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社區警務
Policiamento
Comunitário

社區警務交流會

Seminário de Intercâmbio Sobre o 
Policiamento Comunitário

與社群代表合影
Fotografia conjunta com os representantes das 
associações comunitárias

社區警務聯絡主任積極發表意見
Apresentação activa das opiniões pelos coordenadores 
do policiamento comunitário

4 月 21 日，本局於北安出入境事務廳大樓舉辦

「社區警務交流會」，出席的社群包括街坊會聯

合總會、民眾建澳聯盟、物業管理業商會、物業

管理專業人員協會、工會聯合總會及婦女聯合總

會的主要負責人及社區聯絡主任，合共 60 多人，

由梁文昌局長及領導主管熱情接待。會上，本局

各廳代表就整體治安形勢及交通狀況進行工作簡

報，各社群代表亦就區內治安、交通、民生等議

題提出了寶貴意見及建議。藉著本次交流會，積

極促進彼此溝通與交流，將警民合力發揮最大化。

No dia 21 de Abril, esta Corporação organizou o 
“Seminário de intercâmbio sobre o policiamento 
comunitário” no Edifício do Serviço de Migração em 
Pac On, o qual tiveram presentes mais de 60 principais 
responsáveis e coordenadores do policiamento 
comunitário das diversas associações comunitárias 
que se incluem a União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau, Aliança de Povo de 
Instituição de Macau, Associação de Administração de 
Propriedades de Macau, Associação de Profissionais 
do Sector da Administração de Propriedades de 
Macau, Federação das Associações dos Operários de 

Macau e Associação Geral das Mulheres de Macau, 
e foram recebidos calorosamente pelo Comandante 
Leong Man Cheong e dirigentes e chefias das 
diferentes subunidades desta Polícia. Durante o 
evento, os representantes dos Departamentos desta 
Corporação fizeram breves apresentações de trabalhos 
sobre a situação geral de segurança e de tráfego, 
por outro lado, os representantes das associações 
deram opiniões e sugestões valorosas em relação à 
segurança, tráfego e vida quotidiana na comunidade. 
Mediante este seminário, promovendo activamente a 
comunicação e o intercâmbio de ambas as partes e 
desenvolvendo no seu máximo a cooperação entre a 
Polícia e a população.
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新馬路及大三巴一帶實施人潮管制措施
Aplicação da medida de controlo de pessoas na Avenida 
de Almeida Ribeiro e na Rua de S. Paulo

各口岸通關秩序良好
Boa ordem de movimentos fronteiriços

警員駐守在大型活動現場
Agente de serviço no local de um grande evento

勞動節期間警務措施

Medidas policiais durante o período de 1 de Maio

五一勞動節期間，本澳市面人流暢旺。為確保交

通暢順及市民旅客安全，本局與相關部門籌劃部

署，調配充分警力在市面疏導行人及車輛，期間

分別在新馬路及大三巴一帶實施人潮管制措施，

協助市民及旅客按警方現場指示有序行進，措施

成效理想。口岸通關方面，面對連日大量出入境

旅客，亦適當採取一系列應變措施，確保出入境

運作暢順。

此外，本局同時通過各種途徑及新媒體即時向公眾

發佈訊息，令社會大眾及時掌握市面和過關情況。

Durante o período de 1 de Maio, a cidade de Macau 
estava cheia de pessoas. Com vista a garantir o 
bom fluxo de trânsito rodoviário e a segurança de 
cidadãos e visitantes, esta Corporação colaborou com 
os serviços envolvidos no necessário planeamento 
e disposição, e mobilizou suficientes efectivos para 
regularizar o escoamento do trânsito. Entretanto, 
efectuou-se a medida de controlo do fluxo de pessoas 
respectivamente na zona da Av. de Almeida Ribeiro e 
de Ruinas de S. Paulo, para orientar a circulação em 
boa ordem de cidadãos e visitantes. A medida rendeu 
bom resultado. No que respeita a postos fronteiriços, 
face a grandes movimentos fronteiriços que duravam 
dias, foi também lançado um leque de medidas de 
resposta, por forma a assegurar a fluidez de circulação 
nas fronteiras.

Por outro lado, através de diversos métodos e 
novos meios, a Corporação também difundiu 
ao público, informação em tempo real sobre 
eventos em curso e sobre a situação de postos 
fronteiriços.
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吳錦華副局長和劉運嫦廳長就事件向公眾發佈最新訊息
O 2.º Comandante Ng Kam Wa e a Chefe de departamento 
Lao Wan Seong a divulgar ao público as informações mais 
recentes sobre os casos

出入境電腦系統故障期間全力確保通關秩序正常

Pleno Esforço para Garantir a Ordem Normal na Passagem Fronteiriça
Durante a Avaria do Sistema Informático de Migração

4 月 30 日，出入境事務廳的電腦系統伺服器子

系統出現罕見技術故障，導致本澳各出入境口岸

的自助過關系統陸續出現故障，造成大批居民及

旅客擠迫情況。本局出入境事務廳即時抽調人員

到各口岸加開櫃枱以維持通關服務，並調度特警

隊、澳門警務廳、海島警務廳、交通廳人員對各

受影響邊境站的大堂和周邊人流，以及附近道路

交通實施管制，確保市民和旅客的安全和通關秩

序。事故持續約 2 小時後，電腦系統全面修復，

各口岸秩序逐步回復正常。

保安當局對於是次電腦系統故障高度關注，隨即

召集轄下相關部門進行工作會議，全面檢討有關

技術和應變管理等問題，確定改善方案，避免同

類問題再次發生。

No dia 30 de Abril, ocorreu uma falha técnica rara no 
subsistema do servidor do sistema informático das 
fronteiras do Serviço de Migração, causando uma 
avaria no sistema de passagem automática em todas 
as fronteiras de Macau e resultando uma grande 
concentração de residentes e visitantes. O Serviço de 
Migração desta Corporação enviou, de imediata, mais 
agentes para os diversos postos fronteiriços no sentido 
de aumentar o número de balcões de verificação, a 
fim de salvaguadar o serviço de passagem fronteiriça, 

destacando ainda os agentes de UTIP, do DPM, do DPI 
e do DT para aplicar o controlo de multidão de pessoas 
nas alas e nos arredores, bem como de trânsito nas 
suas proximidades, a fim de garantir a segurança dos 
cidadãos e dos visitantes e a ordem na passagem 
fronteiriça. O sistema foi recuperado integralmente 
cerca de duas horas depois e a ordem dos diversos 
postos fronteiriços voltaram sucessivamente para o 
normal.

As Autoridades de Segurança prestaram elevada 
atenção ao caso de avaria no sistema informático, 
realizaram, de imediata, uma reunião de trabalho com 
as subunidades competentes da sua tutela, com vista 
a apreciar e examinar as questões técnicas e aferir 
as questões relacionadas com a gestão e resposta 
a incidentes deste tipo, para além de identificar e 
determinar medidas de optimização que previnam e 
impeçam a ocorrência de situações idênticas no futuro.

即時增派警力加開驗證櫃檯疏導人流
Aumento imediato de força policial para abertura de 
maior número de balcões de verificação com vista a 
aliviar o fluxo de pessoas
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交通警員於邊境站周邊疏導車輛
Os agentes do DT a efectuar o controlo de fluxo de viaturas nas 
proximidades dos postos fronteiriços

警員協助市民及旅客有序行進
Apoio prestado pelos agentes policiais para uma passagem em ordem dos cidadãos e visitantes
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梁文昌局長 ( 中 ) 視察專道試行情況
O Comandante, Leong Man Cheong (meio), 
inspecciona o estado da implementação 
experimental do corredor exclusivo

時限性公交專道試行

Implementação Experimental do Corredor 
Exclusivo para Transportes Públicos em 
Horários Determinados

自本年 5 月 7 日起逢周六、日，媽閣至林茂塘

時限性公交專道開始試行，而在 7 月 1 日亦擴

展至周一至周日實行，實施時間為上午 7 時 30

分至 9 時、下午 4 時 30 分至晚上 7 時。本局呼

籲駕駛者切勿誤闖專道，或在專道以及周邊道路

違泊車輛，留意道路符號以及現場交通警員指

示，誤闖專道可被科處罰款澳門幣 600 圓。

A partir do dia 7 de Maio do corrente ano, em todos 
os sábados e domingos, entre a Barra e a Doca 
Lam Mau, implementou, de forma experimental, 
o corredor exclusivo para transportes públicos, e 
no dia 1 de Julho alargou ainda essa execução 
para segunda-feira a domingos, cujo o horário de 
funcionamento se encontra fixado para as 07H30 
a 09H00 e 16H30 a 19H00. Esta Corporação apela 

aos condutores que, não devem entrar, por engano, 
neste corredor exclusivo, ou estacionar ilegalmente 
no corredor ou nas vias próximas do mesmo, devem 
os mesmos tomarem atenção sobre as sinalizações 
e as indicações dadas pelos agentes policiais no 
local, todos os que entraram, por engano, neste 
corredor exclusivo serão punidos com multa de 600 
patacas.

警員在場指揮交通
Indicação de trânsito no local dada pelo agente policial
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局長出席「澳門講場」

Participação do Comandante no programa 
“Macau Fórum”

6 月 8 日，本局梁文昌局長聯同司法警察局周偉

光局長及消防局梁毓森局長出席澳門電台節目

「澳門講場」，透過大氣電波與市民探討社區

警務和滅罪防災工作等議題。訪談中警方指出，

警力有限、民力無窮，會積極與居民保持緊密溝

通，共同做好維護治安及滅罪防災的工作。

No dia 8 de Junho, o Comandante desta Corporação, 
Leong Man Cheong, o Director da Polícia Judiciária, 
Chau Wai Kuong e o Comandante do Corpo de 
Bombeiros, Leong Iok Sam, participaram no programa 
da Ou Mun Tin Toi “Macau Fórum”, através do qual, 
discutindo com os cidadãos o policiamento comunitário 
e os trabalhos de combate à criminalidade e de 
prevenção de desastres. No programa, as autoridades 
policiais referiram que, tendo em conta as limitações 
do poder policial quando comparado com as ilimitadas 
possibilidades da população, mantendo de forma 
activa uma comunicação estreita com os cidadãos, 
desempenhando bem conjuntamente nos trabalhos 
de garantia de segurança pública, de combate à 
criminalidade e de prevenção de desastres.

三位局長即時回應市民訴求
Dois Comandantes e um Director responderam oportunamente 
as solicitações da população

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

局持續對違規車輛及行人作出檢控。在 2016 年

上半年檢控行人違法過馬路 116 宗、車輛在人

行橫道没有讓先 872 宗、超載 ( 載客 ) 737 宗、

違 規 的 士 2,112 宗、「 白 牌 車 」290 宗， 當 中

涉及手機應用程式的「叫車服務」有 170 宗。

本局對有關之違規行為將加大打擊力度及持續

進行針對性宣教工作，以確保市民和旅客安全，

保障公共利益，維護澳門旅遊形象。

A fim de garantir a fluidez na ordem rodoviária de 
Macau e a segurança dos utilizadores das vias 
públicas, esta Corporação efectuou em contínuo 
a  autuação cont ra  os  ve ícu los  e  peões que 
desrespeitaram às regras de trânsito. No primeiro 
semestre do ano 2016 foram autuados no total 
de 116 casos de peões que infringiram a lei na 
travessia de via, de 872 casos de não cedência de 
passagem a peões nas passadeiras, de 737 casos 
de excesso de lotação (passageiros), de 2112 
casos de irregularidades praticadas pelos taxistas, 
de 290 casos de “veículos que se serviram como 
táxi sem alvará”, dentro dos quais 170 casos se 
encontraram envolvidos no “serviço do pedido 
de transporte” mediante software  apl icado no 
telemóvel.

