳媒
介紹郵品
Apresentação aos órgãos de comunicação social pela 
Directora dos Serviços de Correios, Lau Wai Meng (meio) e 
pela Chefe do Departamento desta Corporação, Lao Wan 
Seong (direita)

小型張
Bloco Filatélico

套票 
Série de quatro selos

歡迎到以下地點選購：

郵政總局、港澳碼頭郵政分局、水坑尾郵政分

局、通訊博物館、澳門機場郵政分局

A Polícia de Macau possui uma longa história. Segundo 
a literatura, em 14 de Março de 1691, foi publicado de 
uma ordem do Senado e criado um corpo de guardas 
que assumiu o papel de “Polícia”, e responsabilizou 
pela patrulha de segurança. Por esta razão, o dia 14 
de Março foi consignado como o dia comemorativo da 
fundação da Polícia de Segurança. Desde há 325 anos 
até ao presente, a Polícia de Segurança tem vindo a 
assumir a grande responsabilidade de salvaguarda da 
tranquilidade pública de Macau. Para assinalar esta 
celebração, é lançado o conjunto filatélico.

O presente conjunto se inclui um conjunto de quatro 
selos e um bloco filatélico, que poderá ser adquirido 
nos seguintes locais:
Estação Central
Estação do Terminal Marítimo
Estação da Rua do Campo
Museu das Comunicações
Estação do Aeroporto
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社區警務
Policiamento
Comunitário

新春警務措施

Medidas Policias durante o Ano Novo Lunar

新馬路和大三巴實行人潮管制措施
Aplicação da medida de controlo de pessoas na 
Avenida de Almeida Ribeiro e na Rua de S. Paulo

關閘邊境站通關秩序良好
Boa ordem de passagem fronteiriça nas Portas do Cerco

除夕煙花表演
Espectáculo de Lançamento de Fogo de Artifício no Dia da 
Fraternidade Universal花車巡遊

Parada de carros alegóricos

農曆新年期間，本局於全澳各區加強部署警力，

實施多項警務措施，以確保出入境通關暢順和公

共秩序安全。年廿八至年初十期間，本澳共有

513 萬多人次透過各口岸進出境，較去年上升

3.34%，整體通關秩序良好。而在年初三至年初

六人流密集高峰時段，於新馬路和大三巴街一帶

先後實行人潮管制措施，市民和旅客在警方指引

下有序行進。

Durante o Ano Novo Lunar,  esta Corporação 
reforçou o planeamento policial nas diversas zonas 
de Macau, aplicou diferentes medidas policiais, no 
sentido de garantir a fluidez na passagem fronteiriça 
e a segurança da ordem pública. De entre o 3.º dia 
antes e o 10.º dia do Ano Novo Lunar, o número 
de entrada/saída no território mediante os diversos 
postos fronteiriços se atingiu os 5.13 milhões de 
pessoas, o que se registou um aumento de 3.34% em 
comparação com o ano transacto, e na generalidade, a 
ordem da passagem fronteiriça foi boa. E nos períodos 
de pico com grande concentração de pessoas, ou 
seja do 3.º dia até 6.º dia do Ano Novo Lunar, aplicou, 
respectivamente, na Avenida de Almeida Ribeiro e na 
Rua de S. Paulo, a medida de controlo de pessoas, 
e sob as instruções dadas pela polícia aos cidadãos 
e visitantes, a medida foi aplicada de uma forma 
ordenada.



18

社區防罪宣傳

Actividades de Sensibilização sobre a 
Prevenção de Crime junto à Comunidade

根據資料顯示，每逢臨近農曆新春佳節，為盜竊

案發高峰期。為此，本局作出針對性防罪宣傳工

作，分別前往本澳和離島多個社區進行冬防宣傳

活動，並聯同社群及坊會義工到筷子基、祐漢、

新口岸一帶巡察，實地了解社區治安狀況，並沿

途向商戶、居民及旅客派發防罪單張、小冊子及

推廣本局新媒體宣傳平台，向市民大眾傳遞防盜

滅罪訊息。

Conforme os dados estatíst icos, o período da 
aproximidade do Ano Novo Lunar corresponde o 
periodo de pico da ocorrência de furto. Razão esta, 
esta Corporação efectuou uma série de trabalhos 
de sensibilização para prevenção da criminalidade, 
deslocou, respectivamente, nas várias comunidades 
de Macau e das Ilhas no sentido de efectuar actividade 
de sensibilização sobre a prevenção da criminalidade 
durante o Inverno, e em conjunto com os voluntários 
comunitários e das Associações de Confraternização 
dos Moradores deslocaram até às zonas de Fai Chi 
Kei, de Iao Hon e de NAPE para uma fiscalização, 
com vista a conhecer o estado de segurança do local, 
distribuindo, durante o caminho, panfletos e folhetos 
de divulgação contra criminalidade aos comerciantes, 

residentes e visitantes, bem como promovindo junto 
dos mesmos a nova plataforma de mídia desta 
Corporação, no sentido de transmitir à população as 
informações acerca da prevenção e do combate à 
criminalidade.

聯同坊會代表巡察社區
Vistoria comunitária em conjunto com os representantes das 
Associações

走訪氹仔旅遊區宣傳防罪訊息
Actividade de sensibilização sobre a prevenção do crime nas 
zonas turísticas da Taipa

向商戶和大廈管理員傳遞最新滅罪資訊
Informações mais recentes sobre o combate à criminalidade 
a transmitir para os comerciantes e porteiros dos edifícios
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交通安全行動

Operação de Segurança Rodoviária

為確保本澳交通秩序暢順和道路使用者安全，本

局首季持續對車輛違規行為展開打擊行動，當中

檢控違規的士 1,277 宗、「白牌車」93 宗、超

載 ( 載客 ) 310 宗，以及超載 ( 貨物 ) 或不安全

載貨共 751 宗。此外，本局亦持續關注透過手

機應用程式提供「叫車服務」軟件的發展情況，

一經發現涉及違規情況，定必依法嚴厲打擊。同

時，呼籲市民出行應使用合法之交通工具，以保

障自身安全及消費權益；駕駛者及乘客應顧及自

身及其他道路使用者的安全，遵守交通規則。

另外，早前本局交通廳根據舉報，派員前往路環

一臨時重型車輛停泊區巡查，發現內有部分註冊

號牌已被取消或未掛上有效註冊號牌的拖架存

放，故本局依法作出檢控，並與交通事務局協調

拖走上述拖架。

市民如發現任何違規行為，請即致電本局交通廳

2837 4214 或 電 郵 psp-info@fsm.gov.mo，

提供資料，以便跟進處理。

Com vista a garantir a fluidez e a ordem rodoviária 
de Macau, bem como a segurança dos seus utentes, 
esta Corporação efectuou em contínuo as operações 
de combate contra os actos de infracção praticados 
pelos veículos durante o primeiro trimestre, dentro das 
quais foram autuados 1277 casos das irregularidades 
praticadas pelos taxistas, 93 casos de “veículos 
que serviram como táxi sem alvará”, 310 casos de 
excesso de passageiros e 751 casos de excesso de 
mercadorias ou de falta de segurança no transporte de 
mercadorias. Por outro lado, esta Corporação prestou 
atenção contínua ao estado do desenvolvimento 
de software aplicado no telemóvel para o “serviço 
do pedido de transporte”, pelo que, as infracções 
descobertas serão rigorosamente combatidas nos 
termos da lei. Ao mesmo tempo, os cidadãos devem 
optar pelos meios de transporte legais, no sentido 
de garantir a sua própria segurança e os direitos 
e interesses de consumidores; os condutores e os 
passageiros devem tomar atenção da segurança 
de si própria e dos restantes utilizadores nas vias 
rodoviárias, cumprindo as regras de trânsito.

Além disso, pela denúncia recebida anteriormente, o 
Departamento de Trânsito destacou agentes para se 
fiscalizarem numa zona provisória para estacionamento 
de veículos pesados em Coloane, na qual foi 
encontrado depositado vários reboques com matrícula 
cancelada ou mesmo não forem afixadas as respectivas 
chapas de matrícula, sendo assim, esta Corporação 
procedeu a autuação nos termos da lei, coordenando 
com a DSAT para remover os referidos reboques.

Caso os cidadãos se verifiquem quaisquer actos 
de irregularidade, solicitam-se a sua informação ao 
nosso Departamento de Trânsito através do telefone: 
28374214 ou por via e-mail: psp-info@fsm.gov.mo, a 
fim de nos poder acompanhar e tratar.

清理違法拖架
Remoção de reboques ilegais

查獲超載貨車
Camião interceptado por excesso de mercadorias
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社區警務聯絡機制季度會議

Encontro Trimensal do Mecanismo de 
Ligação de Policiamento Comunitário

1 月至 2 月期間，本局分別與物業管理業商會、

物業管理專業人員協會、民眾建澳聯盟、街坊會

聯合總會、工會聯合總會及婦女聯合總會等多個

社群舉行社區警務聯絡機制第一季度會議，會議

地點分別在本局總部、第一警務警司處及氹仔警

務警司處進行，就冬防前期工作及近日有關大廈

管理退場等議題作交流討論。通過定期會晤有助

加強溝通，收集社群意見，以改善區內治安環

境、杜絕隱患。

此外，於 1 月 8 日，本局應邀派員出席由民眾建

澳聯盟主辦的「針對最低工資實施物管退場應變

機制聯席會議」。對於社會治安形勢，本局會密

切關注，並適時調整警務策略，以維護治安穩定。

Durante os meses de Janeiro e Feverei ro,  a 
Corporação real izou o encontro t r imensal  do 
mecanismo de ligação de policiamento comunitário, 
respectivamente, com a Associação de Administração 
de Propriedades, Associação de Profissionais do 
Sector da Administração de Propriedades, Aliança 
de Povo de Instituição de Macau, União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, e Associação 
Geral das Mulheres de Macau. O encontro teve lugar, 
respectivamente, no Comando desta Corporação e 
nos Comissariados Policiais N.º 1 e da Taipa, onde 
foram abordados os temas sobre a prevenção contra 
a criminalidade nas vésperas do Novo Ano Lunar, 
e sobre a recente quebra de serviço de algumas 
agências de administração de propriedades. Através de 
encontro periódico, visou-se a reforçar a comunicação 
e recolher opiniões de associações, por forma a 
melhorar as condições de segurança comunitária.

梁文昌局長主持季度會議
Encontro periódico presidido pelo Comandante Leong Man Cheong

容仕培警司 ( 前排左三 ) 接待到訪社群
Comissário Iong Si Pui (O 3.º à esquerda na fila da 
frente) em recepção dos representantes de uma 
associação

石霆峰警司與坊會交流社區治安情況
Comissário Seak Teng Fong e a Associação dos Moradores trocaram entre 
si impressões sobre a situação de segurança comunitária
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多個團體冬防到訪

Visita de várias associações ao CPSP

1 月 19 日，街坊會聯合總會聯同物業管理業商

會、物業管理專業人員協會代表一行 30 多人到

訪本局，就歲晚社區治安情況、冬防安全工作及

警民合作等議題進行交流，並共識透過警、民、

管三方面通力合作，加強溝通，有助預防打擊罪

案，以及藉著「社區警務聯絡機制」合作平台，

攜手做好冬防工作。

2 月 4 日，街坊總會一行人到訪關閘邊境站，就

新春期間出入境分流措施，及自助過關系統新增

的面容辨識功能等方面進行相互交流。

Em 19 de Janeiro, uma delegação de cerca de 
30 pessoas, representantes da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, Associação 
de Administração de Propriedades e Associação 
de Profissionais do Sector da Administração de 
Propriedades, visitou a Corporação para trocar 
opiniões sobre a situação de segurança comunitária, 
as medidas de prevenção contra crimes nas vésperas 
do Novo Ano Lunar, e a cooperação polícia-cidadãos, 
etc., tendo chegado à unanimidade de opiniões de 
que, o empenho comum da polícia, população e sector 
da administração de propriedades, conjugado com o 
reforço de comunicação, favoreceria a prevenção à 
criminalidade, e que se servindo do «mecanismo de 
ligação de policiamento comunitário» como plataforma, 
as três partes colaborar-se-iam no trabalho de 
prevenção.

Em 4 de Fevereiro, uma delegação da União Geral 
das Associações dos Moradores de Macau visitou ao 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco para efectuar 
uma troca de opiniões acerca da medida de controlo 
migratório durante o ano novo lunar e do aumento 
de função de reconhecimento facial no sistema de 
passagem automática.

團體分別到訪本局總部和關閘邊境站
As associações visitaram respectivamente ao Comando 
da PSP e ao Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

本局領導向代表致送防罪海報
Oferta de cartazes de sensibilização pela direcção 
desta Polícia a visitantes
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交通安全講座

Palestras sobre a Segurança Rodoviária

本局持續推廣交通安全資訊，1 月至 3 月期間，

派員前往多間相關部門、學校、團體及機構，舉

辦各類交通專題講座，通過活潑互動的多元方

式，向長者及學生介紹切身務實的交通知識，藉

此提高遵守交通規則及安全出行的意識。

Com vista a promover em contínuo as informações 
sobre a segurança rodoviária, durante os meses 
de Janeiro a Março, esta Corporação destacou 
agentes para se deslocarem aos respect ivos 
serviços, escolas, associações e organismos, no 
sentido de realizar os diversos tipos de palestras 
temáticas sobre a segurança rodoviária. Através 
de uma forma diversificada de interação activa, 
a p r e s e n t a n d o  a o s  i d o s o s  e  e s t u d a n t e s  o s 
conhecimentos rodoviários práticos do seu próprio 
interesse, com vista a elevar a sua consciência no 
cumprimento das regras de trânsito e na segurança 
rodoviária.

與酒店業代表會晤

Encontro com os Representantes do 
Sector Hoteleiro

於 1 月至 2 月期間，本局海島警務廳、交通廳

及出入境事務廳分別與多間酒店代表會晤，雙方

就警務合作與協調、酒店周邊地區的交通及治安

問題、打擊非法工作及非法入境等議題展開廣泛

交流。本局冀望透過「酒店業警務聯絡機制」與

業界保持緊密聯繫，攜手浄化酒店業治安環境，

促進本澳旅遊業平穩發展。

Durante o período de Janeiro a Fevereiro,  o 
Departamento Policial das Ilhas, o Departamento 
de Trânsi to e o Serviço de Migração t iveram 
encontros com os representantes de vários hotéis, 
nos quais trocaram opiniões sobre a cooperação 
e a coordenação policial, o trânsito e as questões 
de segurança nas suas imediações, o combate 
do trabalho ilegal e da entrada ilegal. Mediante o 
“Mecanismo de Ligação de Policiamento no Sector 
Hoteleiro”, esta Corporação espera que mantenha 
uma ligação mais estreita com o sector, purificando em 
conjunto o estado de segurança no sector hoteleiro e 
promovendo o estável desenvolvimento turístico de 

Macau.