Face a estas irregularidades, esta Corporação irá 
intensificar o combate e efectuar em contínuo os 
trabalhos de sensibilização e de educação, com 
vista a garantir a segurança dos cidadãos e dos 
visitantes, salvaguardando os interesses públicos, 
bem como a imagem turística de Macau.



8

社區防罪及防災宣傳

Divulgação de prevenção comunitária de 
crimes e de incêndio

4 月至 6 月期間，本局人員分別前往本澳北區、

離島社區及各旅遊熱點進行防罪防盜宣傳，向居

民、旅客及商戶講解常見的犯罪手法及防罪知

識，並沿途派發防罪資訊宣傳單張及海報，藉以

提升防範意識。本局亦聯同澳門工會聯合總會屬

下社區服務中心、澳門街坊會聯合總會屬下北區

辦事處及坊會代表巡察社區，促進警民合作，攜

手防罪滅罪。此外，本局人員亦前往多間娛樂場

所進行宣傳禁止非法博彩活動，呼籲居民切勿參

與非法博彩。

另外，由於風季將至，警察總局聯同保安協調辦

公室、治安警察局及消防局到內港及北區一帶進

行防災宣傳，向商戶和居民講解有關避險防災的

知識，切實做好預防颱風的措施。

Durante o período de Abril a Junho, o pessoal da 
Corporação dirigiu-se respectivamente à zona norte 
de Macau, às Ilhas e aos principais locais de interesse 
turístico para a promoção de prevenção de crimes, 
explicando aos moradores, visitantes e lojas sobre 
os truques comuns adoptados por perpetradores, 

由四個部門組成的「避險防災」宣傳小隊
A equipa de divulgação de “protecção a catástrofes”, composta de 
elementos de quatro serviços públicos

馬超雄警司聯同街總代表到社區巡察
Inspecção ao bairro efectuada conjuntamente pelo 
comissário Ma Chio Hong e representante da UGAMM

e transmitindo-lhes conhecimentos de prevenção. 
Procedeu-se ainda à distribuição de folhetos e 
cartazes de sensibilização ao longo do caminho, com 
a finalidade de reforçar a consciência preventiva. 
Efectuou ainda, com a colaboração do Centro de Apoio 
Comunitário da Associação Geral dos Operários de 
Macau (AGOM), da Secretaria da Zona Norte da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau 
(UGAMM), bem como dos representantes de várias 
associações dos moradores, uma inspecção aos 
bairros, em promoção de cooperação cidadãos-polícia 
e de esforço conjunto de prevenção e combate contra 
crimes. Além disso, o pessoal da Corporação também 
se dirigiu a vários estabelecimentos de diversões, em 
divulgação de proibição de jogos ilegais, apelando aos 
cidadãos para não participar nos mesmos.

Por outro lado, face à aproximação da época de 
tufões, os Serviços de Polícia Unitários, o Gabinete 
Coordenador de Segurança, o CPSP e o Corpo de 
Bombeiros, dirigiram-se conjuntamente ao Porto 
Interior e à zona norte da cidade, a divulgar a 
protecção civil, transmitindo a lojas e moradores, 
conhecimentos de protecção a catástrofes.
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聯同工聯代表到社區巡察
Inspecção ao bairro efectuada conjuntamente pelo pessoal do 
CPSP e representantes da AGOM

在巴士站向居民講解常見扒竊手法
Explicação a cidadãos numa paragem de 
autocarros sobre os truques de carteiristas

在商舖張貼防罪海報
Distribuição de cartazes a lojas

呼籲離島居民做好家居防盜措施
Apelo a cidadãos para a prevenção de furto domiciliário

市民支持警方打擊非法博彩
Apoio de cidadãos ao combate da polícia contra jogos ilícitos

向學童傳遞警民攜手防罪滅罪的訊息
Transmissão a alunos de mensagem de cooperação 
cidadãos-polícia em prevenção e combate contra crimes
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高兵警長講解如何防範校園欺凌事件發生
O chefe Kou Peng em explicação de prevenção contra 
bullying no câmpus

岑明活警長與長者交流防騙心得
A chefe Sam Meng Wut partilhou conhecimentos de 
prevenção contra burla com os idosos

治安專題講座

Palestras com tema específico no âmbito 
de segurança pública

林強警司呼籲青少年切勿以身試法
Apelo do comissário Lam Keong a alunos para não 
infringirem a lei

4 月至 6 月期間，本局派員分別前往綠楊長者日

間護理中心、科技大學、濠江中學及青洲小學舉

行治安專題講座，為合共約 2,000 位長者和學

生講解最新的行騙案例、防騙方法、校園暴力、

法律知識及治安資訊，藉此提高大眾防騙和守法

的意識。

Com a  aprox imação das  fé r ias  de  Verão ,  a 
Corporação rea l izou,  com a co laboração da 
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de 
Macau e da Polícia Juvenil, uma palestra sobre a 

暑假將至，本局聯同中華學生聯合總會及少年警訊於 6 月 25 日舉行提防暑期工陷阱講座。透過話劇、互

動遊戲及答問環節，提醒需要求職的青少年提防不法份子，避免墮入招聘陷阱或被利用作出犯罪行為。鼓

勵青少年善用餘暇，藉暑假期間吸取工作經驗，培養責任感，正確的價值觀及守法意識。
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拜訪學校

Visita a escolas

本局向青少年提供預防陷阱小貼士
Apresentação de dicas sobre a prevenção de armadilhas

以話劇形式模擬求職情境
Teatro de simulação de cenas de procura de trabalho

鄧洪斌副警司 ( 右二 ) 向校方致送防罪海報
Oferta de cartaz de sensibilização a escola pelo 
subcomissário Tang Hong Pan (o 2.º à direita)

4 月至 5 月期間，第二警務警司處和氹仔警務警

司處人員分別前往菜農子弟學校、鮑思高粵華小

學及三育中學與校方代表會晤，就校區周邊治

安、交通及青少年犯罪趨勢等議題與校方交流資

訊。雙方透過保持緊密溝通，持續落實「警 ‧ 校

聯絡機制」，促進警校合作。

Durante o período de Abril a Maio, o pessoal do 
Comissariado Policial n.º 2 e do Comissariado 
Policial da Taipa visitou a Escola da Associação 
para Filhos e Irmãos dos Agricultores, o Colégio 
Dom Bosco (Yuet Wah) e a Escola Secundária 
Sam Yuk, onde se trocaram, entre nosso pessoal 
e os responsáveis das escolas,  in formações 
sobre a segurança pública e o trânsito rodoviário 
nos redores escolares, e sobre a tendência de 
delinquência juvenil. Com as visitas realizadas, 
visou-se a manter uma estrei ta comunicação 
entre as duas partes, a prosseguir o mecanismo 
de ligação entre a polícia e escolas, e promover a 
cooperação escolas-polícia.

prevenção de armadilhas de trabalho nas férias 
de Verão, no passado dia 25 de Junho. Através de 
teatro, jogos interactivos e sessão de perguntas 
e respostas, advertiu os jovens em procura de 
emprego para acautelar-se sobre delinquentes e 
armadilhas de emprego, e evitar ser utilizados para 
praticar actos criminosos. Encorajou os jovens a 
fazerem bom uso do seu tempo livre, aproveitarem 
as férias de Verão para adquir ir  experiências 
de t rabalho, e desenvolverem um sent ido de 
responsabilidade, um correcto conceito de valores 
e uma consciência de cumprimento da lei.

Durante o período de Abril a Junho, a Corporação 
enviou agentes respect ivamente a Centro de 
Cuidados Especiais Rejuvenescer, Universidade de 
Ciência e Tecnologia, Escola Hou Kong e Escola Ilha 
Verde, para realizar palestras com tema específico 
no âmbito de segurança pública, onde se explicaram, 
a cerca de 2,000 idosos e alunos, os últimos casos 
de burla e os métodos de prevenção, o bullying no 
câmpus, os conhecimentos jurídicos e informações 
sobre a segurança pública, com o intuito de reforçar 
a consciência do público sobre a prevenção contra 

burla e sobre o cumprimento da lei.
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交通安全講座

Palestra sobre a Segurança no Trânsito

4 月至 6 月期間，本局交通廳聯同交通事務局分

別前往新華中學、聖若瑟教區中學第一校、康暉

長者日間護理中心、台山坊眾互助會及岐關車路

有限公司等團體舉辦交通安全講座，講解一般交

通安全常識及交通意外處理程序，以提高學生、

長者及職業司機安全出行的意識，共同建立安全

的交通環境。

另外，交通廳亦為隸屬交通事務局之交通督導員

開辦培訓課程，協助培訓更多專業人員維護本澳

交通安全。

D u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  A b r i l  a  J u n h o ,  e s t a 
Corporação e a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego real izaram em conjunto, 
p a l e s t r a s  s o b r e  a  s e g u r a n ç a  n o  t r â n s i t o 
respectivamente na Escola Secundária Xin Hua, 
Co lég io  D iocesano de  São José,  Cent ro  de 
Cuidados Especiais Longevidade, Associação de 
Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores 
do Bairro Artur Tamagnini Barbosa, e Kee Kwan 
Motor Road Co., Ltd., a transmitir conhecimentos 
gerais sobre a segurança rodoviário, e explicar os 
procedimentos de tratamento no caso de acidente 
de viação, com vista a elevar a consciência dos 
alunos, idosos e condutores sobra a segurança na 

向長者宣傳交通安全知識
Sensibilização junto dos idosos sobre os conhecimentos 
de segurança rodoviária

sua circulação, e estabelecer conjuntamente um 
ambiente seguro de trânsito.

Por outro lado, a Corporação também organizou 
cursos de formação para os assistentes de trânsito 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, prestando apoio em formação de mais 
agentes especializados para proteger a segurança 
rodoviária de Macau.
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會晤社群

Encontro com as Associações

梁漢新廳長 ( 前排中 ) 與民眾建澳聯盟代表會面
Encontro do Chefe do Departamento, Leong Hon San 
(meio da fila de frente), com os representantes da Aliança 
de Povo de Instituição de Macau

趙崇遠處長 ( 右四 ) 與團體就青少年問題進行交流
Intercâmbio sobre questões dos jovens entre o Chefe da 
Divisão, Chio Song Un (4º à direita), e a Associação

黃景輝警司 ( 右二 ) 到社區收集民情
Recolha de opinião pública junto da comunidade pelo 
comissário Wong Keng Fai (2º à direira)

5 月至 6 月期間，本局澳門警務廳、公共關係

處、氹仔警務警司處及路環警務警司處分別與民

眾建澳聯盟、澳門街坊會聯合總會石排灣家庭及

社區綜合服務中心、澳門工會聯合總會石排灣職

工服務站、澳門中華學生聯合總會，以及美景花

園業主、管理公司代表會面，就社區治安、青少

年防罪和宣教工作等方面交換意見。通過警民互

動，加強溝通和合作，攜手締造安全的社區環境。

Entre os meses de Maio e Junho, o Departanento 
Policial de Macau, a Divisão de Relações Públicas, 
o Comissariado Policial da Taipa e o Comissariado 
Policial de Coloane desta Corporação efectuaram, 
respectivamente, encontros com a Aliança de Povo 
de Instituição de Macau, o Complexo de Apoio à 
Família e de Serviço Comunitário de Seac Pai Van 
da União Geral das Associações dos Moradores 
de Macau, o Posto de Apoio aos Trabalhadores 
de Seac Pai Van da Federação das Associações 
dos Operários de Macau, a Associação Geral 
d e  E s t u d a n t e s  C h o n g  Wa  d e  M a c a u  e  o s 
representantes dos proprietários e da companhia 
de gestão do jardim Mei Keng, com vista a trocar 
opiniões no âmbito de segurança comunitária, da 

prevenção do crime por parte dos jovens e dos 
trabalhos de sensibilização e educação. Mediante 
a  in teracção ent re  a  Po l íc ia  e  a  popu lação, 
intensificando a comunicação e a cooperação, e 
criando conjuntamente uma comunidade segura.
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學童對各種設施和裝備甚感興趣
Os alunos mostraram grande entusiasmo com as diversas 
instalações e equipamentos

活動過程中學童表現雀躍
Participação activa dos alunos nas actividades

學校參觀警司處

Visita de escolas a comissariados

4 月至 6 月期間，二龍喉中葡小學、鄭觀應公立

學校及培華中學附屬小學暨幼稚園合共 172 名

師生及家長，分別參觀了本局第二警務警司處、

第三警務警司處及氹仔警務警司處。參觀期間，

分別向師生及家長介紹本局職能、架構及日常運

作情況，以及參觀報案室、行動控制中心、警司

處設施和日常警用裝備等。本局冀透過活動加深

學生對警務工作的認識，増進警民互動，宣揚守

法精神。

Durante o período de Abri l  a Junho, a Escola 
Primária Luso-Chinesa da Flora, a Escola Oficial 
Zheng Guanying e a Escola Secundária Pui Va, 
totalmente 172 pessoas, incluindo professores, 
alunos e encarregados de educação, visitaram 
respectivamente o Comissariado Policial n.º 2, 
o Comissariado Policial n.º 3 e o Comissariado 
Policial da Taipa. Durante a visita, foi feita aos 
v is i tantes uma expl icação sobre as funções, 
estrutura orgânica e act iv idades quot id ianas 
desta Polícia, e foi-lhes feita uma visita guiada 
à Sala de Atendimento a Denúncia e Queixa, ao 
Centro de Controlo Operacional, e às instalações 
de comissariados e equipamentos policiais em 
corrente uso. Com as actividades realizadas, foi 
desejo desta Polícia que os alunos tiverem melhor 
conhecimento sobre as actividades policiais, e que 
sejam promovidos a interacção cidadãos-polícia e 
o espírito respeitador da lei.
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澳門導遊促進會到訪

Visita da Associação de Promoção de Guia 
Turismo de Macau

6 月 3 日，澳門導遊促進會施家倫榮譽會長和朱

明霞會長一行 9 人到訪本局，以了解旅客在本

澳旅遊時常見的問題，例如在遺失證件或財物被

盜時，警方的處理程序及所提供的協助。本局冀

藉此會談與業界加強溝通和合作，為建設澳門旅

遊業可持續發展的未來而努力。

No dia 3 de Junho, uma delegação composta de 
9 elementos da Associação de Promoção de Guia 
Turismo de Macau, chefiada pelo seu Presidente 
Honorário, Si Ka Lon e pela Presidente Chu Meng 
Ha, visitou esta Corporação para conhecerem os 
problemas comuns encontrados pelos turistas 
durante a viagem em Macau, como, por exemplo, 
quanto à perda de documentos de identidade ou 
ao roubo de bens, quais são os procedimentos e 
apoios tomados pela polícia. O CPSP espera que, 
através este encontro, reforce a comunicação e 
cooperação com o sector e envide mais esforço na 
construção de um futuro com o desenvolvimento 
sustentável do sector de turismo de Macau.

參與社區活動

Participação nas Actividades Comunitárias

5 月至 6 月期間，本局分別派員參與由澳門明

愛、澳門工會聯合總會、澳門街坊會聯合總會承

辦的「六 • 一國際兒童節」慶祝活動，以及環境

保護局主辦的「2016 兩地五市世界環境日嘉年

華」。在活動會場中擺設攤位遊戲，藉以透過遊

戲方式提高居民防罪滅罪和交通安全意識、以及

傳遞預防和控制環境噪音相關資訊，加強警民互

信與溝通。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  M a i o  a  J u n h o ,  e s t a 
Corporação enviou, respectivamente, agentes 
para participarem na actividade para celebração 
do “Dia Internacional da Criança” organizada em 
conjunto pelas Caritas de Macau, Federação das 
Associações dos Operários de Macau e União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau, 
e também no “Festival para comemorar o Dia 
Mundial do Ambiente 2016 entre duas regiões 
e cinco cidades” organizado pela Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental. Nos locais de 
realização das actividades foram instaladas tendas 
de jogos, no sentido de elevar, mediante jogo, a 
consciência na prevenção e no combate do crime 
por parte da população, e transmitir as informações 
relacionadas com a prevenção e o controlo do 
ruído ambiental, intensificando a confiança mútua e 
a comunicação entre a população e a Polícia.

陳民德副局長 ( 中 ) 向嘉賓致送紀念品
O Segundo Comandante Chan Man Tak (o do 
meio) ofereceu lembranças aos convidados

透過攤位遊戲宣揚交通安全資訊
Mediante tenda de jogo para divulgar as 
informações sobre a segurança rodoviária
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第三期「澳門簽證」培訓班

3.º Curso de Formação sobre o Visto de Macau

由本局主辦及外交部駐澳門特派員公署協辦之

中國駐外使領館官員第三期「澳門簽證」培訓班

於 4 月 13 日至 17 日期間在出入境事務廳舉行，

參與是次培訓班的學員分別來自 15 個中國駐外

領事館合共 17 名官員。中國外交部領事司何穎

參贊、駐澳門特派員公署蔡思平副特派員、本局

梁文昌局長及出入境事務廳多位警官出席開班

儀式。培訓班的內容包括本澳入境、逗留、居留

的制度，以及遣返與驅逐程序，重點是關於「澳

門簽證」的申請與審查。

本局未來將與中國外交部領事司及駐澳門特派員

公署加緊合作，讓澳門簽證審查工作繼續優化，

進一步發揮對外國人士來澳預先審查的效能。

Teve lugar nos dias 13 a 17 de Abril, no Serviço 
de Migração, o 3.º Curso de Formação sobre 
o Visto de Macau, de oficiais de Embaixadas/
Consulados da RPC no estrangeiro, organizado 
pe la  es ta  Corporação e  co-organ izado pe lo 
C o m i s s a r i a d o  d o  M i n i s t é r i o  d o s  N e g ó c i o s 
Estrangeiros na Região Administrativa Especial 
de Macau, no qual participaram 17 instruendos 
p roven ien tes  de  15  Consu lados  da  RPC no 

全體學員與領導合照
Fotografia conjunta entre os instruendos e os dirigentes

參觀製證流程
Procedimento de produção de Visto

共商培訓方案
Abordagem conjunta sobre os programas de formação

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios,
Conferências

estrangeiro. Tiveram presente na cerimónia de 
abertura do curso o Conselheiro do Departamento 
de Assuntos Consulares do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da RPC, Heying, o Subcomissário do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros na RAEM, 
Cai Siping, o Comandante desta Corporação, 
Leong Man Cheong e os demais oficiais do Serviço 
de Migração. Os conteúdos do curso consistem em 
regimes de entrada, permanência e residência de 
Macau e processos de repatriamento e expulsão, 
especialmente, requerimento e apreciação do Visto 
de Macau. 

No futuro,  esta Corporação i rá intensi f icar  a 
cooperação com o Departamento de Assuntos 
Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da RPC e o Comissar iado do Min is tér io  dos 
Negóc ios  Es t range i ros  na  RAEM,  a  f im  de 
optimizar em contínuo o trabalho da apreciação 
do Visto de Macau, dando-se mais um passo no 
desenvolvimento da eficácia na apreciação prévia 
para a entrada a Macau dos estrangeiros.
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韓國警察學校代表團參觀本局

Visita a esta Corporação da Delegação da 
Escola de Polícia da Coreia

4 月至 6 月期間，以色列、印尼、緬甸、日本駐

香港總領事和領事，以及瓦努阿圖共和國外交部

部長分別到訪本局，雙方就出入境事務、反恐工

作、清洗黑錢犯罪及非法入境等議題交流意見，

藉此促進溝通和合作，為有效打擊跨境犯罪增添

知識和經驗。

Durante os meses de Abri l  a Junho, visitaram 
respectivamente esta Corporação, os Cônsules 
g e r a i s / C ô n s u l e s  e m  H o n g  K o n g  d e  I s r a e l , 
Indonésia, Birmânia e Japão, e o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da República de Vanuatu. 
As partes trocaram opiniões sobre os assuntos de 
migração, os trabalhos anti-terrorismo, o crime de 
branqueamento de capitais e a entrada ilegal, para 
promover a comunicação e cooperação, adquirindo 
ass im conhecimentos e exper iênc ias para o 
combate eficaz de crimes transfronteiriços.

6 月 15 及 16 日， 韓 國 警 察 學 校 校 長 Mr. Kim 

Yang Je 及韓國駐港領事 Mr. Huh Won Sik 一

行 8 人參觀本局警察學校和第二警務警司處，

透過影片介紹、參觀設備、代表會議等環節，讓

來賓更深入了解本局的組織架構、職能及警務日

常運作情況，從而增強本局與韓國警方之間的溝

通和警務知識的交流。

Nos dias 15 e 16 de Junho, o Director da Escola 
de Polícia da Coreia, Sr. Kim Yang Je e o Cônsul 
Geral da Coreia em Hong Kong, Sr. Huh Won 
Sik, respectivamente um grupo composto de 8 
elementos, efectuaram uma visita à Escola de 
Polícia e ao Comissariado Policial N.º 2 do CPSP. 
Através de breve filme, de visita de instalações e 
equipamentos e de reunião com os representantes, 
ap ro fundaram os  conhec imen tos  acerca  da 
estrutura orgânica desta Polícia, as atribuições 
e a situação do funcionamento policial, de forma 
a reforçar a comunicação e o intercâmbio dos 
conhecimentos policiais entre as Polícias de Macau 
e da Coreia.

制服疑匪示範
Demonstração de intercepção de suspeito

梁文昌局長和吳錦華副局長與來賓會晤
Encontro com os visitantes recebidos pelo Comandante 
Leong Man Cheong e 2.º Comandante Ng Kam Wa

外國領事到訪

Visita dos Cônsules dos Países Estrangeiros
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內地公安機關到訪本局

Visita dos órgãos de segurança pública do 
Interior da China a esta Corporação

5 月至 6 月期間，珠海市公安局反恐辦、梧州市

公安局、中國公安部經濟犯罪偵查局代表及廣東

省公安廳培訓教育代表分別到訪本局特警隊、交

通廳及第二警務警司處，就國際反恐形勢、交通

執法成效、案件偵查、警務培訓等範疇互相分享

經驗。本局持續與各地警務部門保持緊密聯繫，

開拓更多合作空間，有助促進警務工作的素質及

專業效能。

6 月 1 日，中國人民公安大學孫燕教授、中國人

民武裝警察部隊學院楊波教授及上海市公安局

李寅副處長到訪特警隊，了解本局日常運作及各

範疇警務工作的情況，與不同地區的專家學者進

行警學交流和經驗分享，互相借鑒，對警務工作

發展及素質有莫大裨益。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  M a i o  a  J u n h o ,  o s 
representantes do Gabinete Anti-terrorismo do 
Departamento de Segurança Pública de Zhuhai, do 
Departamento de Segurança Pública de Wuzhou e 
do Serviços de Investigação Criminal Económica 
do Ministério da Segurança Pública da China e, 
os representantes do Departamento de Formação 
e Ensino da Directoria Provincial de Segurança 
Pública de Guangdong, respectivamente, visitaram 
a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP), 
o Departamento de Trânsito e o Comissariado 
Policial N.º 2 do CPSP, partilhando experiências de 
algumas áreas, como, a conjuntura internacional 
anti- terror ismo, ef iciência de execução de lei 

廣東省公安廳培訓教育代表團到訪特警隊
Visita da delegação do Departamento de Formação e Ensino da 
Directoria Provincial de Segurança Pública de Guangdong à UTIP

分享案件偵查經驗
Partilha de experiências sobre a investigação de casos

de trânsito, investigação de casos e formação 
policial, etc. Esta Corporação continuará a manter 
uma l igação est re i ta  com outros inst i tu tos e 
serviços policiais, desenvolvendo mais espaços 
de cooperação, assim, estimula a qualidade e a 
eficiência profissional dos trabalhos policiais.