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

向長者簡介安全出行的注意事項
Apresentação aos idosos sobre os assuntos que devem tomar 
atenção na segurança rodoviária

向學生講解遵守交通規則的重要性
Explicação aos estudantes sobre a importância no 
cumprimento das regras de trânsito
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共創社區新環境 2016

Criação de um novo ambiente na nossa 
comunidade 2016

1 月 23 日，本局聯同司法警察局、消防局、街

坊會聯合總會、民政總署、衛生局共同主辦的

「共創社區新環境 2016」嘉年華活動於祐漢公

園舉行。活動包括文藝表演、攤位遊戲、教育展

板、主題話劇等環節，同時亦設有警務裝備展示

以供市民參觀，藉此拉近警民距離、促進警民合

作。此外，活動中還向居民宣揚家居安全及防罪

等訊息，呼籲廣大居民攜手共建安全美好的社區

環境。

Em 23 de Janeiro, em colaboração com a Polícia 
Judiciária, o Corpo de Bombeiros, a União Geral 
das Associações dos Moradores de Macau, o 
Instituto para Assuntos Cívicos e Municipais e os 
Serviços de Saúde, a Corporação realizou, no 
Jardim de Iao Hon, a actividade “Criação de um 
novo ambiente na nossa comunidade 2016”, cujo 
repertório abrangeu representações recreativas, 
tendas de jogo, matérias educativas em paineís 
de exposição, e dramas etc.. Houve ainda uma 
exibição de equipamentos policiais, sendo essa 
um meio para encurtar a distância entre a polícia 
e cidadãos, favorecendo a cooperação entre si. 
Entretanto, divulgou-se ainda a mensagem sobre 
a segurança domicil iária e a prevenção contra 
crimes, apelando à população para criar, de mãos 
dadas, um ambiente seguro na comunidade.

梁文昌局長 ( 左四 ) 與各嘉賓主持開幕儀式
Comandante Leong Man Cheong (O 4.º à esquerda) e os convidados presidindo a abertura da cerimónia.

通過攤位遊戲傳遞滅罪訊息
Divulgação de mensagem de prevenção contra crimes 
através de tendas de jogo

小童踴躍參與防罪話劇問答環節
Participação activa de crianças na sessão de perguntas e 
respostas

本局中國舞蹈組表演助興
Actuação do Grupo de Danças
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治安專題講座

Palestras Temáticas sobre a Segurança

1 月至 3 月期間，本局派員分別前往婦聯北區家

庭服務中心及頤康中心、街坊總會黑沙環社區服

務中心及氹仔社區中心，以及聯同相關部門及團

體舉辦各類治安專題講座，為廣大市民講解歲晚

防盜、預防詐騙、家居安全、法律知識及治安資

訊，藉此提高居民防罪、防騙及守法意識，並呼

籲居民切實做好防備措施，發揮鄰里互助精神，

共渡新春佳節。

李德輝警司講解歲晚警務措施及家居防盜資訊
O Comissário, Lei Tak Fai, a explicar das medidas policiais 
durante o período de fim do ano lunar e das informações 
sobre a prevenção do crime no domicílio

向長者講解防騙知識
Explicação aos idosos sobre os conhecimentos da 
prevenção de burla

E n t r e  o s  m e s e s  d e  J a n e i r o  a  M a r ç o ,  e s t a 
Corporação destacou agentes para se deslocarem, 
respectivamente, ao Centro de Apoio Familiar da 
Zona Norte e ao Centro das Idosas, ambos da 
Associação Geral das Mulheres de Macau, ao 
Centro de Serviço Comunitário da Areia Preta 
e ao Centro Comunitár io da Taipa, ambos da 
União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, no sentido de realizar, em conjunto com os 
respectivos serviços e associações, os diversos 
tipos de palestras temáticas sobre a segurança, 
expl icando aos cidadãos os assuntos sobre a 
prevenção do crime e da burla durante o período 
de fim do ano lunar, a segurança no domicílio, 
os conhecimentos jurídicos e as informações de 
segurança, com vista a elevar a consciência da 
prevenção de crime, de burla e do cumprimento 
da lei por parte dos cidadãos, chamando atenção 
à população para bem efectuar as medidas de 
prevenção e para desenvolver o espírito de apoio 
mútuo entre os vizinhos em passar uma festividade 
do Ano Novo Lunar.
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學校參觀警司處

Visita de escola ao Comissariado

學童對警用裝備甚感興趣
Profundo interesse por parte dos alunos sobre os 
equipamentos policiais

1 月 13 日及 15 日，氹仔警務警司處分別接待

了聯國學校幼兒部共 44 名師生及家長。活動流

程包括介紹本局職能、架構及日常運作情況，以

及參觀報案室、警司處設施和日常警用裝備等。

通過是次參觀活動，增加了來訪師生及家長對本

局工作的了解，增強警民互信。

Nos dias 13 e 15 de Janeiro, o Comissariado 
Policial das Ilhas recebeu, respectivamente, 44 
professores,  a lunos e seus encarregados de 
educação da Secção Pré-pr imár ia da Escola 
das Nações. O programa de actividade consiste 
em: introdução das funções, estrutura orgânica 
e situação sobre o funcionamento diário desta 
Polícia, e visita da sala de denúncia, instalações do 
comissariado e equipamento diariamente usados 
por agentes policiais. Estas visitas permitiram 
aos professores, alunos e seus encarregados de 
educação compreender melhor as tarefas desta 
Polícia, aumentando assim a confiança mútua entre 
polícia e cidadãos.

愛犬之友嘉年華

Carnaval dos Cães

2 月 27 日， 於 氹 仔 運 動 場 圓 形 地 舉 行「2016

氹仔愛犬之友嘉年華」活動。場內設有各式攤位

遊戲及表演節目，並為居民提供准照申領、諮詢

及領養服務。本局特警隊關啟榮指揮官應邀擔任

主禮嘉賓，警犬隊亦進行服從示範及緝毒演練，

深受居民歡迎。本局冀藉此活動提高居民的公民

意識和守法精神。

No dia 27 de Fevereiro, teve lugar na Rotunda do 
Estádio, o “Carnaval dos Cães 2016, na Taipa”. 
No local do evento, instalaram-se tendas de jogos 
e vários programas de espectáculos, bem como 
estavam disponibilizados ao público os serviços de 
requerimento de licenças, consulta e adopção. A 
convite da entidade organizadora, o Comandante 
da UTIP desta Polícia, Kwan Kai Veng, presidiu à 
cerimónia de inauguração, e o Pelotão Cinotécnico 
desta Corporação efectuou uma demonstração 
das aptidões de busca de droga e de obediência 
dos canídeos, as quais prenderam muito interesse 
dos presentes. Esta Corporação aproveitou ainda 
esta actividade para elevar a consciência moral e 
o espírito no cumprimento das leis por parte dos 
residentes.

關啟榮指揮官 ( 左一 ) 擔任主禮嘉賓
O Comandante da UTIP, Kwan Kai Veng (O 1.º à 
esquerda), presidindo à cerimónia de inauguração

讓居民體驗警犬
隊緝毒工作
Os residentes 
interessados com 
a demonstração 
dos cães-polícias 
na busca de droga
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拜訪學校

Visita a escolas

邀離島墳場管理代表會晤

Encontro com os representantes de 
agências de gestão de cemitérios das Ilhas

3 月 21 日，海島警務廳邀請民政總署及離島區

各墳場管理機構代表進行會晤，商討有關清明節

期間於各墳場周邊進行的警務措施和交通安排

等協調工作。會上，各代表總結以往經驗，就事

前準備工作和應變措施制定相應的通報機制，以

確保市民安全有序地拜祭。此外，交通廳亦透過

電視專題節目《交通資訊一站通》介紹本局於清

明節期間的交通措施，以方便市民出行。

No dia 21 de Março, o Departamento Policial das 
Ilhas teve uma reunião com os representantes 
do IACM e de vár ias agências de gestão de 
cemitérios das Ilhas, para discutir os trabalhos de 
coordenação sobre as medidas policiais e o trânsito 
nos arredores dos diversos cemitérios durante 
os feriados de Cheng Ming (dia de finados). Na 
ocasião, as partes fizeram um balanço sobre as 
experiências adquiridas do passado, e criaram um 
respectivo mecanismo de comunicação sobre as 
tarefas preparatórias e medidas de contingência, 
pa ra  que  os  c idadãos  pudessem p rocede r, 
duma forma segura e ordenada, à cerimónia de 
homenagem nos diversos cemitérios. Por outro 
lado, o Departamento de Trânsi to introduziu, 
através do programa televisivo temático “Trânsito-
Info One-Stop”, as medidas de trânsito a aplicar 
durante os feriados de Cheng Ming (dia de finados), 
para facilitar a deslocação dos cidadãos.

1 月至 3 月期間，澳門警務廳和海島警務廳人員

分別前往多間學校與校方代表會晤，就校區周邊

治安、校園安全及青少年犯罪趨勢等議題與校方

交換資訊。本局將持續透過「警 ‧ 校聯絡機制」，

與學校保持緊密溝通和合作。

Durante os meses de Janeiro a Março, os agentes 
do Departamentos Policiais de Macau e das Ilhas 
desta Corporação visitaram, independentemente, as 
diversas escolas, para desenvolver encontros com 
os responsáveis escolares, e trocaram informações 
com as referidas escolas sobre a segurança pública 
nas escolas e nas suas imediações, a tendência 
da delinquência juvenil, entre outros temas. Esta 
Corporação vai manter o contacto e cooperação 
estreitos com as escolas através do “Mecanismo de 
ligação entre polícia e escolas”.

與校方代表會晤
Encontro com responsáveis escolares

各代表進行工作協調會議
Os representantes das partes efectuaram reunião para 
coordenação de trabalhos
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拜訪氹仔坊眾聯誼會

Visita à Associação de Moradores da Taipa

香港民安隊到訪

Visita do Civil Aid Service de Hong Kong

雙方就各項社區治安議題展開討論
As duas partes a discutir os diversos temas sobre a 
segurança comunitária

向嘉賓介紹樂隊設備
Introdução dos instrumentos musicais aos visitantes

3 月 11 日，氹仔警務警司處容仕培警司及楊雪

榮副警司拜訪氹仔坊眾聯誼會，獲廖水理事長親

切接待。會上雙方就社區治安、防罪資訊、致力

發展宜居宜遊城區等議題進行交流，冀通過緊

密聯繫，加強合作，共同創建和諧安定的社區

環境。

No dia 11 de Março, o Comissário Iong Si Pui e o 
Subcomissário Ieong Sut Weng, do Comissariado 
Pol ic ia l  da Taipa,  v is i taram a Associação de 
Moradores da Taipa,  e foram amigavelmente 
recebidos pelo Director desta Associação, Liu Soi. 
Na reunião, as duas partes discutiram os temas 
sobre a segurança comunitária, as informações de 
anti-crime, e a dedicação ao desenvolvimento de 
uma cidade apropriada para viver e visitar. Através 
do contacto íntimo e do reforço da cooperação, 
as duas partes pretendem criar conjuntamente a 
comunidade harmoniosa e estável.

多年來，本局警察樂隊與香港民眾安全服務隊樂

隊一直保持緊密聯繫。於 2 月 24 日其代表團一

行六人到訪警察樂隊，雙方就日後交流活動的安

排進行商議，冀通過有關活動增進相互了解，鞏

固友誼。

Nos últimos anos, a Banda de Música desta Polícia 
e a do Civil Aid Service de Hong Kong têm mantido 
uma estreita ligação. No dia 24 de Fevereiro, uma 
delegação composta por 6 elementos do Civil Aid 
Service de Hong Kong visitou a Banda de Música 
desta Polícia, e as duas partes discutiram sobre 
a organização de actividades de intercâmbio que 
se realizam no futuro, e pretendiam, através das 
referidas actividades, aumentar a compreensão 
mútua e consolidar os laços de amizade.

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios,
Conferências
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以色列駐港總領事到訪

Visita do Cônsul-Geral de Israel em Hong Kong

外地警察機關到訪本局

Visitas dos órgãos de polícia estrangeiros

3 月 2 日， 以 色 列 駐 港 總 領 事 Mr. Sagi Karni

到訪本局，梁文昌局長向來賓介紹了本澳治安形

勢、以色列公民在澳整體情況，以及本局對外籍

人士在澳期間遇到問題時所提供的協助措施等。

透過是次會面，進一步加深了彼此的了解，增進

友誼，有效促進合作及溝通。

No dia 2 de Março, o Cônsul-geral de Israel em 
Hong Kong, Mr. Sagi Karni, efectuou uma visita a 
esta Corporação, na qual o Comandante Leong 
Man Cheong fez aos visitantes uma apresentação 
sobre a situações gerais da segurança de Macau 
e dos cidadãos de Israel em Macau, e as medidas 
de apoio a adoptar por esta Corporação para os 
indivíduos estrangeiros que encontrem problemas 
em Macau. Mediante este encontro, aprofundou-
se ainda mais a compreensão mútua e aumentou-
se a amizade, promovendo, ef icientemente, a 
cooperação e comunicação.

3 月 15 日及 27 日，葡萄牙國民警衛軍總司令

Mr. Manuel Mateus Costa da Silva Couto

及新加坡警察部隊許偉強副助理警察總監分別

率團到訪本局特警隊，梁文昌局長率一眾領導主

管親切接待。會晤期間，向來賓介紹本局組織架

構、運作情況及各項特種裝備，以及安排了精彩

的警犬服從示範及緝毒演練。冀藉著分享工作經

驗，深化兩地警務範疇的交流和合作。

Nos d ias  15  e  27  de  Março ,  as  de legações 
chef iadas pelo Comandante-Geral da Guarda 
Nacional Republicana, Tenente-General Manuel 
Mateus Costa da Si lva Couto,  e pelo Deputy 
Assistant Commissioner of Singapore Police Force, 
Koh Wei Keong, efectuaram, indenpendentemente, 
visitas à UTIP desta Polícia, e foram recebidas 
amigavelmente pelo Comandante Leong Man 
Cheong  e  vá r i os  d i r i gen tes  e  che f i as .  Nos 
encontros, foram apresentados aos visitantes a 
estrutura orgânica, a situação de funcionamento 
e os equipamentos especiais desta Polícia, bem 
como foi organizada a demonstração das aptidões 
de busca de droga e de obediência de cães-
polícia. As duas partes pretendiam, através do 
compartilhamento de experiências de trabalhos, 

aprofundar o 
intercâmbio e 
a cooperação 
e n t r e  a s 
duas par tes 
n a  á r e a  d e 
policiamento.