No dia 1 de Junho, o Professor da Universidade 
de Segurança Pública do Povo da China, Sun 
Yan, o Professor da Escola das Forças de Polícia 
Armada do Povo da China, Yang Bo e o Subchefe 
do Departamento de Segurança Pública de Xangai, 
Li Yin, efectuaram uma visita à UTIP, onde tomaram 
conhecimentos sobre o funcionamento desta 
Corporação e a situação de trabalhos policiais 
nos diversos domínios, realizando intercâmbio e 
partilhando experiências do policiamento com os 
profissionais e académicos vindos de diferentes 
regiões, aprendendo uns com os outros, assim, 
contribuindo-se imenso para o desenvolvimento e a 
qualidade dos trabalhos policiais.

嘉賓參觀特種裝備
Visita dos equipamentos 
especiais pelos 
convidados

黃偉鴻副警務總長 ( 右 ) 接
待梧州市公安局代表
Os representantes do 
Departamento de Segurança 
Pública de Wuzhou recebidos 
pelo Subintendente Vong Vai 
Hong (à direita)
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吳錦華副局長 ( 後排中 ) 率團參加活動
O 2.º Comandante Ng Kam Wa (no meio da fila de trás) chefiou o grupo para participar na 
actividade

本局派員維持交通秩序
A Corporação destacou agentes para manter a ordem 
de trânsito

參觀軍營開放日

Visita ao Campo Militar no Dia de Abertura

5 月 5 日，本局吳錦華副局長率領人員一行 25

人參觀位於氹仔的中國人民解放軍駐澳門部隊

第十二次軍營開放活動。是次活動內容豐富，包

括軍操表演、實戰演練、反恐演練、炊事技能展

示，以及參觀軍事展覽館等環節。透過是次活

動，讓本局對駐澳部隊的工作和生活加深了認

識，促進友誼，為日後溝通合作奠定堅實基礎。

活動期間，本局亦派員維持軍營附近一帶的交通

及人流秩序，務求令活動能順利進行。

No dia 5 de Maio, uma delegação de 25 pessoas 
chefiada pelo 2.º Comandante desta Corporação 
Ng Kam Wa participou na 12.ª actividade do dia 
de abertura do Campo Militar da Guarnição em 
Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, 
localizado na Taipa. No dia de abertura foram 
realizadas várias actividades: o espectáculo da 
ordem unida, o exercício prát ico, o exercício 
contra terroristas, a exibição das técnicas de 
cozinha e a visita à sala de exposição militar, entre 
outras. Mediante as actividades, esta Corporação 
aprofundou o conhecimento sobre o t rabalho 
e a vida da Guarnição em Macau do Exército 

de Libertação do Povo Chinês, impulsionou a 
amizade e constituiu uma base sólida para a futura 
comunicação e cooperação com a Guarnição. 
Durante as actividades, esta Corporação destacou 
agentes para manter a ordem de trânsito e de 
pessoas na periferia do Campo Militar, por forma 
a assegurar a realização das actividades com 
sucesso.
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梁文昌局長 ( 右 ) 向嘉賓致送紀念品
O Comandante Leong Man Cheong (direita) 
ofereceu lembrança ao convidado

與香港警務處代表會晤

Reuniões com os representantes da Polícia de 
Hong Kong

一直以來，本局與香港警務處保持緊密聯繫，為

加強彼此的交流合作，本局行動廳劉運嫦廳長於

5 月 6 日帶領人員，在本局總部貴賓室與香港警

察學院鄭德明副院長等代表舉行視像會議，雙方

就知識管理、電子學習及危機管理等議題進行探

討與經驗分享，取得初步成效。

另外，於 5 月 9 日，香港警務處鍾兆揚助理處

長一行三人到訪本局，獲梁文昌局長親切接待，

雙方就兩地治安形勢、國際反恐趨勢及警隊面臨

的考驗及挑戰等議題進行交流，藉以進一步深化

合作，優化和完善警務措施。

Ao longo do tempo, esta Corporação tem mantido 
uma re lação estre i ta  com a Pol íc ia de Hong 
Kong. Para reforçar o intercâmbio e a cooperação 
das duas partes, a chefe do Departamento de 
Operações desta Corporação Lao Wan Seong 
chefiou o pessoal para realizar, no dia 6 de Maio 
e na sala VIP da sede desta Corporação, uma 
videoconferência com o vice-reitor do Colégio da 
Polícia de Hong Kong Cheng Tak-ming e os outros 
representantes, na qual foram estudados os temas 
sobre a gestão de conhecimento, a aprendizagem 
electrónica e a gestão de r isco, entre outros, 
e foram ainda part i lhadas as exper iências.  A 
videoconferência obteve um bom resultado. 

Além disso, no dia 9 de Maio, uma delegação de 
3 pessoas chefiada pelo subintendente (assistant 
commissioner) da Polícia de Hong Kong Chung 
Siu-yeung visitou a esta Corporação e foi atendida 
amigavelmente pelo Comandante Leong Man 
Cheong. As duas partes trocaram opiniões em 
re lação à conjuntura da segurança dos dois 
terr i tór ios, a tendência internacional contra o 
terrorismo e os desafios que a polícia vai enfrentar, 
entre outras, por forma a aprofundar a cooperação, 
optimizar e melhorar as medidas policiais.

與香港警察學院舉行視像會議
Videoconferência com o Colégio de Polícia de Hong Kong
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紀監會到訪

Visita da Comissão de Fiscalização da Disciplina

5 月 9 日，保安部隊及保安部門紀律監察委員會

歐安利主席一行 9 人到訪本局，雙方分別就家

暴事件及交通執法、警員執法態度、旅遊警察及

日前本澳出入境電腦系統伺服器故障事件等議

題進行深入交流。期間，紀監會各代表均主動提

問，直抒己見，互動氣氛熱烈。透過是次到訪，

雙方建立更密切溝通機制。本局將會不斷吸取經

驗，持續優化警務工作。

No dia 9 de Maio, uma delegação de 9 pessoas 
c h e f i a d a  p e l o  p r e s i d e n t e  d a  C o m i s s ã o  d e 
Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços 
de Segurança de Macau Leonel Alves visitou a 
esta Corporação, as duas partes trocaram, de 
forma profunda, impressões sobre a violência 
doméstica, execução da lei de trânsito, atitude dos 
agentes na execução da lei e polícia turística, bem 
como incidente da avaria do servidor do sistema 
informático do Serviço de Migração de Macau 

ocorrido há dias. Os representantes da Comissão 
colocaram activamente perguntas e deram as 
suas opiniões durante a reunião, em que houve 
uma boa interacção. Através desta visita, as duas 
partes conseguiram estabelecer um mecanismo 
de comunicação mais estreita. Esta Corporação 
irá aprender sempre com as experiências para 
optimizar constantemente o trabalho policial.

雙方在會上積極交流意見
As duas partes trocaram activamente opiniões no encontro
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5 月 19 日，澳門公職人員協會會員大會姍桃絲

主席和理事會高天賜主席一行 8 人到訪本局，

獲梁文昌局長熱情接待。在交流會議上，雙方就

人員福利和工作狀況等交換意見，並介紹本局正

籌建的警務資訊系統，以及現正推行知識管理等

進展情況。會面氣氛輕鬆融洽，冀未來將繼續保

持緊密聯繫和溝通。

No dia 19 de Maio, uma delegação de 8 pessoas 
chefiada pela presidente da Mesa da Assembleia 
Geral Rita Botelho dos Santos e pelo presidente da 
Direcção José Pereira Coutinho, da Associação dos 
Trabalhadores da Função Pública de Macau, visitou 
a esta Corporação, foi recebida amigavelmente 
p e l o  C o m a n d a n t e  L e o n g  M a n  C h e o n g .  N a 
reunião do intercâmbio, as duas partes trocaram 
opiniões respeitantes às regalias e estado do 
pessoal perante o trabalho, entre outras, e foram 
apresentados o andamento sobre a construção do 
sistema informático de policiamento e o trabalho de 
promoção de gestão de conhecimento. O encontro 
foi harmónico, esperar-se-á manter um contacto e 
comunicação estreita no futuro.

5 月 19 日，本局邀請中國外交部領事司周立民

參贊一行 3 人於北安出入境事務廳舉行會議，

會上雙方詳細商討有關「澳門簽證」各項新措

施。吳錦華副局長感謝來賓的寶貴建議，冀未來

雙方保持緊密溝通合作，務求為旅客提供更便

捷、更完善的簽證措施和服務。

No dia 19 de Maio, esta Corporação convidou 
o Conselheiro do Departamento Consular  do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, 
Zhou Limin e um grupo composto de 3 elementos 
para realizar uma reunião na sede do Serviço 
de Migração em Pac On, onde ambas as partas 
abordaram detalhadamente as novas medidas do 
“Visto de Macau”. O Segundo Comandante, Ng 
Kam Wa, agradeceu às sugestões preciosas dos 
convidados, esperando que, no futuro, as duas 
partes mantenham uma comunicação e cooperação 
estreitas, de modo a disponibilizar aos turistas 
medidas e serviços de visto com mais acessíveis e 
aperfeiçoados.

與外交部工作會議

Reunião de trabalho com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros

公職人員協會到訪

Visita da Associação dos Trabalhadores da 
Função Pública de Macau

雙方就簽證新措施展開交流
Intercâmbio entre as duas partes sobre as novas 
medidas de visto

局長 ( 中 ) 與來賓合照
Fotografia conjunta entre o Comandante (meio) e os visitantes
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香港民安隊到訪

Visita do Civil Aid Service de Hong Kong

6 月 25 日，香港民眾安全服務隊由李樹榮處長

率 團 一 行 63 人 到 訪 本 局 警 察 樂 隊 進 行 交 流 活

動。來賓參觀了樂隊日常演練的音樂室及設備，

其後聯同本局樂隊在北安出入境大樓舉行音樂

會，期間演奏了十多首優美樂曲。雙方透過是次

活動相互切磋音樂技能，促進友誼，進一步加強

兩地相關職能人員的聯繫。

No dia 25 de Junho, uma delegação composta 
de 63 elementos do Civil Aid Service de Hong 
Kong, guiada pelo seu chefe, Dr. Ernest S. W. 
Lee, efectuou um intercâmbio com a Banda de 
Música desta Polícia. Os convidados visitaram a sala de prática e os equipamentos da Banda, 

a seguir, realizando concerto com a Banda do 
CPSP na sede do Serviço de Migração em Pac 
On, durante o qual, tocando mais de dez peças 
lindas. Através desta actividade, ambas as partes 
partilharam experiências, aprendendo uns com 
os outros no âmbito da música, fomentando a 
amizade e reforçando a ligação entre os pessoais 
da respectiva função nas duas regiões.