梁文昌局長 ( 中 ) 接待以色列駐港總領事
Recepção do Cônsul-Geral de Israel em Hong Kong pelo 
Comandante Leong Man Cheong (No meio)

葡萄牙國民警衛軍總司令在簽名冊留名
O Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana 
a assinar no livro de honra

特警人員介紹各種裝備
O pessoal da UTIP a introduzir 
os diversos equipamentos
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

查獲賭檯及大量籌碼
Apreensão de uma mesa de jogo e uma grande 
quantidade de fichas

涉嫌無牌經營網吧
Suspeita de exploração de cibercafé sem licença

破獲不法經營賭博案

Detecção de exploração ilícita de jogo

2 月 2 日，本局第二警務警司處接獲線報，指在

黑沙環一大廈單位內有人進行非法聚賭，以及有

逾期居留人士窩藏在內。警員到場後在單位內發

現多名人士正在進行懷疑賭博活動及一張懷疑

賭檯，並搜獲面值近 300 萬圓的籌碼、一本記

賬簿及 16 台電腦，懷疑涉及非法聚賭及無牌經

營網吧，行動中共帶走 15 人。本局分別以「不

法經營賭博」、「收留」、「無牌經營網吧」及

「在不法賭博的現場」罪將相關人等送交檢察院

偵訊。

Em 2 de Fevereiro, o Comissariado Policial n.º 
2 desta Corporação recebeu informação de que, 
houve pessoas que efectuaram jogo i l íc i to e 
existiram pessoas em excesso de permanência 
escondidas, num apartamento sito na Zona da 
Areia Preta. Quando os agentes policiais chegaram 

ao local, encontraram vários indivíduos a realizar 
actividades suspeitas de jogo e uma mesa suspeita 
de jogo, apreendendo fichas que se valem cerca de 
três milhões, um livro de contas e 16 computadores, 
suspeitando que estiveram a envolver em jogo 
i l íci to e exploração de cibercafé sem l icença, 
detendo 15 indivíduos durante a operação. Sendo 
assim, esta Polícia encaminhou os mencionados 
ao Ministério Público por “Exploração ilícita de 
jogo” “Acolhimento”, “Exploração de cibercafé sem 
licença” e “Presença em local de jogo ilícito”.
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冬防行動

Operação de prevenção da 
criminalidade do Inverno

為確保本澳公共安全和秩序，為期一個月的「冬

防行動 2016」於 1 月 18 日正式展開。行動由

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、遊戲機中心等娛樂場所，動用警力

4,319 人次，調查了 10,225 名人士，當中 744

人被帶返警局調查，357 人涉及犯罪移送檢察

院。根據行動成效分析，本澳整體治安環境穩

定，冬防行動達到預期的效果。

此外，本局於 2 月份聯同海關和民政總署採取

行動，期間查獲多間店舖涉嫌非法進口爆竹，涉

案店舖交由海關作進一步處理。

A fim de garantir a segurança e a ordem públicas de 
Macau, em 18 de Janeiro, realizou-se a “Operação 
de prevenção da criminalidade do Inverno 2016”, 
com 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 e organizaram-
se actividades promocionais, como palestras e 
inspecções comunitárias, comunicando com os 
cidadãos e transmitindo mensagens anti-crimes, 

截查車輛
Intercepção de veículos

冬防期間加派警員巡查各街道
Disponibilização de mais agentes policiais para a 
inspecção nas ruas durante a operação de prevenção 
da criminalidade durante o Inverno

巡查娛樂場所
Fiscalização nos locais 
de entretenimento
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情報廳偵破多宗便利店盜竊案

O Departamento de Informações 
desmantelou vários casos de furto em 
lojas de conveniência

鑒 於 本 澳 年

初 兩 間 連 鎖

便 利 店 接 連

發 生 多 宗 店

內盜竊案件，

經 本 局 情 報

廳 展 開 調 查

後，迅速鎖定有關涉案人士。

於 2 月 23 日晚上，情報廳警員在黑沙環一大廈

單位內，接觸到懷疑涉案的青少年男女，並將他

們帶返警局協助調查。調查期間，上述青少年

承認曾多次在澳門和氹仔多間便利店進行盜竊，

並聲稱因貪玩及尋找刺激而作出盜竊行為。犯案

手法是每次犯案先引開店員注意，其他同夥則伺

機偷取香煙、零食及日用品。本局以「盜竊罪」

將 3 名青少年男女移交檢察院偵訊。

Devido aos vários casos de furto acontecidos 
sucessivamente em duas cadeias de lojas de 
conveniência de Macau no início do corrente ano, 
após feitas as averiguações do Departamento de 
Informações desta Corporação, identificaram-se 
rapidamente três suspeitos.

Na noi te do dia 23 de Fevereiro,  agentes do 
Depar tamento de In formações encont raram, 
num apartamento de edifício da Zona da Areia 
Preta, três jovens suspeitos de estar envolvidos 
nos  re fe r idos  casos ,  que  fo ram conduz idos 
ao  com issa r i ado  po l i c i a l  pa ra  coope ra r  na 
investigação. Durante a investigação, os jovens 
confessaram que tinham furtado várias vezes nas 
diversas lojas de conveniência de Macau e da 
Taipa porque achavam que arriscar-se na prática 
de furto era muito divertido, e correr o risco de 
ser apanhados podia-lhes trazer a sensação de 
excitação. A forma de efectuar furto é o seguinte: 
um deles distraíu a atenção dos empregados, e 
outros cúmplices aproveitaram esta oportunidade 
para furtar cigarros, petiscos e materiais de uso 
diário. Os três suspeitos foram encaminhados ao 
Ministério Público por crime de furto.

打擊非法進口煙花爆竹行動
Acção de combate a importação ilegal de fogo de artifício 
e panchões

核查身份資料
Verificação de documentos de identificação

através do reforço de fiscalização e controlo para a 
segurança e ordem de Macau. Durante a operação, 
realizaram-se fiscalizações a estabelecimentos 
públicos, como karaokes e centros de máquinas 
de diversão, mobilizando 4.319 agentes policiais e 
tendo averiguado 10.225 indivíduos, entre estes, 
744 foram conduzidos à esquadra para efeitos de 
averiguação, e 357 entregues ao Ministério Público 
por estarem envolvidos em crimes. Segundo a 
análise do resultado desta acção, sendo estável o 
ambiente geral da segurança pública de Macau. A 
presente operação alcançou os objectivos previstos.

Além disso, esta Políc ia efectuou acções em 
Fevereiro, conjuntamente com os Serviços de 
Alfândega e o Instituto dos Assuntos Cívicos e 
Municipais, durante as quais, inspeccionando várias 
lojas por suspeita da importação ilegal de panchões 
e entregando-as aos Serviços de Alfândega para o 
devido tratamento.
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強化學員法律知識
Aperfeiçoamento dos conhecimentos jurídicos dos formandos

打擊販賣人口犯罪講座

Palestra de combate ao tráfico de pessoas

1 月 22 日，本局警察學校開辦「打擊販賣人口

犯罪講座」，並邀請法務局高級技術員周文傑先

生主講。透過是次講座讓學員加深瞭解販賣人口

的法律知識，藉以提升警務人員在相關工作範疇

中對法津知識的運用能力。

Em 22 de Janeiro, a Escola de Políc ia desta 
Corporação organizou a “Palestra de combate ao 
tráfico de pessoas”, que foi ministrado pelo Sr. 
Chao Man Kit, um técnico superior da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça. Esta palestra 
aprofundou os conhecimentos jurídicos de tráfico 
humano dos formandos,  de modo a e levar  a 
capacidade dos agentes em termos de uso dos 
conhecimentos jurídicos nos respectivos âmbitos 
de trabalho.

導師和學員互相分享案例
Partilha de casos entre o formador e os formandos

傳媒溝通技巧課程

Curso de técnicas de comunicação 
com a Imprensa

本年 1 月，本局透過行政公職局開辦「傳媒溝

通技巧課程」，是次課程共委派 24 位警務人員

修讀，並邀請香港專業導師李崇明先生主講。課

程內容包括傳媒溝通的理論和概念、新聞發佈技

巧、個案演練和分享，透過理論與實踐授課方

式，進一步提升學員掌握與傳媒的溝通技巧，對

構建良好的警媒關係具有重大作用。

Em Janeiro do corrente ano, esta Corporação 
organizou, com a colaboração da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Públ ica, 
o  “Curso  de  técn i cas  de  comun icação  com 
a  Imprensa” ,  onde par t i c iparam 24 agentes 
policiais, e foi ministrado pelo Sr. Lei Song Meng, 
um fo rmador  p ro f i ss iona l  de  Hong Kong.  O 
conteúdo do curso incluiu as teorias e conceitos 
de comunicação com a Imprensa, técnica para a 
conferência de imprensa, treino de casos e partilha 
de experiência. Através de forma de ensino teórico-
prático, os formandos podem dominar melhor a 
técnica de comunicação com a Imprensa, trazendo 
grande efeito na construção de melhor relação 
entre a Polícia e a Comunicação Social.

培訓課程
Curso de
Formação
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證件鑑析培訓課程結業儀式

Cerimónia de Encerramento do Curso 
de Formação sobre a Verificação de 
Documentos

3 月 3 日，在北安出入境事務廳大樓舉行了「證

件鑑析培訓課程」結業儀式，出席嘉賓包括澳洲

駐華大使館亞太區總監、澳洲駐港澳領事館領事

及本局各領導主管。是次課程始於 2014 年，由

本局和澳洲移民及邊境保衛部合辦，課程共分為

三階段，第一階段為證件驗證課程、第二階段為

理論與實踐操作，當學員順利通過上述兩階段

後，當中 5 位成績最優異的學員獲派往澳洲參

與第三階段技術交流計劃，實地體驗澳洲移民

及邊境保衞部人員之日常工作及辨識證件流程。

相關課程有助提升出入境範疇人員的專業知識

和執法能力，為市民旅客提供更安全、更專業、

更優質的服務。

No dia 3 de Março, realizou-se no Edifício do 
Serviço de Migração, em Pac On, a Cerimónia de 
Encerramento do “Curso de Formação sobre a 
Verificação de Documentos”, na qual participaram o 
Director da Região da Ásia Pacifico da Embaixada 
da Austrália na RPC, o Cônsul da Austrália em 
Hong Kong e Macau, e os dirigentes e chefias desta 
Polícia. O referido curso começou-se em 2014, foi 
organizado por esta Corporação e pelo Department 
of Immigration and Border Protection of Australia 

本局委派人員參與培訓
Esta Corporação destaca elementos para frequenter o curso 
de formação

吳錦華副局長向澳方致送紀念品
Oferta de lembrança ao representante da Austrália pelo 
2.º Comandante, Ng Kam Wa

完成課程之學員獲頒發證書
Certificados a distribuir aos formandos que concluíram 
o curso com aproveitamento

(DIBP), e consiste em três fases: na 1.ª fase 
realizou-se o Curso de Verificação de Documentos; 
e na 2.ª fase realizou-se o Curso de Teoria e Prática 
sobre a Verificação de Documentos. Quando os 
formandos concluíssem com aproveitamento as 
duas fases acima referidas, os 5 formandos que 
obtiveram melhores classificações foram enviados 
à Austrália para participar na 3.ª fase do curso – 
Programa de Intercâmbio de Técnicas, no intuito 
de experimentar “in loco” os trabalhos diários e 
os processos de verificação de documentos do 
Department of Immigration and Border Protection 
of Australia (DIBP). O presente curso ajudou a 
aumentar os conhecimentos prof issionais e a 
capacidade de aplicação da lei dos agentes desta 
Polícia na área de migração, para que os mesmos 
prestem serviços mais seguros, profissionais e 
optimizados aos cidadãos e turistas.
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導師向學員講解各類應對技巧
O formador a explicar aos formandos as diversas técnicas 
de resposta

接待及回應技巧課程

Curso sobre as Técnicas de Atendimento 
e Resposta

3 月 1 日至 4 日期間，本局警察學校開辦「接待

及回應技巧課程」，學員對象為警員至副警長，

由馬超雄警司和何志華副警司擔任導師。課程首

先透過講授基礎理論，讓學員掌握一般應對原則

和技巧，再配以實例分析，學習如何在日常工作

中避免因言語、態度、肢體動作的誤解而產生磨

擦及衝突。是次課程效果理想，成效顯著，進一

步深化人員在溝通及接待市民方面技巧。

Nos dias 1 a 4 de Março, a Escola da Polícia 
desta Corporação organizou o “Curso sobre as 
Técnicas de Atendimento e Resposta”, destinado 
aos agentes dos postos de guarda a subchefe 
e ministrado pelo Comissário Ma Chio Hong e 
pelo Subcomissár io Ho Chi  Wa. Em pr imeiro 
lugar,  fo i  expl icada a teor ia básica para que 
os formandos dominem os princípios gerais e 
técnicas de resposta; seguidamente, procedeu-
se à análise de casos reais, no intuito de evitar 
eventuais mal-entendimentos e daí desnecessários 
c o n f l i t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p e l a  i n c o r r e c t a 
l inguagem, comportamento,  aparência f ís ica 
e gestos dos mesmos durante o exercício das 
tarefas quotidianas. Este curso é muito vantajoso, 
alcançou bons resultados, e aprofundou ainda mais 
os conhecimentos dos formandos sobre as técnicas 
de comunicação e atendimento ao público.

智能警務手提電話運用課程

Curso de Aplicação para Dispositivo Móvel

為貫徹科技強警施政方針，本局新增具有警務系

統的智能手提電話作為前線巡邏警員基本裝備。

為此，警察學校於 2 月 22 日至 26 日開辦「智

能手提電話運用課程」，讓學員熟習相關的功能

及實際操作模式，以便在執行警務工作時能善用

內置的警務系統，提高工作效率。

Para implementar o princípio “Utilizar a tecnologia 
para melhorar o trabalho policial” definido nas 
L inhas  de  Acção  Governa t i va ,  es ta  Po l í c ia 
procedeu à aquisição dos telemóveis inteligentes 
com sistema de policiamento para servirem dos 
equipamentos essencias dos agentes da patrulha 
na linha da frente, pelo que, nos dias 22 a 26 de 
Fevereiro, a Escola de Polícia organizou o “Curso 
de Aplicação para Dispositivo Móvel”, para que os 
formandos possam familiarizar com as respectivas 
funções e o modo da prática concreta, e aproveitar 
bem o  s i s t ema  de  po l i c i amen to  i n t e rno  na 
execução dos trabalhos policiais, elevando, assim, 
a eficiência da execução dos trabalhos.

導師介紹警務智能系統
O formador a introduzir o sistema de policiamento
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公眾事件處理工作坊

Workshop sobre o Tratamento dos Eventos 
Públicos

3 月 18 日，本局開辦「公眾事件處理工作坊」，

由源劍鋒警司擔任導師，共有 20 位警官出席。

工作坊通過經驗總結、案例分析、策略方向及未

來展望，從多視角剖析公眾事件的應對原則及技

巧，藉此優化本局人員在應對大型公眾事件的決

策方案和處理能力。

No dia 18 de Março, esta Polícia organizou o 
“Workshop sobre o  Tratamento dos Eventos 
Públicos”, que foi ministrado pelo Comissário Un 
Kim Fong e foi frequentado por 20 oficiais. Através 
do resumo das experiências obtidas, da análise dos 
casos, da direcção estratégica e as prespectivas, 
analisaram-se, sob diferentes visões, os princípios 
e as técnicas de enfrentamento dos eventos 
públ icos, com vista a opt imizar o projecto da 
decisão e a capacidade de tratamento do pessoal 
desta Pol íc ia  no enfrentamento dos eventos 
públicos de grande envergadura.

學員積極參與討論
Participação activa dos formandos na discussão

學員模擬新型流程管理模式進行練習
Exercício interactivo sobre a gestão dos processos de 
trablhos durante o curso

流程優化課程

Curso de Formação sobre a Optimização 
dos Processos de Trabalho

為提升本局人員對業務流程管理的水平，由澳門

生產力暨科技轉移中心協辦的「流程優化課程」

於 3 月 16 日至 17 日舉行，課程導師結合理論

及實踐方式進行授課，讓學員掌握業務流程管理

的基礎知識、管理方法和技術，從而有效應用於

資源管理當中，對提昇工作效率有莫大裨益。

Com vista a elevar o nível do pessoal desta Polícia 
sobre a gestão dos procedimentos de actividades, 
teve lugar nos dias 16 e 17 de Março, o “Curso 
de Formação sobre a Optimização dos Processos 
de Trabalho” ,  co-organizado pe lo  Centro  de 
Produtividade e transferência de tecnologia de 
Macau. O formador do curso, usando um método 
pedagógico integrado teor ia-prát ica, permit iu 
a o s  f o r m a n d o s  d o m i n a r  o s  c o n h e c i m e n t o s 
básicos, métodos e técnicas sobre a gestão dos 
processos de actividades, para que os mesmos 
possam aplicá-los na gestão de recursos, sendo 
muito positivo para a elevação da eficiência nos 
trabalhos.
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就職晉升
Tomada de posse 
e Promoçõ

警官晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao posto de 
Intendente, Subintendente e Comissário

1 月 13 日，在本局總部舉行了警務總長、副警

務總長及警司晉升儀式，由梁文昌局長、吳錦華

和陳民德副局長主持，本局各部門的領導及主管

均有出席，並向同僚作出祝賀。是次獲晉升的警

官單如下：

晉升為警務總長：

李璧瑩、梁志成、伍素萍、劉運嫦、梁漢新

晉升為副警務總長：

禤健林、李志輝、江偉俊、 李日明、何樹漢、

陳玉光、劉幸儀、劉小俠

晉升為警司：

梅健明、石霆峰、陳洪、紀華錨、梁華志、郭麗

燕、王少嶺、黃景昌

Em 13 de Janeiro, teve lugar na Sala de Honra 
do Comando do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, a cerimónia de tomada de posse aos 
cargos de Intendente, Subintendente e Comissário 
no qual foi presidido pelo Comandante do CPSP, 
Leong Man Cheong, pelos 2.os Comandantes, Ng 

Kam Wa e Chan Man Tak. Na cerimónia, as chefias 
e responsáveis de vários Departamentos desta 
Polícia estiveram presentes para lhes dar parabéns.

Promoção ao posto de Intendente:
Lei Pek Ieng, Leong Chi Seng, Ng Sou Peng, Lao 
Wan Seong, Leong Hon San

Promoção ao posto de Subintendente:
Hun Kin Lam, Lei Chi Fai, Kong Wai Chon, Lei Iat 
Meng, Ho Su Hon, Chan Iok Kuong, Lau Hang Yi, 
Lao Sio Hap

Promoção ao posto de Comissário:
Mui Kin Meng, Seak Teng Fong, Chan Hong, Kei 
Wa Nao, Leong Wa Chi, Kuok Lai In, Wong Sio 
Leng, Wong Keng Cheong

新晉警官與本局領導主管合照
Fotografia conjunto dos promovidos junto de Comandantes e chefias 
desta Corporação

局長為警務總長李璧瑩佩戴肩章
Imposição de distintivo de posto pelo 
Comandante à nova Intendente Lei Pek Ieng
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警長及副警長晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao posto de Chefe 
e Subchefe

1 月 15 日，在本局特警隊大樓舉行了警長及副

警長晉升儀式，儀式由梁文昌局長、吳錦華和陳

民德副局長主持，出席儀式的還有各部門的領導

及主管，為同僚作出祝賀。是次晉升為普通職程

警長合共 9 位，分別有 7 位男性和 2 位女性。

而晉升為副警長合共 52 位，分別有 42 位男性

和 10 女 性， 當 中 音 樂 職 程 和 機 械 職 程 各 有 男

性 1 位。

是次獲晉升的警長名單如下：

劉永山、何潤華、鄭錦祥、鄭少珊、陳廣森、潘

翠卿、胡偉雄、盧沛村、梁炳雄

Em 15 de Janeiro, realizou-se no aquartelamento 
da UTIP, a cerimónia de promoção aos postos 
de chefe e subchefe, que foi  presidida pelos 
Exm.os Comandante Leong Man Cheong e 2.os 
Comandantes Ng Kam Wa e Chan Man Tak, 
e contou ainda com a presença das chefias e 

responsáve is  de  vár ios  depar tamentos ,  que 
deram os parabéns aos agentes promovidos. 
Na cerimónia, houve 9 agentes (7 masculinos 
e 2 femininos) promovidos ao posto de chefe, 
da carreira ordinária, e 52 (42 masculinos e 10 
femininos) ao posto de subchefe, de entre os quais, 
houve dois agentes pertencentes à carreira de 
especialistas, sendo um do quadro de músico, e 
outro, do quadro de mecânico. 

Os agentes promovidos ao posto de chefe são os 
seguintes:

Lau Weng San, Ho Ion Wa, Cheng Kam Cheong, 
Cheang Isabel, Chan Kuong Sam, Pun Choi Heng, 
Wu Wai Hong, Lou Pui Chun, Leong Peng Hong

新晉警長與本局領導主管合照
Fotografia conjunto de Chefes promovidos

新晉副警長與本局領導主管合照
Fotografia conjunto de Subchefes promovidos
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副警司就職儀式

Cerimónia de Tomada de Posse dos 
Subcomissários do CPSP

3 月 8 日，第十三屆警官培訓課程畢業典禮在路

環澳門保安部隊高等學校舉行，由保安司黃少澤

司長主持。畢業典禮完結後，隨即進行就職儀

式，由本局梁文昌局長、吳錦華副局長及陳民德

副局長為 16 位新就職副警司佩戴肩章。

新就職副警司名單：

何嘉傑、黃榕榕、李嘉儀、張志輝、余美雪、黎燕

鴻、鍾振業、甘嘉傑、余勝超、歐陽宜光、梁英東、

徐玉健、丘威富、戴良鵬、黃偉俊、梁志成

No dia 8 de Março, realizou-se na Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, em Coloane, 
a Cer imónia de Encerramento do 13.º  Curso 
de Formação de Oficiais, que foi presidida pelo 
Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. 
Após a realização da referida Cerimónia, realizou-
se  a  Cer imón ia  de  Tomada de  Posse,  onde 
colocaram as divisas aos 16 novos Subcomissários 
o  Comandante Leong Man Cheong e os 2 .os 

Comandantes, Superintendente Ng Kam Wa e 
Superintendente Chan Man Tak desta Corporação.

Lista dos novos Subcomissários:

Ho Ka Kit, Wong Iong Iong, Lei Ka I, Cheong Chi 
Fai, U Mei Sut, Lai In Hong, Chong Chan Ip, Kam 
Ka Kit, U Seng Chio, Ao Ieong I Kuong, Leong Ieng 
Tong, Choi Iok Kin, Iao Wai Fu, Tai Leong Pang, 
Wong Wai Chon, Leong Chi Seng

黃少澤司長檢閱畢業警官隊伍
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, passando revista à 
formatura dos novos oficiais

本局領導層與新就職副警司合照
Fotografia conjunta dos novos Subcomissários e Comandantes desta Polícia
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3. 好市民 - 何志齊先生

2015 年 2 月 9 日，何先生在路氹城一酒店工作

期間，獲悉本局警員正在偵查一宗盜竊案，何

先生積極提供協助，仔細翻查酒店的攝錄系統，

協助警員迅速鎖定並拘捕嫌犯，本局以「盜竊」

罪將嫌犯送交檢察院偵訊。

4. 好市民 - 杜錦華先生

2015 年 2 月 13 日，杜先生在關閘廣場一銀行

提款機鈔票出口處發現 1 萬圓現金，隨即主動

交予本局處理。

1. 好市民 - 任思文先生

2015 年 1 月 15 日，任先生途經貢士旦甸奴街

時，目睹一名男子高呼求救並正在追趕一名外籍

男子，任先生見狀立即主動協助將該名外籍男子

截停交予到場警員處理。本局以「盜竊」罪將嫌

犯送交檢察院偵訊。

2. 好市民 - UMESH  BASNET 先生

2015 年 1 月 29 日，BASNET 先生於路氹城一酒

店工作期間，目睹一名男子盜取了顧客的手提電

話，其見狀立即將該名男子截停，並通知警方到場

處理。本局以「盜竊」罪將嫌犯送交檢察院偵訊。

2015 年好市民頒獎典禮

Cerimónia de atribuição de diploma para 
os cidadãos elogiados 2015

本 局 於 3 月 6 日 的「 警 察 開 放 日 」 上 舉 行 了

「2015 年好市民」頒獎典禮，分別向 23 位獲

獎的好市民頒發表揚狀，以表揚他們主動協助本

局撲滅罪行，樹立崇高公民責任的典範。獲獎

的好市民共協助警方截獲了 10 多名分別涉及盜

竊、搶劫、傷人和「偷拍」等案件的嫌犯，亦有

英勇救人及拾金不昧的好市民，合共將拾獲的超

過 16 萬圓現金交予警方處理。冀藉頒獎典禮，

進一步深化警民關係，推動警民合作，共同預防

和打擊犯罪，同心協力維護社會治安穩定。

No “Dia de Abertura ao Público do CPSP” (6 de 
Março), realizou-se a “Cerimónia de atribuição de 
diploma para os cidadãos elogiados 2015”, na qual 
esta Corporação atribuiu diploma aos 23 cidadãos 

elogiados, no intuito de elogiar o seu apoio em 
combate à criminalidade, comportamento este que 
serve de exemplo de um alto grau de cidadania. Os 
cidadãos elogiados prestaram apoio à Polícia na 
interceptação de mais de 10 indivíduos suspeitos 
de furto, roubo, ofensa à integridade f ísica e 
“filmagem feita às escondidas”, bem como salvaram 
vidas e entregaram achado à polícia, fazendo 
entrega de mais de 160 mil patacas em numerário 
à polícia para os devidos tratamentos. Esta Polícia 
pretende, através desta cerimónia de atribuição de 
diploma, aprofundar ainda mais as relações entre 
polícia e cidadãos, promover a cooperação entre 
as duas partes, prevenir e combater conjuntamente 
à criminalidade, e esforçar-se para assegurar a 
estabilidade da segurança social.

嘉獎表揚
Louvor e Elogio
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11. 好市民 - 謝麗華女士、莊旭濱先生

2015 年 7 月 23 日，在一班由中國晉江飛往本

澳的航班上，發生 2 宗懷疑機倉盜竊案。當飛

機着陸後， 2 名事主在檢查行李時發現其合共 2

萬多元現金不翼而飛。謝女士及莊先生主動向到

場警員表示目睹涉嫌在飛機航班上盜竊的 2 名

同黨曾翻弄座位上方儲物櫃的行李袋，警員根據

二人的證言成功拘捕 2 名嫌犯。本局以「加重

盜竊」罪將嫌犯送交檢察院偵訊。

12. 好市民 - 覃雪琴女士

2015 年 7 月 24 日，覃女士在城市日大馬路一

娛樂場獲拾一個銀包，內有 1 萬多圓現金及個

人證件等物品，隨即主動交予本局處理。

13. 好市民 - 尹家仁先生

2015 年 8 月 5 日，尹先生在沙格斯大馬路壹號

廣場附近拾獲 8 千多圓現金，隨即主動交予本

局處理。

14. 好市民 - 劉學偉先生

2015 年 10 月 2 日，劉先生途經黑沙環第五街

時，發現一名形跡可疑的男子進入一輛汽車內翻

弄車廂內物品，懷疑進行車內盜竊，劉先生遂暗中

觀察並尾隨報警，警員隨後成功截獲嫌犯。經翻查

紀錄，發現嫌犯與同區多宗的車內盜竊案有關。

15. 好市民 - 盧海光先生

2015 年 10 月 2 日，盧先生在關閘廣場一銀行

提款機鈔票出口處發現 1 萬圓現金，隨即主動

交予本局處理。

5. 好市民 - 趙宇堯先生

2015 年 2 月 21 日，趙先生聽到鄰居高呼求助，

同時目睹其兒子情緒激動地危坐於天台簷篷上，

趙先生見狀立即報警，同時繼續留在現場施予緩

兵之計積極勸阻，終在意圖一躍而下的危急關頭

與到場警員合力將其救回。

6. 好市民 - DHAMI RAJENDRA SINGH 先生

2015 年 2 月 24 日，SINGH 先 生 於 路 氹 城 一

酒店工作期間，發現一名盜竊他人電話的嫌犯，

隨即奮勇追截，成功將嫌犯截停並交予到場警

員處理。

7. 好市民 - 黃然女士、廖煦之先生、郭景文先生

2015 年 2 月 26 日，黃女士於氹仔一超級市場

內，目睹一名外籍男子將手提電話放置於貨架上

進行「偷拍他人裙底」，當其察覺行為敗露便迅

速拔足而逃，黃女士立隨即與職員廖先生及郭先

生合力追截及將其制伏交予到場警員處理。本局

以「不法錄製品及照片」罪及「侵入私生活」罪

將嫌犯送交檢察院偵訊。

8. 好市民 - 何健強先生

2015 年 3 月 6 日，何先生在駕駛的士工作期間，

在車廂前座乘客位內發現港幣 10 萬圓現金，懷

疑是乘客所遺留的，隨即主動交予本局處理。

9. 好市民 - 劉錦貴先生

2015 年 4 月 19 日，劉先生途經嘉樂庇大橋橋

口附近時拾獲一個銀包，內有 4 千多圓現金及

個人證件等物品，隨即主動交予本局處理。

10. 好市民 - PANTHA RAJAN PRASAD 先生

2015 年 5 月 6 日，PRASAD 先 生 在 新 口 岸 一

酒店工作期間，目睹十多名男子在酒店門外聚集

懷疑涉及集體打鬥，隨即協助警方追截並成功將

其中兩名嫌犯制伏。本局以「普通傷害身體完整

性」罪將兩人送交檢察院偵訊。

好市民 -
莊旭濱先生 ( 左 )
Cidadão elogiado -
Sr. ZHUANG XUBIN 
(esquerdo)
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16. 好市民 - 陸沛文先生