兩地樂隊指揮合照
Fotografia conjunta dos maestros das bandas das duas 
regiões

兩地樂隊進行聯合演奏
Actuação conjunta entre bandas das duas regiões
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第四屆澳門 ‧ 珠海警務論壇

4.º Fórum Policial Macau – Zhuhai

由警察總局、廣東省珠海市公安局聯合主辦的第

四屆「澳門 ‧ 珠海警務論壇」於 5 月 17 日至 18

日在澳門舉行，本局梁文昌局長率領各級領導

及有關論文作者一同出席，本屆主題為「共融、

並進、共享 -- 澳門 ‧ 珠海警務合作的新探索」。

會上，本局三位作者分別就各自撰寫的論文進行

發言，包括由劉國熙警司撰寫題為《淺論單邊

驗放的可行性方案》、詹劍烽警長撰寫題為《澳

珠區域旅遊警務合作初探：以「安全城市」為發

展方向》，以及郭偉建副警長撰寫題為《探討澳

珠口岸交通問題及改善建議》。三篇論文題材新

穎，大膽探索，具有重大參考價值，均獲得與會

專家學者及警界同仁的充分肯定和好評，對澳 ‧

珠兩地在警學理論和研究起著積極的推動作用。

本屆論壇上，澳珠兩地警學專家和學者聚首一

堂，透過此交流平台，共同探索警學理論，發表

專業研究，分享學術成果及經驗，促進彼此溝通

了解和發展友誼，對持續深化澳珠兩地的警務合

作具有重大的意義。

O “4.º Fórum Policial Macau – Zhuhai” organizado 
conjuntamente pelos Serviços de Polícia Unitários 
da RAEM e Po l íc ia  do  mun ic íp io  Zhuha i  da 
província Guangdong foi  real izado em Macau 
entre os dias 17 e 18 de Maio, o Comandante 
desta Corporação Leong Man Cheong l iderou 
as chefias de categorias diferentes e os autores 
que di r ig i ram as monograf ias para part ic ipar 
no Fórum. O tema deste Fórum é “Integração, 
Progresso e Compart ic ipação ----  Exploração 
Nova de Cooperação Policial Macau – Zhuhai”. No 
Fórum, o comissário Lao Kuok Hei, o chefe Chim 
Kim Fong e o subchefe Kuok Wai Kin, três autores 
apresentaram as suas monografias, as quais são 
respectivamente “Um breve estudo sobre o projecto 
viável para o controlo fronteiriço unilateral”, o 
“Estudo preliminar sobre a cooperação policial 
turíst ica nas regiões de Macau e Zhuhai:  em 

梁文昌局長帶領本局人員參與
Participação do pessoal desta Corporação chefiado pelo Comandante Leong Man Cheong no Fórum
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direcção ao desenvolvimento baseado na‘Cidade 
Segura’ ”, e o “Estudo sobre os problemas de 
t râns i to  nos postos f ronte i r iços de Macau e 
Zhuhai  e as sugestões de aperfe içoamento”. 
As três monografias exploraram temas novos, 
que têm valor de referência importante, e foram 
reconhec idas  p lenamente  e  ganharam bons 
comentários pelos especialistas e colegas que 
estiveram presentes no Fórum, as monografias 

劉國熙警司發表論文
Apresentação da 
monografia pelo 
comissário Lau Kuok Hei

詹劍烽警長發表論文
Apresentação da 
monografia pelo chefe 
Chim Kim Fong

郭偉建副警長發表論文
Apresentação da monografia pelo subchefe 
Kuok Wai Kin

contribuirão para uma promoção activa das teorias 
e dos estudos associados às ciências policiais dos 
dois territórios Macau e Zhuhai.

Este Fórum reuniu os especialistas e académicos 
da área da ciência policial dos dois territórios 
Macau e Zhuhai, através desta plataforma de 
intercâmbio, pode-se explorar conjuntamente 
as teor ias da c iência pol ic ia l ,  apresentar  os 
estudos profissionais e partilhar os resultados e 
experiências académicos, de modo a impulsionar 
a comunicação e o desenvolvimento de amizade 
das duas partes, o que contribuirá muito para a 
cooperação policial entre Macau e Zhuhai de forma 
profunda e constante.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳破獲不法經營賭博案

O Departamento de Informações 
desmantelou um caso de exploração ilícita 
de jogo

本局情報廳人員接獲線報，指台山區一間遊戲機

中心經營含有博彩成份的遊戲機，故派員到場進

行調查，並於 4 月 25 日聯同民政總署展開聯合

稽查行動，期間發現多部有博彩成份的遊戲機，

例如麻雀機、釣魚機、鬥地主機、推幣機等。經

調查所得，使用上述遊戲機前需要預先購買積分

卡，以扣除積分方式進行玩樂，如卡內有剩餘積

分，可以用作換取禮品或現金，亦可用指定積分

換購超市現金劵。

是次案件中，本局將 4 名涉案人士送交檢察院

偵訊，而場內所有涉及博彩成份的遊戲機已被查

封，遊戲機中心亦已暫時關閉。

O pessoal do Departamento de Informações desta 
Polícia recebeu uma informação, indicando que 
num centro de jogos electrónicos localizado no 
Bairro de Tói Sán se exploram as máquinas de jogo 

de fortuna ou azar, pelo que, esta Polícia destacou 
agentes para as investigações, e no dia 25 de 
Abril, realizou, conjuntamente com o Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais, uma operação 
conjunta de fiscalização no referido centro de jogos 
electrónicos, onde se encontraram várias máquinas 
de jogo de fortuna ou azar, como as de mahjong, 
de jogo de pesca, de jogo Dou Dizhu, de empurrar 
moeda, etc. Após feitas as investigações, verificou-
se que antes de usar as máquinas de jogo de 
fortuna ou azar, deve-se comprar um cartão com 
pontos, e as respectivas máquinas são usadas 
através da dedução dos pontos do cartão. Se 
existir no cartão alguns pontos restantes, pode-se 
convertê-los em presentes, dinheiro ou cupão de 
supermercado.

No referido caso, esta Polícia entregou quatro 
indivíduos envolvidos no caso ao Ministério Público 
para o devido tratamento, bem como todas as 
máquinas de jogo de fortuna ou azar no local 
já foram seladas e o referido centro de jogos 
electrónicos já foi temporariamente fechado.
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培訓課程
Curso de
Formação

教官悉心教導各種防禦技巧
O instrutor ensina pacientemente as técnicas diferentes de 
defesa

特別巡邏訓練課程

Curso de Formação de Patrulha Especial

4 月至 5 月期間，本局分別開辦第 8、第 9 及第

10 期「特別巡邏訓練課程」，合共 54 位來自

各警務單位的人員參與訓練。課程內容包括：截

查圍捕、盤問技巧、戰術性接近可疑車輛、建築

物內外之封鎖、搜查技能、家暴處理及制服兇徒

之手法等嚴格訓練。開辦此課程之目的是為警隊

培訓一支快速高效、應變性強且能夠專業處理特

定案件的精幹隊伍，為市民提供更優質更全面的

安全保障。

Entre os meses de Abril e Maio, esta Corporação 
organizou os 8.º , 9.º e 10.º “Cursos de Formação 
de Patrulha Especial”, os quais contaram com a 
frequência de 54 agentes provindos de diferentes 
subunidades desta  Corporação.  O conteúdo 
dos cursos inclui: a intercepção e o cerco antes 
de captura ,  as  técn icas de in ter rogatór io ,  a 
aproximação estratégica a veículos suspeitos, 
o cerco dos prédios,  as técnicas de rev is ta, 
o t ratamento das violências domést icas e as 
maneiras de controlar os criminosos, entre outras 
formações rigorosas. Os cursos visam formar uma 

equipa de elite eficiente, ágil e que pode resolver 
prof issionalmente os casos específ icos, para 
proteger os cidadãos de forma qualificada, integral 
e segura.
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4 月 15 日，懲教管理局於晚上舉行演習，模擬

少年感化院男童區走廊電線短路引起火警，測試

於緊急事故發生時的應變措施及溝通合作機制。

演習進行期間，在本局、消防局及新聞局作出緊

密配合，使演習順利進行，合共 133 位人員參與。

A Direcção dos Serviços Correccionais realizou na 
noite do dia 15 de Abril um exercício, simulando 
a ocorrência de um incêndio no corredor da zona 
mascul ina do Inst i tuto dos Menores, causado 
por curto-circuito de fio eléctrico. Exercício este 
tem por finalidade de examinar os mecanismos 
de intervenção, comunicação e  colaboração em 
casos emergentes. A realização da simulação 
teve sucesso, graças à estreita colaboração com 
esta Corporação, Corpo de Bombeiros e Gabinete 
de  Comun icação  Soc ia l ,  que  con tou  com a 
participação de 133 elementos.

4 月 7 日，澳門國際機場機場進行模擬航機油庫

發生火災演習。是次演習由機場管理有限公司負

責協調，本局聯同多個相關部門參與救援工作，

以檢視及加強對災難事故聯合救援的應變能力，

是次演習參與人數約 300 人。

No dia 7 de Abril, o Aeroporto Internacional de 
Macau organizou um exercício que simulou um 
incêncio ocorrido no depósito de combustível para 
aeronaves. O presente exercício foi coordenado 
pela Administração de Aeroportos, Lda, e esta 
Corporação em conjunto com os diversos serviços 
participaram no trabalho de salvamento, com o 
intuito de verificar e de reforçar a capacidade de 
resposta no salvamento conjunto na altura de 
desastre. Neste exercício participou cerca de 300 
elementos.

警員在現場疏導交通
Agente policial no local para aliviar o trânsito

警員協助救護員運送傷者
O agente policial presta apoio ao pessoal de 
assistência médica para transportar os feridos

本局參與災難聯合救援演習

Participação desta Corporação no 
Exercício Conjunto de Salvamento 
no Desastre
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5 月 20 日，消防局聯同本局、交通事務局、土

地工務運輸局及西灣大橋管理公司進行模擬西

灣大橋下層因交通意外引起火警演習。通過演

習，有助提升相關部門的協調能力，迅速及有效

地執行救援工作。

O Corpo de Bombeiros realizou, no dia 20 de Maio, 
em conjunto com esta Corporação, a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, a 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes e a Empresa Gestora da Ponte de 
Sai Van, um simulacro de incêndio em acidente de 
viação no tabuleiro inferior da Ponte de Sai Van. 
Mediante este simulacro, elevando a capacidade 
de coordenação, a execução de um rápido e eficaz 
salvamento dos respectivos serviços.

4 月 27 日，民防行動中心舉行颱風演習，本局

聯同合共 27 個公私營機構及部門參與。是次演

習主要測試各個部門的溝通協調以及應對能力，

並藉此呼籲市民在颱風施襲期間做好防風措施。

O Cent ro  de  Operações  de  Pro tecção  C iv i l 
realizou no dia 27 de Abril o exercício de tufão, 
esta Corporação participou em conjunto com os 
27 serviços/organismos públicos e privados. O 
presente exercício tem por objectivo examinar 
a comunicação, coordenação e a capacidade 
de resposta dos diversos serviços, e mediante 
o mesmo para apelar  os c idadãos em tomar 
precaução durante a passagem de tufão.

梁文昌局長向馬耀權局長報告演習情況 
Comandante, Leong Man Cheong, relata o estado do 
exercício ao Comandante-geral, Ma Io Kun

在大橋下層出入口派駐警員指揮交通
Envio de agente policial na saída do tabuleiro 
inferior da Ponte Sai Van para dar indicação de 
trânsito

( 相片由警察總局提供 ) 
(fotografia fornecida pelo CPSP)
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保護重要人物及設施課程

Protecção a Altas Entidades e Instalações Importantes

4 月 29 日，「第 18 期保護重要人物及設施課程」

結業儀式於特警隊體育館進行，儀式由陳民德副

局長主持，38 位來自各警務單位之學員，經過

數月嚴格系統訓練，已能掌握駕駛、急救、住地

保安工作及保護陣形等系列的專業技術，並過通

考核，為本局專業隊伍再添新力量。

No dia 29 de Abr i l  fo i  real izada, no pavi lhão 
desportivo da Unidade Táctica de Intervenção da 
Polícia, a cerimónia da conclusão do “18.º Curso 
de Protecção a Altas Entidades e Instalações 
Importantes”, a qual foi presidida pelo Ex.mo 2.º 
Comandante Chan Man Tak. Após os vários meses 
de treinos rigorosos, os 38 agentes provindos 
de diferentes subunidades desta Corporação já 
dominaram as técnicas da condução, do primeiro 
socorro, do trabalho de segurança no local de 

alojamento e das formas de segurança, entre 
outras técnicas profissionais, e passaram nos 
exames. A equipa profissional desta Corporação vai 
ter mais forças.



31

優質服務進階課程

Curso Avançado de Serviços de Qualidade

心理與督導才能課程

Curso de Psicologia e de Supervisão

由生產力暨科技轉移中心協辦的「優質服務進階

課程」，於 5 月 4 日及 5 日進行，本局共委派

25 人參與。課程內容包括介紹服務承諾項目管

理、簡化程序、優化工作效率及達至持續改善的

實務方法和工具等，讓學員掌握優化流程管理所

必要之思維及技巧，有效提升服務項目的規劃和

管理水平。

O “Curso Avançado de Serviços de Qualidade” 
co laborado  pe lo  Cent ro  de  Produ t i v idade  e 
Transferência de Tecnologia de Macau realizou-
se entre os dias de 4 e 5 de Maio, esta Corporação 
mandou 25 agentes para part ic ipar no curso. 
O conteúdo do curso inclui a apresentação da 
gestão do projecto de carta de qual idade, os 
procedimentos simplificados, a optimização da 
ef iciência de trabalho e as maneiras e meios 
práticos para o aperfeiçoamento constante, etc., de 
maneira que os agentes possuam um pensamento 
e dominem as técnicas necessárias à optimização 
d e  g e s t ã o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  e l e v a r 
eficientemente o nível de planeamento e de gestão 
dos projectos dos serviços.

5 月 9 日及 10 日，本局警察學校開辦「心理與

督導才能課程」，是次課程學員對象主要為基礎

職程中首席警員或以上職級人員，以及心理支援

關注小組成員，合共有 25 位人員參與。課程目

標是讓學員認識新時代警務工作的挑戰壓力，了解

年青警務人員的心態，分享不同角度的智慧，鍛鍊

客觀平衡的心態，掌握處理衝突的技巧和知識。

Nos dias 9 e 10 de Maio, a Escola Superior das 
Forças de Segurança desta Corporação realizou 
o Curso de Psicologia e de Supervisão, que se 
destina principalmente aos guardas de categoria de 
guardas principais ou superior da carreira ordinária 
e os membros do grupo do acompanhamento de 
apoio psicológico, contou com a participação de 25 
agentes. O curso permite aos agentes conhecerem 
o stress perante os desafio dos trabalhos policiais 
na nova era,  entenderem a mental idade dos 
agentes policiais jovens, partilharem a inteligência 
dos ângulos diferentes, treinarem a mentalidade 
objectiva e equilibrada, bem como dominarem as 
técnicas e conhecimentos no âmbito de tratamento 
de conflito.

講師介紹高效流程管理模式
A instrutora está a apresentar o modelo de gestão de 
procedimento eficiente

讓學員了解聆聽是處理衝突的關鍵
Os instruendos estão a aprender que a escuta é crucial 
para o tratamento de conflito
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調解技巧培訓課程

Curso de Formação sobre as 
Técnicas de Mediação

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

為加強人員在處理衝突事件的應變及協調能力，

6 月 2 日至 3 日，本局警察學校開辦「調解技巧

培訓課程」，是次課程共委派 25 位警務人員修

讀，並邀請生產力暨科技轉移中心楊遠勳先生擔

任導師。課程內容包括調解的基本概念、技巧及

策略、談判和衝突管理。課程透過理論與實踐相

結合，進一步提升人員的應變、溝通、協調等各

方面的能力，能更快速及更有效地處理相關事件。

Com vista a reforçar as capacidades de resposta 
e de coordenação do pessoal no tratamento de 
conflitos, nos dias 2 e 3 de Junho, a Escola da 
Polícia desta Corporação organizou o “Curso de 
Formação sobre as Técnicas de Mediação”, no 
qual foram participaram 25 agentes policiais e se 
convidou o Sr. Franky Yeung Yuen Fan, do Centro 
de Produtividade e Transferência de Tecnologia 
de Macau, como formador. Os conteúdos do curso 
são: conceitos básicos, técnicas e estratégia sobre 
a mediação, negociação e gestão de conflitos. Este 
curso elevou ainda mais, através da combinação 
entre teoria e prática, as capacidades de resposta, 
comunicação e coordenação do pessoal, para que 
o mesmo possa tratar mais rápido e eficientemente 
os respectivos incidentes.

6 月 10 日，在特警隊體育館舉行了「第二十期

警務應變防暴課程」結業儀式，來自各警務單位

共 47 位人員，經過為期多週的專業訓練及嚴格

測試，順利完成課程。學員在接受培訓後，已能

掌握人群管理及控制、防暴運用、梯間行進及入

屋技巧等相關技術。此外，課程期間亦進行了大

型公眾活動出現騷亂的模擬演練，藉此增強學員

應對的信心和能力，達到預期效果。

No dia 10 de Junho,  real izou-se no pavi lhão 
desportivo da UTIP, a cerimónia de encerramento 
do “20.° Curso de Intervenção Policial”. Após várias 
semanas de treinos profissionais e testes rigorosos, 
47 agentes policiais provinientes das diferentes 
subunidades desta Corporação concluí ram o 
referido curso com aproveitamento. Depois de 
receber a formação, os formandos já aprenderam: 
gerir e controlar multidões, ténicas de intervenção 
policial, anti-motim, andamento protectivo nas 
escadas e técnicas para a entrada no apartamento, 
etc.; além disso, através de treinos de simulação de 
motim em actividades de grande escala, fortificou-
se a confiança e capacidade de gestão e resposta 
destas actividades aos mesmos, alcançando assim 
os resultados previstos.

學員專心學習
Formandos concentrados no curso



33

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoções

首席警員晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de 
Guarda Principal

4 月 15 日，在本局特警隊大樓舉行了首席警員

晉升儀式，由梁文昌局長、吳錦華及陳民德副局

長主持。出席儀式的還有局內各部門主管，為同

僚作出祝賀。是次晉升共有 89 位首席警員，當

中普通職程男性 82 位和女性 2 位，機械職程男

性 4 位及音樂職程男性 1 位。

No dia 15 de Abril, teve lugar no Aquartelamento 
da UTIP, a cerimónia de promoção ao posto de 
Guarda Principal, que foi presidida pelo Ex.mo Sr. 
Comandante do CPSP, Leong Man Cheong, e 
pelos 2.os Comandantes, Ng Kam Wa e Chan Man 
Tak. A cerimónia contou ainda com a presença das 
chefias e responsáveis de vários Departamentos 
desta Corporação, com vista a dar parabéns aos 

seus colegas. Foram promovidos no total de 89 
agentes ao posto de Guarda Principal, dos quais 
82 agentes masculinos e 2 agentes femininos da 
carreira ordinária, 4 agentes masculino da carreira 
de mecânico e 1 agente masculino da carreira de 
músico.

局長為新晉首席警員佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto pelo Comandante 
aos recém-promovidos ao posto de Guarda Principal

新晉首席警員與本局領導主管合照
Fotografia conjunta dos promovidos junto dos dirigentes e chefias da Polícia
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警員就職典禮

Cerimónia de Tomada de Posse dos Guardas

5 月 31 日，在本局特警隊大樓內為新入職警員

舉行就職典禮。儀式由吳錦華副局長和陳民德副

局長主持，各部門主管均有出席，並為新警員佩

戴警章。是次就職的警員共 123 名，包括一般

職程的男性 92 名及女性 28 名，音樂職程男性 

1 名及女性 2 名；學歷方面，1 名具碩士學歷，

64 名具大學學歷，2 名具大專學歷，其餘具中

學學歷。儀式結束後，新晉警員隨即被派往本局

各部門擔任警務工作。

No dia 31 de Maio, na sede da Unidade Táctica 
de Intervenção de Polícia desta Corporação foi 
realizada a cerimónia de tomada de posse dos 
guardas novos. A cerimónia foi presidida pelos 
Ex.mos 2.os Comandantes Ng Kam Wa e Chan 
Man Tak, e contou com a presença das chefias 
das várias subunidades, onde foi efectuada a 
colocação dos crachás aos novos agentes. Foram 
123 instruendos que tomaram a posse do cargo 
de agente policial, dos quais 92 masculinos e 28 
femininos se integraram na carreira ordinária, um 
agente e uma agente no quadro da carreira de 
músicos; dos agentes empossados, 1 obteve o 
grau de mestrado, 64 são licenciados, 2 obtiveram 
o bacharelato, e os restantes completaram o ensino 
secundário complementar. Após a cerimónia, os 
novos agentes são distribuídos aos diversos postos 
e serviços operacionais para o desempenho de 
tarefas policiais.

吳錦華副局長為成績第一名警員佩帶警章
2.º Comandante Ng Kam Wa a colocar o crachá ao agente 
1.º classificado da classificação final
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副警務總長陳曉 ( 右 ) 代表接受嘉許獎狀
O Subintendente, Chan Io (direita), em representação para 
receber o Certificado elogioso

副警務總長陳玉光 ( 右 ) 代表接受嘉許獎狀
O Subintendente, Chan Iok Kuong (direita), em 
representação para receber o Certificado elogioso

本局警官出席表彰儀式
Os oficiais desta Corporação na Cerimónia do reconhecimento

( 相片由澳門國際機場提供 )
(fotografia fornecida pelo Aeroporto Internacional de Macau)

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

表彰駐澳門國際機場各單位

Reconhecimento às Unidades no 
Aeroporto Internacional de Macau

4 月 29 日，澳門國際機場專營股份有限公司向

駐機場的澳門特別行政區政府各部門頒發嘉許

狀，以表彰各單位過去二十年在澳門國際機場為

「安全、效率、效益」作出的貢獻。表彰儀式由

機場執行委員會主席鄧軍博士主持，本局海島警

務廳機場警務處處長陳曉副警務總長，聯同出入

境事務廳機場邊境站警司處陳玉光副警務總長

率領一眾警官出席。

多年來，本局在航機安全保障和出入境事務方面

付出的努力備受各方肯定，本局將持續與設於

本澳的航空公司進行定期會晤，互通警情，積極

向旅客傳遞防盜訊息，同時落實推行並優化相關

警務措施，並舉行專項培訓課程提升警員專業技

能，以確保澳門國際機場的安全。

No dia 29 de Abri l ,  a Sociedade do Aeroporto 
Internacional de Macau atribuiu os certificados 
elogiosos aos diversos serviços governamentais 
d a  R A E M  e m  f u n c i o n a m e n t o  n o  A e r o p o r t o 
Internacional de Macau, no sentido de reconhecer 

as  suas contribuições acerca de “Segurança, 
Eficácia e Rendimento” das diversas unidades 
prestadas ao longo de 20 anos no Aeroporto 
Internacional de Macau. A cerimónia foi presidida 
pe lo  Pres iden te  da  Comissão  Execu t i va  do 
Aeroporto, Dr. Deng Jun, e foram presentes os 
oficiais da polícia chefiados pelo Chefe da Divisão 
Policial do Aeroporto do DPI, Subintendente Chan 
Io, e pelo Subintendente do Comissariado do Posto 
Fronteiriço do Aeroporto do SM, Chan Iok Kuong.