2015 年 10 月 13 日，陸先生在美麗街工作期間，

聽到有人高呼求救並目睹一名男子正在襲擊兩

名女學生，陸先生見狀立即上前制止，隨後與接

報到場警員合力將盜竊手提電話及持有用金屬

利器嫌犯制服。在追截期間，陸先生不幸被嫌犯

手持的利器刺傷需要入院治療。本局以「傷害他

人身體完整性」罪及「持有禁用武器」罪將嫌犯

送交檢察院偵訊。

17. 好市民 - 梁永華先生

2015 年 10 月 20 日，梁先生往宋玉生廣場停車

場取車時，聽到有人高呼打劫，並目睹事主與賊

人正在糾纏，梁先生見狀將背包擲向賊人，使其

在失去平衡倒地的瞬間，聯同事主將嫌犯拘捕交

予到場警員處理。

18. 好市民 - 李玉嬋女士

2015 年 10 月 31 日，李玉嬋女士在高士德大馬

路一銀行提款機鈔票出口處發現 3 千多圓現金，

隨即主動交予本局處理。

19. 好市民 - 鄺栢才先生

2015 年 11 月 21 日，鄺先生途經士多鳥拜斯大

馬路時，拾獲 1 個手提袋，內有 1 萬多圓現金

及個人物品，隨即主動交予本局處理。

20. 好市民 - 周健強先生

2015 年 11 月 24 日，周先生在澳門大學橫琴新

校區工作期間，發現一名形跡可疑的男子所出示

的證件有異，隨即通知警方到場處理，警員在周

先生的協助下拘捕該名涉嫌假扮在校學生的非

法入境者，更在其身上搜出多張屬於他人的證

件，為較早前的一宗盜竊案的失物。本局以「侵

入限制公眾進入之地方」、「使用或占有他人文

件」及「盜竊」罪將其送交檢察院處理。

1. Cidadão elogiado – Sr. REN SIWEN
No dia 15 de Janeiro de 2015, ao passar pela Rua 
de Constantino Brito, o Sr. Ren presenciou que 
um homem estava a correr atrás de um homem 
de nacionalidade estrangeira, gritando socorro. 
Perante tal ,  o Sr.  Ren prestou apoio por sua 
iniciativa, interceptou de imediato aquele homem 
estrangeiro e entregou-o aos agentes policiais que 
chegaram ao local para os devidos tratamentos. O 
suspeito foi acusado da prática do crime de “furto” 
e entregue ao Ministério Público para os devidos 
tratamentos.

2. Cidadão elogiado – Sr. UMESH BASNET
No dia 29 de Janeiro de 2015, enquanto estava 
de serviço num hotel que se situa no Cotai, o 
Sr. Basnet presenciou que um homem furtou o 
telemóvel dum cliente. Perante esta situação, o 
Sr. Basnet interceptou-o de imediato e avisou a 
Polícia para os devidos tratamentos. O suspeito foi 
acusado da prática do crime de “furto” e entregue 
ao Ministério Público para os devidos tratamentos.

3. Cidadão elogiado – Sr. HO CHI CHAI
No dia 9 de Fevereiro de 2015, enquanto estava de 
serviço num hotel que se situa no Cotai, o Sr. Ho 
teve conhecimento de que nossos agentes estavam 
a investigar um caso de furto, pelo que prestou 
ajuda por sua iniciativa, consultando os conteúdos 
captados pelo sistema de videovigilância, e nossos 
agentes localizaram imediatamente o suspeito que 
acabou por ser detido. O suspeito foi acusado da 
prática do crime de “furto” e entregue ao Ministério 
Público para os devidos tratamentos.

4. Cidadão elogiado – Sr. DU JINHUA KEVIN
No dia de 13 de Fevereiro de 2015, ao passar por 
uma caixa multibanco (ATM) na Praça das Portas 
do Cerco, o Sr. Du encontrou no distribuidor de 
dinheiro da máquina, 10 mil patacas, e entregou 
imediatamente a quantia à nossa Polícia para os 
devidos tratamentos.
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5. Cidadão elogiado – Sr. CHIO U IO
No dia 21 de Fevereiro de 2015, o Sr. Chio ouviu 
gritos de socorro da vizinha e presenciou que o 
filho dela estava exitado a sentar-se em cima do 
toldo para terraço do edifício. Perante tal, o Sr. Chio 
participou imediatamente a ocorrência à Polícia e 
continuou a permanecer no local, utilizando “medida 
dilatória” para impedi-lo de saltar do edifício. Por 
fim, no momento iminente em que ele se preparava 
para saltar do edifício, o Sr. Chio e os agentes 
policiais que chegaram ao local salvaram-no.

6. Cidadão elogiado – Sr. DHAMI RAJENDRA SINGH
No dia 24 de Fevereiro de 2015, enquanto estava 
de serviço num hotel que se situa no Cotai, o Sr. 
Singh encontrou um homem suspeito de furto 
de telemóvel de outrem, portanto perseguiu-o 
de imediato; por fim, o Sr. Singh interceptou-o e 
entregou-o aos agentes policiais que chegaram ao 
local para os devidos tratamentos.

7. Cidadãos elogiados – Sr.ª WONG IN, Sr. LIU HOI 
CHI e Sr. KOK KENG MAN
No dia 26 de Fevereiro de 2015, quando a Sr.ª 
Wong In encontrava-se num supermercado da 
Taipa, viu um homem de nacionalidade estrangeira 
a  co locar  um te lemóve l  numa pra te le i ra  de 
produtos, na intenção de filmar às escondidas as 
mulheres que usam saia, e quando este deu conta 
de que o seu feito foi visto, desatou a correr para 
fugir. E a Sr.ª Wong e os senhores Liu e Kok foram 
correr imediatamente atrás dele, tendo conseguido 
por fim interceptado e entregado-o ao agente que 
posteriormente chegou ao local para o respectivo 
tratamento. Esta Corporação acusou o respectivo 
arguido da prática dos crimes de “Gravações e 
fotografias ilícitas” e “Devassa da vida privada”, e 
entregou-lhe ao Ministério Público para os devidos 
efeitos.

8. Cidadão elogiado – Sr. HO KIN KEONG
No dia 6 de Março de 2015, quando o Sr. Ho 
encontrava-se em serviço a conduzir o seu táxi, 
achou cem mil dólares de hong kong em numerário, 
no lugar de passageiro do assento de frente; 
suspeita-se que foi algum cliente que extraviou-os 
no seu táxi, tendo este entregado-os seguidamente 
a esta Corporação para o devido tratamento.

9. Cidadão elogiado – Sr. LAO KAM KUAI
No dia 19 de Abril de 2016, o Sr. Lao achou uma 
carte i ra junto da entrada da Ponte Nobre de 
Carvalho, na qual continha mais do que quatro mil 
patacas em numerário e alguns documentos de 
identificação, etc.; tendo entregado-a seguidamente 
a esta Corporação para o devido tratamento.

10. Cidadão elogiado – Sr. PANTHA RAJAN PRASAD
No dia 6 de Maio de 2015, quando o Sr. Prasad 
encontrava-se em serviço num hotel do NAPE, 
viu um grupo com mais do que dez homens a 
reunirem-se à porta do hotel, e ele desconfiou 
que essa reunião tratava-se de uma rixa entre 
dois grupos; seguidamente, ele ajudou a parte da 
Polícia na intercepção dos respectivos homens, 
tendo conseguido deter, entre esses, dois deles. 
Esta Corporação acusou os referidos dois arguidos 
da prática do crime de “Ofensas simples à integrida 
física” e entregou-lhes ao Ministério Público para 
os devidos efeitos.

11. Cidadãos elogiados – Sr.ª CHE LAI WA e Sr. 
ZHUANG XUBIN
No dia 23 de Julho de 2015, um avião do voo 
de Jinjiang (China) para Macau, suspeita-se ter 
ocorrido dois casos de furto no avião. Uma vez o 
avião aterrado em Macau, houve duas vítimas que 
antes de deixarem o avião foram revistar as suas 
malas e, nessa altura, verificaram que as mais do 
que vinte mil patacas, em numerário, que tinham 
colocado dentro destas desapareram. A Sr.ª Che 
e o Sr. Zhuang informaram, por iniciativa própria, 
aos agentes que posteriormente deslocaram-se ao 
avião que, durante o voo viram os dois suspeitos 
de furto a revistar e mexer as coisas que continha 
dentro das malas que se encontravam colocadas 
no compart imento superior de bagagens; e, a 
polícia, segundo os seus depoimentos, acabou 
por conseguir deter os dois arguidos do furto. Esta 
Corporação acusou os referidos dois arguidos da 
prática do crime de “Furto qualificado” e entregou-
lhes ao Ministério Público para o devido tratamento.
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12. Cidadã elogiada – Sr.ª CHAM SUT KAM
No dia 24 de Julho de 2015, a Sr.ª Cham achou 
uma carte i ra junto dum casino local izado na 
Avenida 24 de Junho, na qual  cont inha mais 
do que dez mil patacas em numerário e alguns 
d o c u m e n t o s  d e  i d e n t i f i c a ç ã o ,  e t c . ;  t e n d o 
entregado-a seguidamente a esta Corporação para 
o devido tratamento.

13. Cidadão elogiado – Sr. WAN KA IAN
No dia 5 de Agosto, o Sr. Wan achou mais do 
que oi to mi l  patacas em numerár io,  junto do 
“One Central Plaza” localizado na Avenida de 
Sagres, tendo entregado-as seguidamente a esta 
Corporação para o devido tratamento.

14. Cidadão elogiado – Sr. LIU XUE WEI
No dia 2 de Outubro de 2015, enquanto o Sr. Liu 
passava pela rua Cinco do Bairro da Areia Preta, 
viu um homem em atitude suspeita que entrou num 
carro e esteve a mexer as coisas dentro do carro, 
suspeitou-se de praticar o furto, pelo que o Sr. Liu 
chamou a polícia enquanto o observava e seguia 
às escondidas. Depois, a polícia veio e conseguiu 
capturá-lo. Após uma consulta do registo, verificou-
-se que o homem está envolvido em vários casos 
de furto nos carros na mesma zona.
 
15. Cidadão elogiado – Sr. LU HAI GUANG
No dia 2 de Outubro de 2015, o Sr. Lu encontrou 
10 mil em dinheiro na ranhura de saída de dinheiro 
de uma caixa multibanco na Praça das Portas do 
Cerco, entregando imediatamente por sua iniciativa 
o d inhei ro  a  esta Corporação para o dev ido 
tratamento. 

16. Cidadão elogiado – Sr. LOK PUI MAN
No dia 13 de Outubro de 2015, enquanto o Sr. Lok 
estava a trabalhar na Rua Formosa, ouviu gritos de 
socorro e viu um homem que estava a atacar duas 
estudantes, o Sr. Lok foi lá imediatamente e tentou 
parar o homem, de seguida, em conjunto com os 
agentes policiais que chegaram no local, conseguiu 
controlar o homem que tinha furtado o telemóvel 
e tinha tido objecto pontiagudo metal. Durante a 
perseguição, infelizmente, o Sr. Lok foi ferido pelo 
objecto pontiagudo do homem e necessitou de ir ao 
hospital para o tratamento. O suspeito foi entregue 

ao Ministério Público por esta Corporação por 
cometer o crime de “ofensa à integridade física da 
outra pessoa” e “detenção de armas proibidas”.

17. Cidadão elogiado – Sr. LEONG WENG WA
No dia 20 de Outubro de 2015, enquanto o Sr. 
Leong ia buscar o seu veículo na Alameda Dr. 
Carlos d'Assumpção, ouviu alguém que estava a 
gritar dizendo que foi roubado, e viu que a vítima 
estava a defender-se do roubo do ladrão, o Sr. 
Leong viu a cena e atirou a sua mochila para o 
ladrão, para que o ladrão perdesse o equilíbrio e 
caísse no chão, ao mesmo tempo, com apoio da 
vítima, apanhou o ladrão e entregou-o aos agentes 
policiais que chegaram no local.

18. Cidadã elogiada – Sr.ª LEI IOK SIM
No dia 31 de Outubro de 2015, a Sr.ª Lei encontrou 
cerca de 3 mil em dinheiro na ranhura de saída de 
dinheiro de uma caixa multibanco na Avenida de 
Horta e Costa, depois entregou por sua iniciativa 
o d inhei ro  a  esta Corporação para o dev ido 
tratamento.

19. Cidadão elogiado – Sr. KUONG PAK CHOI
No dia 21 de Novembro de 2015, ao passar pela 
Avenida de Sidónio Pais, o Sr. Kuong achou uma 
mala de mão, dentro da mala houve cerca de 10 
mil em dinheiro e artigos pessoais, depois, ele 
entregou-a por a sua iniciativa a esta Corporação 
para o devido tratamento.