Ao longo dos anos, os esforços prestados por esta 
Corporação no âmbito de garantia à segurança 
das aeronaves e dos assuntos migratórios foram 
todos confirmados, sendo assim, irá efectuar em 
contínuo encontros periódicos com as companhias 
aéreas criadas em Macau, trocando as informações 
policiais, transmitindo activamente as informações 
ant i -c r ime aos v is i tantes ,  ao mesmo tempo, 
concretizando e optimizando as diversas medidas 
po l ic ia is ,  bem como organ izar  os  cursos de 
formação temáticos para elevar a profissionalidade 
dos agentes policiais, no sentido de garantir a 
segurança no Aeroporto Internacional de Macau.
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石霆峰警司代表接受錦旗
Recepção de galhardete pelo representante do Comissariado 
Policial n.º 1, Comissário Seak Teng Fong

市民表揚第一警務警司處

Comissariado Policial n.º 1 elogiado 
pela cidadã

一位店鋪東主早前因手提電話被盜向本局報案，

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 6 月 21 日親自向本局致送錦旗。

案件發生在 6 月 10 日，事主在新口岸某食店工

作期間，有一名不知名人士進入其店舖內偷去兩

部手提電話，於是隨即報警求助。案件由第一警

務警司處警務偵查隊跟進，經偵查後，鎖定作案

者為一名非洲籍男子。於同日晚上，在蓬萊新街

成功將涉案男子拘捕，並為事主尋回失物。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。

Recentemente, uma dona de estabelecimento 
de comida participou a esta Polícia porque os 
seus telemóveis foram furtados. Após feitas as 
averiguações, os nossos agentes desmantelaram 
rap idamente  o  caso  e  os  ob jec tos  fu r tados 

foram restituídos à vítima. Para exprimir o seu 
agradecimento, a vítima ofereceu, no dia 21 de 
Junho, um galhardete a esta Polícia.

O caso ocorreu no dia 10 de Junho. Quando a 
vítima estava a trabalhar num estabelecimento 
de comida na ZAPE, um indivíduo desconhecido 
entrou na sua loja e furtou dois telemóveis, pelo 
que a ví t ima part ic ipou de imediato o caso à 
Polícia. O caso foi acompanhado pela equipa de 
investigação do Comissariado Policial n.° 1. Após 
feitas as investigações, identificou-se o suspeito 
que era um homem de nacionalidade africana, e 
na noite do mesmo dia, o respectivo homem foi 
detido na Rua do Bocage e os objectos furtados 
foram encontrados. O desmantelamento rápido do 
caso depende da confiança mútua e da cooperação 
entre polícia e cidadãos, e através das quais, as 
tarefas de investigação têm o dubro do resultado 
com metade de esforço.
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第三警務警司處人員獲市民表揚

Pessoal do Comissariado Policial n.º 3 
elogiado pelo cidadão
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內部籃球賽

Competição Interna de Basquetebol

體育競賽
Desporto e
Competições

獲獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta das equipas premiadas e distribuidores de prémios do torneio

比賽過程激烈
Renhidas durante a competição

4 月至 6 月期間，在特警隊體育館舉行本局內部

籃球賽，參與部門包括行動廳、出入境事務廳、

交通廳、海島警務廳、特警隊、第一警務警司處、

第二警務警司處、第三警務警司處。賽果如下︰

Realizou-se, durante os meses de Abril e Junho, 
a competição de basquetebol interna no pavilhão 
desport ivo da UTIP, na qual part iciparam oito 

冠軍 特警隊

亞軍 出入境事務廳 A 隊

季軍 第一警務警司處

殿軍 出入境事務廳 B 隊
1.º lugar UTIP

2.º lugar SM, equipa A

3.º lugar Com. n.º 1

4.º lugar SM, equipa B

equ ipas  fo rmadas  po r  e lemen tos  de  vá r ias 
subunidades desta Corporação.  Tendo como 
resultado final :
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2016 年保安盃

Taças Desportivas das Forças de Segurança de 2016

本局人員勇奪三項賽團體冠軍
O pessoal desta Corporação ganhou o 1.º lugar do 
torneio do triatlo por equipa

唐玉儀警員獲保齡球賽個人季軍
A guarda Tong Iok I ganhou o 3.º lugar 
no torneio individual de Bowling

古晶華警員 ( 右二 ) 獲單打季軍
O guarda Gu Jinghua (2.º à direita) ganhou o 
3.º lugar no torneio individual de Ténis

5 月至 6 月期間，本局組織代表隊及委派多名運動健兒參與保安盃一系列賽事，並取得如下佳績：

Entre os meses de Maio e Junho, esta Corporação mandou um grupo representativo e vários praticantes 
desportivos para participar numa série dos certames desportivos, e obteve os bons resultados seguintes:

網  球  賽

男子單打
 ( 公開組 ) 季軍 古晶華 警員

保 齡 球 賽

女子個人 季軍 唐玉儀 警員

體育三項賽 ( 游泳、跑步及射擊 )

團體賽 冠軍 治安警察局

男子組 冠軍 馬俊輝 警長

女子組 冠軍 吳婉欣 警員

Triatlo (Natação, Corrida e Tiro)

Por equipas 1.º lugar CPSP

Masculino 1.º lugar Chefe MA CHON FAI

Feminino 1.º lugar Guarda NG UN IAN

Ténis

Masculino Individual 
(Open) 3.º lugar Guarda GU JINGHUA

Bowling

Feminino Individual 3.º lugar Guarda TONG IOK I
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田 徑 賽

男子
(A 組 )

100 米 亞軍 蕭錦豪 警員

1500 米 亞軍 趙詠俊 特級行政技術助理員

5000 米 亞軍 趙詠俊 特級行政技術助理員

男子
(B 組 )

3000 米 冠軍 黃芬華 首席警員

女子

100 米 季軍 何靜怡 警員

200 米 亞軍 何靜怡 警員

800 米 冠軍 吳楊楊 警員

3000 米
冠軍 吳楊楊 警員

亞軍 陳寶儀 警員

鉛球 亞軍 梁嘉祺 警員

跳高 季軍 彭惠芝 警員

4X100 季軍 治安警察局一隊

 

Atletismo

Masculino
(Equipa A)

100M 2.º lugar Guarda SIU KAM HO

1500M 2.º lugar
Assistente Técnico 
Administrativo Especialista 
ROGÉRIO J. C. CHIU

5000M 2.º lugar
Assistente Técnico 
Administrativo Especialista 
ROGÉRIO J. C. CHIU

Masculino
(Equipa B) 3000M 1.º lugar Guarda Principal 

WONG FAN WA

Feminino

100M 3.º lugar Guarda HO CHENG I

200M 2.º lugar Guarda HO CHENG I

800M 1.º lugar Guarda WU YANGYANG

3000M
1.º lugar Guarda WU YANGYANG

2.º lugar Guarda CHAN POU I

Arremesso
de peso 2.º lugar Guarda LEONG KA KEI

Salto em altura 3.º lugar Guarda PANG WAI CHI

4X100 3.º lugar Equipa N.º 1 do CPSP

田徑賽獲獎人員
Os premiados nos certames 
de atletismo
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游 泳 賽

男子

50 米蝶泳 亞軍 陳謙輝 警員

100 米自由泳
冠軍 蕭家權 警員

季軍 趙詠俊 特級行政技術助理員

50 米仰泳 季軍 陳翹禧 警員

50 米自由泳
亞軍 陳謙輝 警員

季軍 趙詠俊 特級行政技術助理員

100 米蛙泳 亞軍 曹   興 警員

4x50 米
混合泳接力 亞軍 治安警察局

4x50 米
自由泳接力 季軍 治安警察局

女子

50 米蝶泳 冠軍 林倩怡 警員

100 米自由泳 冠軍 吳婉欣 警員

50 米仰泳 亞軍 林倩怡 警員

50 米自由泳 冠軍 吳翠麗 警員

50 米蛙泳
冠軍 吳翠麗 警員

季軍 鍾倩怡 警司

100 米蛙泳 亞軍 林倩怡 警員

4x50 米
自由泳接力 冠軍 治安警察局

男女 4x50 米
自由泳接力 亞軍 治安警察局

男女 4x50 米
混合泳接力 亞軍 治安警察局

Natação

Masculino

50M 
(mariposa) 2.º lugar Guarda CHAN HIM FAI

100M (livre)

1.º lugar Guarda SIO KA KUN

3.º lugar Assistente Técnico Administrativo 
Especialista ROGÉRIO J. C. CHIU

50M
 (de costas) 3.º lugar Guarda CHAN KIO HEI

50M (livre)

2.º lugar Guarda CHAN HIM FAI

3.º lugar Assistente Técnico Administrativo 
Especialista ROGÉRIO J. C. CHIU

100M 
(de bruços) 2.º lugar Guarda CHOU HENG

Revezamento 
4x50 (Medley) 2.º lugar CPSP

Revezamento 
4x50 (livre) 3.º lugar CPSP

Feminino

50M 
(mariposa) 1.º lugar Guarda LAM SIN I

100M (livre) 1.º lugar Guarda NG UN IAN

50M
 (de costas) 2.º lugar Guarda LAM SIN I

50M (livre) 1.º lugar Guarda NG CHOI LAI

50M 
(de bruços)

1.º lugar Guarda NG CHOI LAI

3.º lugar Comissário CHONG SIN I

100M 
(de bruços) 2.º lugar Guarda LAM SIN I

Revezamento 
4x50 (livre) 1.º lugar CPSP

Por equipas, revezamento 
4x50 (livre) 2.º lugar CPSP

Por equipas, revezamento 
4x50 (Medley) 2.º lugar CPSP

本局獲獎人員與嘉賓合照
Fotografia conjunta dos premiados desta 
Corporação e os convidados
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射 擊 賽

團體 冠軍 治安警察局 B 隊

PPC600
男子個人

冠軍 高社勝 警長

亞軍 陳佳佳 首席警員

季軍 梁惠德 警員

PPC600
女子個人

冠軍 周鳳珍 副警長

季軍 郭紫薇 警員

IPSC 
男子組個人 季軍 陳佳佳 首席警員

IPSC 
女子組個人 亞軍 周鳳珍 副警長

Tiro

Por equipas 1.º lugar Equipa B do CPSP

PPC600 
Masculino 
Individual

1.º lugar Chefe KOU SIE SENG

2.º lugar Guarda Prin. CHAN KAI KAI

3.º lugar Guarda LEONG WAI TAK

PPC600   
Feminino  
Individual

1.º lugar Subchefe CHAO FONG CHAN

3.º lugar Guarda KUOK CHI MEI

IPSC Grupo 
Masculino 
Individual

3.º lugar Guarda Principal CHAN KAI KAI

IPSC Grupo 
Masculino 
Individual

2.º lugar Subchefe CHAO FONG CHAN

本局射擊隊勇奪佳績
A equipa de tiro desportivo obteve 
bom resultado

乒 乓 球 賽

團體 冠軍 治安警察局

男子雙打

亞軍
古敬軒 副警務總長
凌兆雄 首席警員

季軍
鄺偉明 副警長
吳永林 首席警員

殿軍
甄慶歡 副警長
張怡富 首席警員

男子單打

冠軍 吳嘉昊 警員

亞軍 張怡富 首席警員

季軍 甄慶歡 副警長

Ténis de mesa

Por equipas 1.º lugar CPSP

Masculino Par

2.º lugar
Subintendente KU KENG HIN
Guarda Prin. LENG SIO HONG

3.º lugar
Subchefe KUONG WAI MENG
Guarda Prin. NG WENG LAM

4.º lugar
Subchefe IAN HENG FUN
Guarda Prin. CHEONG I FU

Masculino 
Individual

1.º lugar Guarda NG KA HOU

2.º lugar Guarda Prin. CHEONG I FU

3.º lugar Subchefe IAN HENG FUN

本局乒乓球隊奪得團體冠軍
A equipa de ténis de mesa desta 
Corporação ganhou o 1.º lugar
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6 月 4 日、5 日及 9 日，在澳門南灣湖水上活動