20. Cidadão elogiado – Sr. ZHOU JIANQIANG
No dia 24 de Novembro de 2015, o Sr. Zhou quando 
estava a trabalhar no campo novo da Universidade 
de Macau na I lha de Hengqin, viu um homem 
em atitude suspeita que tinha apresentado um 
documento estranho, ele decidiu informar a polícia, 
com o apoio do Sr. Zhou, os agentes policiais 
capturaram o homem que foi imigrante i legal, 
suspeito de se fingir de estudante, e nele foram 
também encontrados vários documentos alheios, 
que são os documentos perdidos de um caso de 
furto há dias. Esta Corporação entregou o suspeito 
ao Ministério Público para o devido tratamento por 
cometer crime de “introdução em lugar vedado ao 
público” e de “uso ou posse de documento alheio” 
e de “furto”.
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市民表揚第三警務警司處

Carta de agradecimento ao Comissariado 
Policial n.º 3

內部七人足球比賽

Torneio Interno de Futebol de Sete
一位市民

早前在大

廈遺失財

物向本局

報案，經

警員展開

調查，迅速偵破案件並物歸原主。事主為表謝

意，於 2 月 4 日親自向本局致送錦旗。

案件發生在 1 月下旬，事主在新口岸一大廈大

堂內遺失一枚鑽石戒指，懷疑已被他人拾去，於

是報警求助。第三警務警司處隨即派員到場調

查，經翻查錄像監控系統，迅速鎖定兩名涉案男

女，期後在某娛樂場附近將二人拘捕，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」罪將其送交檢察院處理。是次能迅速破案，

全賴警民互信與合作，讓偵查工作事半功倍。

R e c e n t e m e n t e ,  u m a  c i d a d ã  e f e c t u o u  u m a 
participação nesta Polícia sobre o extravio de bens. 
Após a investigação, os agentes desmantelaram 
o caso rapidamente e devolveram-lhos. A fim de 
apresentar o agradecimento, a cidadã ofereceu, em 
4 de Fevereiro, o galhardete a esta Corporação. 

Este caso ocorreu no final de Janeiro, a cidadã 
extraviou um anel de diamante no porteiro dum 
edifício, sito na Zona de Aterros do Porto Exterior, 
suspeitando que foi apanhado por alguém, assim, 
pediu ajuda à Polícia. O Comissariado Policial n.º 
3 enviou imediatamente agentes ao local para a 
investigação, após a verificação do sistema de 
videovigilância, encontraram um homem e uma 
mulher suspeitos, de seguida os dois foram detidos 
perto dum casino. Esta Corporação encaminhou-os 
ao Ministério Público por “Apropriação ilegítima em 
caso de acessão ou de coisa achada”. A detecção 
depressa do presente caso depende da confiança 
mútua e cooperação entre a Polícia e os cidadãos, 
assim as tarefas de inspecção têm o dobro do 
resultado com metade do esforço.

1 月 4 日至 2 月 1 日，本局在關閘工人球場體育

館舉行年度內部七人足球賽，約 150 人參賽，隊

伍分別來自情報廳、出入境事務廳、交通廳、澳

門警務廳、海島警務廳和特警隊。比賽結果如下：

Fotograf ia  conjunto de equipas premiadas e 
distribuidores de prémios entre 4 de Janeiro e 
1 de Fevereiro, esta Corporação Policial lançou 
no Campo dos Operários das Portas do Cerco o 
Torneio Interno anual de Futebol de Sete no qual 
participaram as equipas compostas pelo pessoal 
do Departamento de Informações, Serviço de 
Migração, Departamento de Trânsito, Departamento 
Policial de Macau, Departamento Policial das Ilhas 
e Unidade Táctica de Intervenção da Polícia. Foram 
participar na Corrida 150 pessoas e as premiadas 
em seguinte:

體育競賽
Desporto e
Competições

得獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunto de equipas premiadas e distribuidores de prémios

冠軍 特警隊

亞軍 出入境事務廳

季軍 海島警務廳

殿軍 澳門警務廳

1.º lugar UTIP

2.º lugar SM

3.º lugar DPI

4.º lugar DPM
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越野跑比賽

Corrida a Corta-Mato

2 月 19 日，本局年度越野跑於路環舉行，由梁

文昌局長和多位主管主持起步禮及擔任頒獎嘉

賓。本次賽事共有 158 人參與，參賽者由黑沙海

灘停車場起跑，至九澳高頂圓形地折返，終點為

鄉村馬路，全程 8 千公尺。得獎名單如下：

梁文昌局長主持起步禮
O Comandante Leong Man Cheong presidiu a cerimónia de começo

參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunto dos convidados e participante

團  體

冠軍 特警隊
亞軍 澳門警務廳
季軍 出入境事務廳

男子個人公開組

冠軍 趙詠俊
特級行政技術助理員

亞軍 李幸志 副警司
季軍 廖偉文 警員

男子個人壯年組

冠軍 黃芬華 首席警員
亞軍 李國英 副警長
季軍 戴兆賢 副警長

女子個人組

冠軍 吳楊楊 警員
亞軍 陳寶儀 警員
季軍 陳亞蘭 警員

Por equipas

1.º lugar UTIP

2.º lugar DPM

3.º lugar SM

Grupo Masculino Adulto

1.º lugar Assistente Técnico Administrativo 
Especialista Rogério J. C. Chiu

2.º lugar Subcomissàrio  LEI HANG CHI

3.º lugar Guarda   LIO WAI MAN

Grupo Masculino Veterano

1.º lugar Guarda Principal  WONG FAN WA

2.º lugar Subchefe  LEI KUOK IENG

3.º lugar Subchefe  TAI SIO IN

Grupo Feminino

1.º lugar Guarda  WU YANG YANG

2.º lugar Guarda  CHAN POU I

3.º lugar Guarda  CHAN A LAN

Em 19 de Fevereiro, esta Corporação realizou a 
Corrida a Corta-Mato anual, cuja cerimónia de 
começo e atribuição de prémio foram presididas 
pelo Comandante Leong Man Cheong e pelos 
vários responsáveis de departamentos. Foram 
participar na Corrida 158 pessoas, com o ponto 
de partida no parque de estacionamento da Praia 
Hac Sa, os participantes tinham de percorrer até ao 
Rotunda do Altinho de Ká Hó, depois, regressarem, 
terminando na Estrada da Aldeia, sendo uma 
distância de 8 km e as premiadas em seguinte:
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Espingarda G-3 ( Masculino )

Por equipas
1.º lugar EP
2.º lugar SM
3.º lugar DT

Grupo “open”
1.º lugar Chefe  LEI KIN WA
2.º lugar Guarda  SIO IO CHI
3.º lugar Chefe  LAO KAM HO

Grupo sênior
1.º lugar Guarda  HO ION CHEONG
2.º lugar Guarda  LAU SIO TONG
3.º lugar Guarda  SIO PUI IAM

Revólver. 38 ( Masculino )

Por equipas
1.º lugar SM
2.º lugar Com. n.º 1
3.º lugar EP

Grupo “open”
1.º lugar Subchefe  LAO IN LEONG 
2.º lugar Chefe  KAM KUN FONG
3.º lugar Guarda  LAM WENG KEI

Grupo sênior
1.º lugar Guarda  LAU SIO TONG
2.º lugar Guarda  HO ION CHEONG
3.º lugar Guarda  SIO PUI IAM

Revólver. 38 ( Feminino )

Por equipas
1.º lugar Com. n.º 1
2.º lugar DPI
3.º lugar UTIP

Grupo “open”
1.º lugar Subchefe  IUN HANG I
2.º lugar Guarda  LEI LAI PENG
3.º lugar Guarda  AO IEONG WENG SAM

Grupo sênior
1.º lugar Subchefe  NG SOK HAN
2.º lugar Guarda  CHAO FONG LENG
3.º lugar Guarda  SI POU POU

男子組 G3 自動步槍

團體
冠軍 警察學校
亞軍 出入境事務廳
季軍 交通廳

公開組
冠軍 李健華 警長
亞軍 蕭耀詞 警員
季軍 劉錦河 警長

高級組
冠軍 何潤祥 警員
亞軍 劉少東 警員
季軍 蕭培欽 警員

男子組左輪點三八手槍

團體
冠軍 出入境事務廳
亞軍 第一警務警司處
季軍 警察學校

公開組
冠軍 劉彥良 副警長
亞軍 甘冠峰 警長
季軍 林永旗 警員

高級組
冠軍 劉少東 警員
亞軍 何潤祥 警員
季軍 蕭培欽 警員

女子組左輪點三八手槍

團體
冠軍 第一警務警司處
亞軍 海島警務廳
季軍 特警隊

公開組
冠軍 源杏儀 副警長
亞軍 利麗平 警員
季軍 歐陽詠沁 警員

高級組
冠軍 伍淑嫻 副警長
亞軍 周鳳玲 警員
季軍 施寶寶 警員

3 月 7 日至 10 日期間，本局在路環射擊場舉行

本年度內部射擊比賽，賽事吸引多個部門參與。

成績如下︰

內部射擊比賽

Campeonato Interno de Tiros

Nos dias 7 a 10 de Março, realizou-se na Carreira 
de Tiro de Coloane, o Campeonato de Interno de 
Tiro do CPSP, que atraiu a participação de vários 
departamentos. O resultado foi o seguinte:

參賽者與頒獎
嘉賓合照
Fotografia 
conjunta dos 
convidados e 
participantes

陳民德副局長頒發 G3 自動
步槍團體獎
Distribuição de prémios do 
grupo de espingarda G-3 (por 
equipas) pelo 2.º Comandante, 
Chan Man Tak
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊音樂巡演

Actuações da Banda de Música

1 月至 3 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校進

行音樂表演，除為學生帶來互動創新的表演外，

並進行現場近距離精彩互動，氣氛輕鬆愉快，盡

顯警隊親切形象。此外，樂隊亦參與了「耶穌聖

屍聖像出遊」，為活動增添莊嚴氣氛。

Durante os meses de Janeiro a Março, a Banda de 
Música realizou concertos em várias escolas em 
resposta aos seus convites. Para além de trazer 
aos alunos os espectáculos interactivos e criativos, 
a Banda de Música procedeu “in loco” à interacção 
de curta distância com os alunos, transformando 
o ambiente numa atmosfera alegre e encantadora 
e demonstrando-se a imagem amigável desta 
força policial. Por outro lado, a Banda de Música 
também participou na “Procissão do Nosso Senhor 
Bom Jesus dos Passos”, contribuíndo para uma 
atmosfera com maior solenidade à actividade.

警察樂隊帶來創意演出
Espectáculo criativo da Banda de Música desta Polícia

與學生輕鬆互動
Interacção entre os nossos agentes e alunos

聖像出遊
Os alunos e seus encarregados de educação a 
sentir interesse pelo toque de instrumentos musicais

家長和學生共同體驗演奏樂趣
Interacção entre os pais e alunos
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其他
Outros

傳媒春茗

Jantar de Primavera para a Imprensa

2 月 25 日晚本局舉行了傳媒春茗宴請各大傳媒

機構代表。梁文昌局長表示，在貫徹公關警務理

念中，本局以「積極、主動」的態度與傳媒建立

良好溝通和合作關係。事實上，傳媒的角色確實

是舉足輕重，一方面作為警民互動的重要橋樑，

適時將本局最新治安信息及防罪資訊向市民大

眾廣泛傳播，同時亦發揮著不可替代的監督作

用，促進執法工作更公正、更透明。

Em 25 de Fevereiro, esta Corporação realizou o 
Jantar de Primavera para a Imprensa, onde foram 
convidados vários representantes dos Órgãos da 
Comunicação Social. O Comandante Leong Man 
Cheong referiu que, na execução do conceito do 
policiamento de proximidade, esta Polícia construiu, 
com a atitude “positiva e activa”, uma boa relação 
na comunicação e na cooperação com a Imprensa. 
De facto, o papel da Comunicação Social tem 

certamente uma grande importância, por um lado, 
sendo uma ponte essencial para a interacção entre 
a Polícia e os cidadãos, transmitido oportunamente 
à população actualizadas mensagens de segurança 
pública e informações de prevenção de crimes 
do CPSP,  por  out ro  lado,  desempenhando o 
papel insubstituível de supervisão, promovendo 
os trabalhos de execução da lei mais justos e 
transparentes.

持續深化警媒關係
Continuação da intensificação da relação entre a Polícia e a Imprensa
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優化港澳兩地居民失證離境手續

Macau e Hong Kong aperfeiçoará as 
formalidades de saída dos residentes 
dos dois locais que perderam os seus 
documentos de entrada

本局與香港入境事務處於 1 月 11 日同步推行優

化措施，澳門居民在香港遺失入境時所使用的澳

門特別行政區政府簽發的旅遊證件或永久居民

身份證，如急於返回澳門且沒有其他證件可用作

離境，可直接前往香港上環港澳客輪碼頭或九龍

尖沙咀中國客運碼頭管制組一併辦理報失聲明

及離境手續。如該澳門居民已登記使用香港自助

過關服務，在取得有關人士書面同意後，會直接

透過查驗系統核實身份，毋須再經澳門當局核實

有關人士身份。

同樣地，香港居民在澳門遺失入境時所使用的香

港特別行政區政府簽發的旅遊證件或永久性居

民身份證，除可繼續前往氹仔北安出入境事務廳

辦理報失證件手續及在「遺失證件聲明書」指定

期限內離境外；如急於返回香港且沒有其他證件

可用作離境，可持三小時內有效的船票直接抵達

澳門外港碼頭或氹仔客運碼頭邊境站辦理有關

手續，經核實身份後便可隨即離境。

O CPSP de Macau e Immigrat ion Department 
o f  t h e  H K S A R  a v i s a r a m  q u e  p r o m o v e r ã o 
s imul taneamente no d ia  11 de Janei ro ,  uma 
medida de optimização: Sob a nova medida de 
optimização, se um residente de Macau perder em 
Hong Kong o seu documento de viagem emitido 
pelo Governo da RAEM ou BIR que foi utilizado 
na sua entrada em Hong Kong, quiser regressar a 
Macau com urgência, e não tiver outro documento 
válido para a saída de Hong Kong, pode dirigir-

se directamente ao Posto de Controlo do Terminal 
Marítimo de Hong Kong-Macau de Sheung Wan, 
ou ao Posto de Controlo do Terminal Marítimo de 
Hong Kong-China de Tsim Sha Tsui, para tratar 
das formalidades de declaração de extravio de 
documento e de saída. Se o referido residente de 
Macau já ter tratado da formalidade de registo para 
a passagem automática, a sua identidade poderá 
ser directamente confirmada, com o consentimento 
escri to do referido indivíduo, pelo sistema de 
confirmação, e não é necessária a confirmação 
feita pelas autoridades competentes de Macau. 

D e  i g u a l  f o r m a ,  s o b  a  r e f e r i d a  m e d i d a  d e 
opt imização,  se um residente de Hong Kong 
perder em Macau o seu documento de viagem 
emitido pelo Governo da RAEHK ou BIR que foi 
utilizado na sua entrada em Macau, para além de 
tratar da formalidade de declaração de extravio 
de documento nos Serviços de Migração, sitos em 
Pac On, Taipa, e sair de Macau dentro do prazo 
indicado na declaração de extravio de documento, 
também pode, se quiser regressar a Hong Kong 
com urgência e não tiver outro documento válido 
para a saída de Macau, dirigir-se directamente 
ao Terminal Marítimo do Porto Exterior de Macau, 
ou ao Posto Fronteir iço do Terminal Marít imo 
de Passageiros da Taipa, com o seu bilhete de 
ferry válido até 3 horas antes da hora de partida, 
para tratar das respectivas formalidades e sair 
imediatamente de Macau após feita a confirmação 
da sua identidade.
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　　今次參觀治安警開放日令我獲益良多，我們了解到澳門警察的各種特種裝備和他們各

警種的運作情況。但令我印象最深刻的是警隊的樂團表演，我到現在才知道警隊除了練槍

械和體能之外，還會練習樂器。他們的表演真的令我大開眼界，我能夠從表演中感受到他

們的團隊精神，他們的默契讓我明白到團結就是力量，還有他們的自律和刻苦練習都能在

表演中感受到的。

      A participação no “Dia de Abertura ao Público da PSP” me beneficiei bastante, tomando 

conhecimento sobre os diversos equipamentos especiais da Polícia de Macau e o estado de 

funcionamento de cada um dos tipos de polícia. Mas o mais impressionante para mim é a 

actuação da Banda de Música da PSP, e só a partir de agora é que eu tomei conhecimento de que a Polícia para além 

dos treinos físicos e de tiros, ainda toca música. A actuação dela é realmente uma grande atracção espectacular para 

mim, consegui-me sentir o seu espírito de camaradagem dentro da sua actuação, o seu entendimento mútuo leva-me 

compreender que a força resulta da solidariedade, bem como a sua auto-disciplina e os seus treinos árduos também me 

conseguiram sentir durante a sua actuação.

「開放日」少年警訊參觀活動感想

Impressões acerca da visita no “Dia de Abertura ao Público”

　　很榮幸，我們學聯少年警訊受到治安警察局邀請，參加了該局 325 週年開放日活動。來到

警察局，我們在相關人員的安排下參觀了警用裝備展覽，更進一步接觸了警犬，觀看警犬表演追

捕罪犯，瞭解了搜查毒品和炸藥的相關操作流程，讓我們對警隊的工作有了更深刻的認識。活動

雖短，但是讓我受益匪淺。活動中，我感受到了澳門警隊的責任與紀律，感受到了他們身上堅毅

的品質。作為中學生，我更堅定了自己的決心，未來要實現自己的夢想，成為一名光榮的警察，

為民眾服務，為社會服務。

      É um prazer da nossa “Polícia Juvenil da Associação Geral de Estudantes Chong Wa de 

Macau” ter sido convidado pelo Corpo de Polícia de Segurança de Macau, para participar na 

actividade do 325º Aniversário, o “Dia de Abertura ao Público”. Chegado ao aquartelamento, fomos 

acompanhados pelos respectivos agentes para uma visita aos equipamentos policiais e um contacto mais perto com 

os cães policiais, observando a demonstração dos mesmos sobre a captura dos criminosos, tomando conhecimento 

sobre o procedimento da busca de droga e de produtos explosivos e aprofundando os nossos conhecimentos sobre 

os serviços policiais. Embora a actividade era curta, mas me beneficiou bastante. Durante a qual, consegui-me sentir 

a responsabilidade e a disciplina do corpo de polícia de Macau e ainda a sua qualidade de perseverança. Sendo um 

aluno do ensino secundário, tornando mais firme a minha determinação, no futuro necessito de concretizar o meu 

sonho, a ser um glorioso agente policial, servindo a população e a sociedade.

梁浩源
Leong Hou Un

張樂詩
Cheong Lok Si
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　　帥氣的警察哥哥們在我們的社會擔當着重要的職責，他們維持秩序，除暴安良。然而

我們對他們又有多少認識呢？參加了由治安警察局舉辦的開放日後，令我更了解他們的日

常工作。這裏展示了警察平常用的裝備，他們就是利用這些裝備默默地保護市民。其中警

犬的表演更令我嘆為觀止，他們不是一隻普通的動物，而是為各位市民付出的英雄，是警

察和人類的好伙伴！開放日中還有攤位遊戲和油畫展示，令我們對警察的日常生活和任務

加深認識。這個活動使警民關係更加融洽，帶出「警民合作，防罪㓕罪」的訊息。

      Os agentes policiais desempenham um papel bastante importante na nossa sociedade, 

eles mantenham a ordem pública, combatendo a criminalidade e garantindo a tranquilidade 

social. Todavia, quanto é que nós sabemos sobre eles? Após a participação no “Dia de 

Abertura ao Público” organizado pelo CPSP, fez-me compreender mais os trabalhos quotidianos deles. Nesta ocasião 

mostrou os equipamentos usuais da Polícia, e são esses equipamentos que eles utilizam para proteger os cidadãos. 

A mais atraente demonstração para mim é a dos cães policiais, eles não são um animal comum, mas sim heróis que 

prestem serviços aos cidadãos e bom parceiro das polícias e pessoas! Durante o dia de abertura, ainda se encontra 

tendas do jogo e exibição de pinturas a óleo, aprofundando assim o nosso conhecimento sobre a vida e as missões 

quotidianas da Polícia. Esta actividade tornou-se mais harmoniosa a relação entre a Polícia e a população, trazendo 

uma mensagem de “Prevenir e combater a criminalidade em cooperação entre a Polícia e a população”.

  

　　警察，基本上我們每天在路上都會看到，他們負責維持著市民的財產和性命安全，但

我們對他們的了解又有幾多呢？我了解不多，所以我參加了由治安警察局舉辦的開放日。在

這個開放日中，令我更加了解到治安警察局是如何默默地保障市民的安全，其中我最敬佩的

是警犬隊。警犬平時就聽得很多，在電視上也能經常看到牠們，但面對面見到牠們的威風真

的是第一次。在看牠們的表演中，我能感受到牠們對警員的信任，而且每隻也有獨當一面的

性格，盡心盡力地服務我們，卻不求回報，那種精神是多麼值得我們學習和敬佩。這個參觀

活動不單止令我們學習到更多東西，同時都令警民關係更加緊密，正所謂 “警民合作，防

罪滅罪”，我深信只要加強警民合作，就能令澳門成為“無罪之都”。

       Polícias, basicamente encontramos todos os dias nas ruas, eles responsabilizam na 

salvaguarda de segurança dos bens e da vida dos cidadãos, mas quanto é que nós sabemos 

sobre eles? Para mim, não muito, por isso participei no “Dia de Abertura ao Público” organizado pelo CPSP. Durante 

esse dia de abertura, fez-me compreender mais como é que o Corpo de Polícia de Segurança Pública garante a 

segurança dos cidadãos, e o que me sinto mais admirado é o Pelotão Cinotécnico. Geralmente tinha ouvido muitos 

sobre os cães policiais, na televisão também é frequente de os encontrarem, mas é pela primeira vez em ter um 

contacto tão perto com eles. Ao ver a demonstração deles, consegui-me sentir a confiança deles sobre os agentes 

policiais, e cada um deles se possui um carácter próprio, forçosamente em servir a população sem pedir qualquer 

retribuição, espírito este servindo para nós uma referência de aprendizagem e de respeito. Esta actividade de visita 

para além de conceder-nos mais conhecimentos, ao mesmo tempo contribuiu para uma ligação mais estreita entre a 

Polícia e a população, ou seja “Prevenir e combater a criminalidade em cooperação entre a Polícia e a população”. 

Julgo que basta se reforça na cooperação entre Polícia e população tornar-se-á Macau para uma “cidade sem crime”.

黃倩瑩
Wong Sin Ieng

林健文
Lam Kin Man

( 由澳門中華學生聯合總會少年警訊提供文稿 )

( As composições são feitas pela Associação Juvenil da 
Polícia de Macau da Associação de Estudantes de Chong 
Wa de Macau. ).
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「帶孩子探班去」親子活動

Actividade de convívio familiar “Levar 
filhos ao local de trabalho dos pais”

為慶祝治安警察局成立 325 週年，本局舉辦一

系列活動。於 2 月 11 至 17 日新春期間，本局

舉辦「帶孩子探班去」親子活動週，是次活動分

別於本局警察總部大樓和氹仔北安出入境事務

廳大樓進行，對象為本局人員子女，參與子女人

數 177 位及家屬 131 位。活動節目內容豐富，

包括參觀行動控制中心、大樓部份設施、警用裝

備和車輛、警員上班列隊情況、參與角色扮演及

觀賞「警察故事」影片等環節。透過是次活動讓

子女親身體驗本局的日常運作，了解其父母工作

情況，同時培養正確價值觀及正義感。整個活

動氣氛熱烈，歡樂融融。本局期望透過活動加

深子女對父母職業及工作環境的認識，促進親

子關係。

Es ta  Co rpo ração  rea l i zou -se  uma  sé r i e  de 
actividades em comemoração do 325.° aniversário 
do CPSP. E, entre os dias 11 e 17 de Fevereiro, 
p e r í o d o  f e s t i v o  d o  A n o  N o v o  C h i n ê s ,  e s t a 
Corporação real izou a act iv idade de convívio 
familiar “Levar filhos ao local de trabalho dos pais”, 
a qual foi desenvolvida no edifício do Comando 
desta Polícia e no edifício do Serviço de Migração 
sito em Pac On, Taipa, e que se destina aos filhos 

參觀警用裝備和特巡組車輛
Visita aos equipamentos policiais e viaturas do Grupo de 
Patrulha Especial

參觀合照留影
Fotografia conjunta
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進行模擬新聞發佈
Conferências de imprensa simuladas

體驗通關證件查核工作
Experiência pessoal no serviço de inspecção de 
documentos de viagem

與警察樂隊合奏
Actuação com a Banda de Música

dos trabalhadores desta Polícia; a respectiva 
actividade contou-se com a participação de 177 
filhos e 131 familiares dos nossos trabalhadores. 
O programa da presente actividade era muito rica 
e inclui: visita ao Centro de Controlo Operacional 
(CCO), uma parte das instalações do edifício, 
equipamentos e viaturas policiais, situação de 
formatura dos agentes policiais, participação na 
actividade de desempenho de diferentes papéis 
(acções s imuladas)  e  aprec iação dos f i lmes 
de “Histór ias da Polícia”,  etc..  Mediante esta 
actividade, os fi lhos dos nossos trabalhadores 
t i v e r a m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  e x p e r i m e n t a r 
pessoalmente e conhecer o serviço quotidiano 
desta Corporação, obter melhores conhecimentos 
sobre a situação de trabalho dos seus pais e, 
simultaneamente, educar-lhes valores correctos 
e senso de justiça. A atmosfera desta actividade 
foi calorosa e cheia de alegria. Esta Corporação 
pretende através da presente actividade, reforçar 
os conhecimentos dos filhos em relação à profissão 
e ambiente de trabalho dos seus pais, no intuito de 
promover a relação de convívio familiar.
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曹艷琼  心理輔導員走出長期痛症的陰影

Como se livrar de dores prolongadas Psicólogo, Chou Im Keng (Karen)

　　長期痛症……很多時候我們都會聯想到家中

的長者，由於他們年紀老邁，機能衰退，經常出

現腰酸背痛、手腳疼痛等；我們很難想像三四十

歲的青壯年人亦有長期痛症的困擾，然而在我的

服務對象當中，就有一群這樣的保安部隊人員長

期受到痛症的折磨，他們有些每天連穿衣、扭毛

巾、彎腰繫鞋帶或上樓梯等生活小事，都要忍受

無比疼痛，有些甚至不能久坐或久站，導致生

活、工作及社交都受到嚴重的影響。

　　保安部隊的工作如維持社會治安的警察、

救火救人的消防員，一向被人認為是一份「好

工」，皆因他們人工高、福利好、工作又穩定，

但他們的工作卻不是想像中那麼容易，除了工

作壓力大之外，他們的工作亦具有一定危險性。

此外，他們執勤時，身上往往要背負種種裝備，

輕則十數磅，重則數十磅，對部隊人員的身體造

成沉重負擔，日積月累，不但容易令肌肉勞損，

若用力不當或執勤時姿勢不正確，很多同僚更容

易受傷，往往三四十歲便“周身痛”。

甚麼是長期痛症？

　　長期痛症通常被定義為持續痛楚超過三個

月或以上，根據世界衛生組織（WHO）及國際

疼痛學會統計，每五名成年人就有一人有長期痛

症（又叫慢性痛症），常見的痛症有頭痛、關節

痛（例如：退化性關節炎、類風濕性關節炎、肩

周炎、痛風症）、腰背痛、肌肉痛（例如：纖維

肌痛）、神經痛等 ( 例如：坐骨神經痛、生蛇後

神經痛 )。

長期痛症對個人有那些影響？

　　長期痛症對個人造成的影響非常多，根據

調查發現有以下之影響：（資料來源：香港醫院

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

 Associamos, muitas vezes, dores prolongadas 
a familiares idosos que, devido à idade avançada e ao 
declínio da capacidade funcional do organismo, têm 
frequentemente dores nas costas, na cintura e nos 
membros. Embora seja difícil imaginar que jovens com 30 
ou 40 anos também são constantemente importunados 
por dores prolongadas, é o que, realmente, acontece com 
parte dos nossos pacientes que é pessoal das forças 
de segurança, os quais são constantemente torturados 
por dores prolongadas. A eles, até simples actos da vida 
quotidiana, tais como, vestir-se, torcer toalhas, curvar-
se para atar os cordões dos sapatos, subir a escada, 
etc, lhes causam dores insuportáveis, alguns deles até 
nem conseguem estar sentados ou de pé durante muito 
tempo, o que afecta gravemente a sua vida quotidiana, o 
emprego e a sua vida social.
 As forças de segurança compreendem os agentes 
de polícia que asseguram a ordem pública, os bombeiros 
que combatem incêndios e socorrem as pessoas, cargos 
esses que são geralmente considerados pelas pessoas 
como “bons empregos”, dado serem bem remunerados, 
com muitas regalias, e darem estabilidade à vida. Na 
verdade, não são cargos fáceis de exercer, porque além 
de terem de trabalhar sob stresse, têm de assumir certos 
riscos no exercício das suas funções. Além disso, durante 
o desempenho das funções, eles têm de levar consigo 
equipamentos de diversos tipos, que pesam uma dezena 
ou até várias dezenas de libras, sobrecarregando assim 
os seus corpos. Com o passar do tempo, essa sobrecarga 
não só provoca desgaste muscular, como também lesões, 
e no caso de emprego impróprio de força ou de adopção 
de posições incorrectas no trabalho, é muito provável que 
venham a sofrer de lesões corporais, causando-lhes dores 
em todo o corpo, mesmo sendo trintões ou quarentões.

O que são dores prolongadas?
 As dores prolongadas são definidas como dores 
que persistem mais do que 3 meses. De acordo com as 
estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e da Associação Internacional de Estudo de Dores, em 
cada 5 adultos, 1 sofre de dores prolongadas (também 
conhecidas como dores crónicas), as mais frequentes são: 
dores de cabeça, das articulações (ex.: osteoartrite por 
degeneração, artrite reumatóide, capsulite adesiva, gota), 
dores nas costas, dores musculares (ex.: fibromialgia) e 
dores neurais (ex.: ciatalgia e dores após Herpes-zóster).



55

管理局聯科痛症治療工作小組）

70% 患者的日常生活 / 活動會受到影響。

38% 患者工作受影響，很多都要申請病假。

71% 患者均有焦慮或抑鬱，或兩者同時存在。

47% 患者有中度至嚴重程度的焦慮症。

43% 患者有中度至嚴重程度的抑鬱症。

患者的情緒及睡眠也受到影響。

患者的生活質素相比正常人士嚴重受損。

很多患者的自信心都比較低。

痛楚引發情緒病：

　　長期痛症患者很容易因疼痛而心煩意亂，

情緒惡劣，而且常伴有失眠問題，從而令到患

者體力變差、肌肉緊張，這樣又會令疼痛加劇，

變成一個惡性循環。若患者無法接受痛楚，對痛

楚產生恐懼，繼而對自己失去信心，凡事只會往

壞處想，甚至產生災難性思維；另外，長期痛症

患者常常渴望痛症得到根治，他們會到處求醫，

嘗試各種治療方法，但痛症往往依然糾纏不休，

患者連番受挫，容易出現恐懼、抑鬱、焦慮等情

緒問題，亦會破壞與家人、朋友的關係。患者一

旦墮入長期痛症及抑鬱症的惡性循環之中，亦會

有高的自殺風險，所以及早注視抑鬱問題，對改

善長期痛症的病情有很大的幫助，亦可減少患者

自殺的危機。

把握診療的黃金時間：

　　一般處理痛楚，最快捷的方法是服食止痛

藥，簡單而直接，對急性創傷或手術後所引起的

疼痛都有明顯效用。對於長期痛症，止痛藥即使

能發揮短暫效用，但容易令人依賴上癮，更會引

起不少副作用，對內臟器官造成損害，有個案就

是因為長期服食止痛藥而導致胃潰瘍。研究發

現，百分之八十至九十的痛症病人可在十二星期

內康復。若超過十二星期仍未有好轉，便很有可

能演變成長期痛症，因此，及早求醫是避免問題

惡化的第一步。

Quais os impactos no ser humano?
 As dores prolongadas causam inúmeros impactos 
no corpo humano. Segundo as investigações feitas pelo 
Comité Multidisciplinar do Tratamento das Dores da 
Autoridade Hospitalar de Hong Kong, estas dores dão 
lugar às perturbações abaixo discriminadas:
- 70% dos pacientes são afectados a nível da vida 
quotidiana e das actividades diárias;
- 38% dos pacientes são afectados a nível do seu 
trabalho, faltando muitas vezes ao serviço;
- 71% dos pacientes sofrem de ansiedade e/ou depressão;
- 47% dos pacientes sofrem de ansiedade de grau 
moderada a grave;
- 43% dos pacientes sofrem de depressão de grau 
moderada a grave;
Os pacientes têm também perturbações emocionais e no 
repouso, tendo implicações graves na qualidade de vida 
em comparação com as pessoas normais.
A autoconfiança da maior parte dos pacientes é 
comparativamente mais baixa.

Transtornos emocionais causados pelas dores:
 Devido à persistência das dores, os pacientes 
apresentam facilmente confusão mental e instabilidade 
emocional, acompanhadas muitas vezes de problemas 
de insónia, o que lhes causa diminuição da força física 
e tensões musculares que, por sua vez, aumentam a 
intensidade das dores, formando-se assim um ciclo 
vicioso. Nos casos em que o paciente não consegue 
aguentar este sofrimento, irá ter fobia a dores e perder 
assim a autoconfiança, tornando-se pessimista e até 
manifestar pensamentos catastróficos. Além disso, os 
pacientes estão sempre ávidos de uma cura definitiva 
das dores, procurando diversos tipos de diagnóstico 
e submetendo-se a tratamentos de natureza variada, 
porém, como na maioria dos casos, as dores perduram, 
o que os leva a ficarem repetidamente frustrados, e a 
sofrerem facilmente de distúrbios emocionais, tais como 
fobia, ansiedade e depressão, sendo prejudicados desta 
forma no seu relacionamento com familiares e amigos. 
Uma vez que os pacientes caem no ciclo vicioso das 
dores prolongadas e da depressão, a probabilidade de 
cometerem suicídio irá também aumentar, pelo que, a 
descoberta precoce da depressão, tanto traz grande 
melhoria das dores prolongadas, como diminui o risco de 
suicídio.

Aproveitar a época áurea do tratamento:
 A forma mais simples, directa e eficiente de tratar 
as dores é a prescrição de analgésicos, designadamente 
no caso de dores causadas por traumatismos ou 
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適量運動避免惡性循環：

　　一些長期痛症患者經常為了避免痛楚，不

斷減低自己的活動量，又或者運動時多一點的痛

楚，患者便以為受了傷，覺得運動「很危險」，

不敢再做運動，他們認為要多休息，不運動是最

好的應對方法。而事實上，逐步增加運動量和活

動參與，能加強肌肉的控制、耐力、肌肉力量或

關節的柔軟度。有研究亦證實運動或簡單的運動

如散步，可幫助長期痛症患者紓緩病情，游泳及

太極更可增加肌肉的持久力。

處理長期痛症的正確態度及方法：

1. 學會接受：患者必須明白，有些痛症是不能

根治的，管理疼痛，接受目前的限制，減低

痛楚對生活的影響才是長期痛症患者的正確

態度。

2.「與痛同行」：既然已盡了努力接受治療，但

痛症仍然存在，我們便要學習接受它，調整

我們的期望，不要期望完全無痛生活，只要

不令其繼續惡化，可能已不錯了。

3. 減少對痛楚的恐懼，靜下心，換個想法，並

有計劃漸進地做運動，以增強肌肉的力量。 

4. 轉移注意力至一些有意義的事物上，包括培

養生活情趣、改變生活節奏、維繫人際網絡

等，克服痛楚對生活帶來的限制以及無助感。

5. 如家庭問題、失業或經濟問題和訴訟問題等，

都會影響患者對痛症的感受、反應及處理方

法，亦會加劇痛楚，因此，安排良好的作息

時間，保持身心和諧，訂定目標，善待自己，

有助處理壓力。

6. 透過放鬆技巧的練習，可以舒緩肌肉及情緒

上的緊張，間接減輕痛楚，放鬆方法有深呼

吸法，漸進式肌肉鬆弛法等。

7. 音樂治療：令人輕鬆愉快的音樂，可以舒解

心中的緊張，有助患者放鬆心情，減低長期

痛楚引致的心理壓力，此外，藉著音樂提供

的節奏感，亦可以活動筋骨。

resultantes de intervenções cirúrgicas. Não obstante a 
eficácia de analgésicos nas dores prolongadas ser curta 
e transitória, o paciente torna-se facilmente dependente 
e viciado neles, provocando muitos efeitos secundários e 
lesões nos órgãos. Existem até casos de úlceras gástricas 
causadas pelo consumo persistente de analgésicos. 
Estudos revelam que 80% a 90% das dores podem ser 
tratadas no prazo de 12 semanas, caso este prazo seja 
ultrapassado e não haja melhorias, é muito provável que 
se tenham transformado em dores prolongadas. Desta 
forma, a consulta médica atempada constitui o primeiro 
passo crucial para prevenir o agravamento da situação.

Exercício físico adequado para prevenção do ciclo vicioso:
 Para prevenção das dores, certos pacientes 
tendem a prat icar menos act ividades físicas, ou 
quando a intensidade da dor aumenta durante a prática 
de exercícios físicos, pensam que estão feridos, e 
consideram a prática de exercício físico um acto perigoso, 
desistindo assim destas actividades e achando o aumento 
do tempo de descanso como a melhor forma de cura da 
sua doença. De facto, o controlo, a resistência e a força 
musculares, bem como a flexibilidade das articulações 
são fortificados com o aumento da prática de exercício 
físico e da participação em actividades físicas. Estudos 
revelam que exercícios físicos ou simples actividades 
físicas, como caminhar, podem atenuar a intensidade das 
dores prolongadas, sendo que a natação e Tai Chi Chuan 
também podem fortalecer a resistência muscular.

Atitude e formas correctas de tratamento das dores 
prolongadas:
1.　Aprender a aceitar a doença: os pacientes têm de 

perceber que certas dores não podem ser sanadas 
definitivamente. Assim, gerir as dores, aceitar as 
limitações causadas pelas dores e diminuir os seus 
efeitos negativos na vida quotidiana constituem 
atitudes correctas a adoptar por um paciente com 
dores prolongadas.

2.　"Conviver com as dores": uma vez que se submeteu 
aos tratamentos, mas as dores ainda persistem, tem 
que aprender a aceitar esta realidade, ajustando as 
nossas expectativas, não esperando uma vida "sem 
dor". Desde que a situação não continue a agravar-
se, já é um resultado satisfatório.

3.　Diminuição do medo das dores - tentar acalmar-
se, mudar os pontos de vista e continuar a praticar 
exercícios físicos para fortalecer a força muscular.

4.　Desviar a atenção para assuntos mais interessantes, 
incluindo os passatempos favoritos, ajustar o ritmo 
da vida e manter a rede social de modo a superar 
as limitações à vida quotidiana e o sentimento de 
desamparo.
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8. 心病還需心藥醫：如果患者的抑鬱或焦慮問

題嚴重，便需接受精神科藥物治療，雖然抗

抑鬱藥不是正式的止痛薬，但能減低抑鬱焦

慮的症狀，改善患者失眠，痛症亦會得到舒

緩，一般來說，抗抑鬱藥加上心理治療雙管

齊下的效果會更理想。

　　生命中，我們經常面對許多困難、挫折及

痛楚，患者以正面的態度學習接受和面對痛症，

減低痛症帶來的負面想法，把注意力放在生活的

其他事情上，多做運動和肌肉鬆弛練習，維持正

常的社交生活和工作，以免跌入抑鬱焦慮的惡性

循環中，如常的生活，與痛同行，為生活拓展另

一片天空。

心理輔導員 Psicólogo : 曹艷琼 Chou Im Keng（Karen）

聯絡電話 Telefone de contacto : 87997693

電郵地址 Correio electrónico : ikchou@fsm.gov.mo

服務時間 Horário de serviço : 

星期一、三、四 Às 2ªs, 4ªs e 5ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:45

星期二 Às 3ªs-Feiras, 11:00~13:00   14:30~19:45

星期五 Às 6ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:30

5.　Problemas relacionados com a família, desemprego 
ou litígios, bem como dificuldades económicas vão 
afectar o paciente emocionalmente ao nível da sua 
sensibilidade, reacções e no modo de lidar com as 
dores, podendo também agravá-las. Assim, deve 
gerir bem o tempo das actividades e de descanso, 
manter a harmonia físico-mental, definir os objectivos 
a alcançar e tratar bem de si mesmo, o que contribui 
para o alívio da pressão.

6.　O alívio das pressões musculares e emocionais 
a t ravés de técn icas  de re laxamento ,  pode, 
indirectamente abrandar as dores. São formas de 
relaxamento a respiração profunda, o relaxamento 
muscular, etc.

7.　Musicoterapia: a música põe-nos alegres, pode aliviar 
a nossa pressão e ajudar-nos a relaxar, diminuindo 
desta forma a pressão psicológica causada pelas 
dores. Além disso, podemos aproveitar o ritmo da 
música para movimentar o nosso corpo.

8.　Procura da terapia adequada: caso o paciente sofra 
gravemente de ansiedade ou depressão, necessita 
de receber tratamento psicotrópico. Embora os 
antidepressivos não sejam analgésicos, podem aliviar 
os sintomas da depressão ou ansiedade, melhorar as 
insónias e diminuir, por consequência, as dores. Em 
situações normais, a psicoterapia juntamente com 
antidepressivos dá resultados mais satisfatórios.

 Durante a nossa vida, passamos por muitas 
di f iculdades, f rustrações e dores.  Os pacientes 
devem, por um lado, adoptar uma atitude positiva para 
aceitar e enfrentar as dores, por forma a minimizar as 
preocupações e, por outro lado, concentrar-se noutros 
aspectos da vida, praticar mais exercício físico e relaxar 
os músculos, manter um ritmo normal na vida social e 
profissional, evitando cair no ciclo vicioso da ansiedade 
e da depressão. Ter uma vida normal, conviver com as 
dores, abrindo e alargando um novo espaço para a vida.
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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 )

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 )

5 為持《前往港澳通行證》人士辦理入境驗證手續 20 分鐘 98% 100%

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%

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% 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% ---

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 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%

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%

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% 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%

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%

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 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%

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%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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% ---

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% ---

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%

2016 年 第 一 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況

服務承諾
Carta de
Qualidade
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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 )

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%

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%

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%

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%

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%

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%

35 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 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%

37 續期 35 分鐘 90% 100%

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%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% 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%

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%

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 99.89%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

98.84%

55 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 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%

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%
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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 )

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

92.06%

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

97.98%

18 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 100%

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%

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%

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 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

75%

66 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 簽發 6 個工作日 98% 100%

67 續期 17 個工作日 95% 100%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 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% 17.20%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 69.20%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

25 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 91.70%

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%

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%

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 91.67%

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%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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)

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)

5 Formalidades da verificação de documento para os titulares de Salvo-
conduto para deslocação a Hong Kong e Macau 20 minutos 98% 100%

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%

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% 100%

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

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

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização 
de Permanência"

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

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

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

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

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

6

"Autorização Especial de 
Permanência"  para Agregado 
Familiar do Trabalhador Não-
residente

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

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

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% ---

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% ---

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%

1o Trimestre do ano 2016

Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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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)

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%

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%

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

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%

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

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

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

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 100%

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%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

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

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

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

99.89%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

98.84%

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

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%
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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)

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

92.06%

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

97.98%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 100%

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 63 Pedido 25 minutos 95% 100%

21 Licença de cremação ou 
incineração

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

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

22 Licença de uso e porte de 
arma de competição

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

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

75%

66 Pedido (incluíndo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) 
- Emissão 6 dias úteis 98% 100%

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

23
Autorização para detenção de 
armas de ornamentação e de 
valor estimativo

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 17.20%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 69.20%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 91.70%

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%

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%

28 Linha de Combate ao Tráfico 
de Pessoas 28889911 78 Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

91.67%

29 Serviço Gratificado

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

Operações
Divisão de Relações 

Públicas

100%

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

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