中心舉行「2016 澳門國際龍舟賽」。今年本局

派出代表參與三場不同組別賽事，包括：「澳門

公共機構小龍賽 - 200 米」、「澳門龍舟賽標準

龍 - 公開組 500 米」及「澳門國際龍舟邀請賽標

準龍 - 公開組 500 米」。賽事競爭激烈，本局龍

舟隊在「澳門公共機構小龍賽」取得季軍佳績。

Nos dias 4, 5 e 9 de Junho, organizou no Centro 
Náutico da Praia Grande o evento de “Regatas 

6 月 19 日，第三警務警司處陳國祿警司帶領人

員與永利澳門酒店代表，於氹仔奧林匹克體育中

心 - 戶外天地進行足球友誼賽。比賽期間，雙方

隊員狀態大勇，競爭激烈，精彩入球引來觀眾及

圍觀遊客陣陣喝彩。最後，由第三警務警司處奪

得賽事冠軍。

本局參與龍舟競賽

Participação desta Corporação nas 
Regatas de Barcos-Dragão

足球友誼賽

Jogo amigável de futebol

In te rnac iona is  de  Barcos-Dragão de  Macau 
2016”.  Neste ano, esta Corporação destacou 
os seus representantes para participar nas três 
competições de diferentes categorias, que se 
incluem: “Regata de Barcos-Dragão para Pequenas 
Embarcações das Entidades Públicas de Macau 
– 200m”, “Regata de Barcos-Dragão de Macau 
para Grandes Embarcações – Categoria Open – 
500m” e “Regata Internacional de Barcos-Dragão 
de Macau por Convite para Grandes Embarcações 
– Categoria Open – 500m”. As competições foram 
dada à disputa emotiva, em que a equipa desta 
Corporação conseguiu ocupar no 3º lugar na 
“Regata de Barcos-Dragão para Embarcações das 
Entidades Públicas de Macau”.

No dia 19 de Junho, o grupo de agentes policiais, 
l iderado pelo Comissár io Chan Kuok Lok, do 
Comissariado Pol ic ial  n.º 3, real izou, com os 
representantes do Hotel Wynn Macau, um jogo 
amigável de futebol no Centro Desportivo Olímpico 
– Quintal Desportivo, na Taipa. O jogo foi muito 
renhido, bem como os jogadores das duas partes 
tiveram excelente desempenho e marcaram golos, 
pelo que foram aplaudidos pelos espectadores e 
turistas nas proximidades. Por fim, o Comissariado 
Policial n.º 3 ganhou o primeiro lugar.
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

《警察故事》入選「澳廣視至愛新聽力」

A canção “História da Polícia” foi seleccionada 
na lista de candidatura do “Festival de Música 
POP da TDM”

4 月至 6 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校進

行音樂演出，與學生作近距離接觸，推廣警隊

的親切形象。另外，警察樂隊亦參與友誼廣場

「六一兒童節」、葡國領事館舉行「葡萄牙日、

賈梅士日暨葡僑日」等慶祝活動演奏助興，為節

日增添歡樂氣氛。

Durante os meses de Abril a Junho, a Banda de 
Música realizou concertos em várias escolas a 
convite, onde teve um contacto de perto com os 
alunos, demonstrando bem a imagem amigável 
desta força pol ic ia l .  Além disso,  a Banda de 
Música participou também no Dia de Criança e no 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, realizados respectivamente na Praça 
de Amizade e no Consulado Geral de Portugal. As 
actuações animaram imenso a atmosfera agradável 
destas actividades.

與學生分享演奏樂趣
Partilha de interesses 
de actuação com os   
estudantes

一年一度澳門音樂盛事，第 14 屆「澳廣視至愛

新聽力」於 6 月 24 日在旅遊塔舉辦記者招待會，

本局公共關係處趙崇遠處長、警察樂隊梁沛文警

長、盧志輝首席警員聯同主唱歌手龍世傑出席招

待會。是次進入候選階段的歌曲共 72 首，而其

中治安警察局 325 週年「警察故事 II」系列活

動的主題曲《警察故事》亦順利入選。音樂會

頒獎禮將於 8 月 5 日假澳門文化中心綜合劇院

舉行。

O “Festival de Música POP da TDM” é um maior 
evento anual da música de Macau. Organizou-se no 
dia 24 de Junho, na Torre de Macau, a conferência 
de imprensa do 14.º “Festival de Música POP da 
TDM”, à qual assistiram o Chefe da Divisão de 
Relações Públicas desta Polícia, Chio Song Un, o 
Chefe Leong Pui Man e o Guarda Principal Lou Chi 
Fai, da Banda de Música desta Polícia, e o cantor 
Long Sai Kit. O número de canções na lista de 
candidatura é de 72, incluindo a canção de tema 
da “Série II de Histórias da Polícia” – “História da 
Polícia”. O “Festival de Música POP da TDM” será 
realizado no dia 5 de Agosto, no Grande Auditório 
do Centro Cultural de Macau.

板樟堂前地舉行音樂會
Realização do concertos no Largo de S. Domingos
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《刑事紀錄證明書》自助申請服務

Serviço de Auto-Atendimento de Requerimento do
Certificado de Registo Criminal

為進一步拓展政府跨部門辦證服務，自 4 月 20

日起，治安警察局、保安部隊事務局及身份證明

局合作在氹仔北安出入境事務廳大樓提供辦理

《刑事紀錄證明書》的自助服務，以方便離島的

居民及辦理「居留許可」續期的人士使用。新服

務可供申請人士在同一地點辦理相關服務，省卻

走訪多個部門的次數。

本局一直致力與相關部門合作簡化行政手續及

積極推行各項便民措施，將繼續保持緊密合作，

適時檢討上述自助申請服務並持續優化，共同研

究把更多服務擴展至自助服務平台的可行性。

相關資訊可瀏覽以下網址：

- 有關《刑事紀錄證明書》自助服務機

http://www.dsi.gov.mo/eservice_drc_c.jsp

- 辦理「居留許可」續期 

h t t p : / / w w w. f s m . g o v. m o / p s p / c h t / p s p _

top5_9.html

其他
Outros

Com vista a melhor  desenvolver  os serv iços 
interdepartamentais no âmbito de requisição de 
documentos, a partir de 20 de Abril, o CPSP, a 
DSFSM e a DSI cooperam para prestar serviço de 
auto-atendimento de Requerimento do Certificado 
de Registo Criminal junto do Edifício do Serviço 
de Migração, Pac on, Taipa, a fim de facilitar os 
cidadãos das Ilhas e os indivíduos que requerem 
a renovação da Autor ização de Res idênc ia . 
Serviço este fornece aos requerentes o tratamento 
das respectivas formalidades no mesmo local, 
reduzindo assim deslocações a vários serviços 
públicos.

Esta Corporação esforça-se na cooperação com 
os respect ivos serv iços para a s impl i f icação 
das formal idades admin is t ra t ivas e promove 
activamente as diversas medidas para facil itar 
a população, irá manter a cooperação estreita, 
proceder atempadamente à revisão e à optimização 
p e r m a n e n t e  d o  r e f e r i d o  s e r v i ç o  d e  a u t o -
atendimento e estudar conjuntamente sobre a 
viabilidade de prestação de outros serviços através 
da plataforma dos serviços de auto-atendimento.

A s  r e s p e c t i v a s  i n f o r m a ç õ e s  e n c o n t r a m - s e 
disponíveis nos seguintes websites:

-  Q u i o s q u e s  d e  a u t o - a t e n d i m e n t o  p a r a  o 
requerimento do Certificado de Registo Criminal

http://www.dsi.gov.mo/eservice_drc_p.jsp

- Requerimento de renovação da Autorização de 
Residência 

http://www.fsm.gov.mo/psp/por/psp_top5_9.html

《刑事紀錄證明書》自助服務機
Quiosques de auto-atendimento para o 
requerimento do Certificado de Registo Criminal
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推出網上非專業類「外地僱員逗留許可」新申請服務

Lançamento do Serviço on-line para os Novos Requerimentos 
de “Autorização de Permanência para Trabalhadores Não-
residentes” da categoria não especializada

為貫徹落實特區政府推行政務電子化的施政方

針，本局出入境事務廳自去年 11 月 10 日首次

推出非專業類「外地僱員逗留許可」網上續期服

務。服務推出至今已處理逾五萬宗申請，反映巿

民使用情況踴躍。為此，本局於 5 月 3 日新增

網上非專業類「外地僱員逗留許可」新申請服

務，進一步擴展網上系統的適用範圍。

首次使用「外地僱員電子申辦系統」前，僱主

或代理職業介紹所須填妥《代辦手續人員登記

表》，申請「外地僱員電子申辦系統」電子帳

號登入本局網上系統 (www.fsm.gov.mo/psp/

smgesystem/) 辦理。

此外，6 月期間，出入境事務廳聯同勞工事務局

分別為澳門機動車入口商會、澳門家傭僱主聯會

及澳門酒店協會舉行交流座談會，藉以加強僱主

實體對聘用外地僱員的申請手續、「過冷河」制

度，以及網上申辦系統的了解。

No intuito de concretizar a directr iz de acção 
de um governo electrónico, a part i r  de 10 de 
Novembro do ano passado, o Serviço de Migração 
desta Corporação t inha lançado pela primeira 
vez um serviço on-line para as renovações da 
“autorização de permanência para trabalhadores 
não-residentes” de categoria não especializada. 
Desde o lançamento do serviço até agora, foram 
tratados mais de cinquenta mil pedidos, o que 
significa que o uso deste serviço pelos cidadãos é 
frequente. Para o efeito, esta Corporação lançou, 
no dia 3 de Maio, um serviço on-line para os novos 
requerimentos de “autorização de permanência 
para trabalhadores não-residentes” da categoria 
não especializada, para que seja alargado o âmbito 
de aplicação do sistema electrónico.

Antes de utilizar, pela primeira vez, o “Sistema 
electrónico de requerimento dos trabalhadores 
não-residentes”,  os empregadores ou as 
agências de emprego representantes devem 
preencher o “Mapa de Registo de Agentes para 
o Tratamento de Requerimentos” e pedir uma 
conta do sistema electrónico de requerimento 
dos trabalhadores não-residentes para fazer 
login no referido sistema desta Corporação (www.
fsm.gov.mo/psp/smgesystem/) para o respectivo 
tratamento.

Por outro lado, no mês de Junho, o Serviço 
de Migração desta Polícia e a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais realizaram, 
conjuntamente, colóquios de intercâmbio na 
Associação dos Importadores de Veículos 
Automóveis de Macau, na Macau Domestic 
Service’s Employer Union e na Associação 
de Hotéis de Macau, com vista a reforçar a 
compreensão das entidades patronais sobre as 
formalidades de requerimento para a contratação 
de trabalhadores não residentes, o regime de 
impedimento e o sistema de requerimento na 
internet.
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為配合澳門及澳洲居民可使用對方自助過關通道

的出入境便利措施，本局出入境事務廳由 6 月

21 日 起， 在 澳 門 國 際 機 場 邊 境 站 ( 入 境 大 堂 )

增設自助過關登記服務，為符合資格的非本澳居

民辦理自助過關登記手續，服務時間為每日早上

8 時至晚上 12 時。

Em articulação com a medida de facilidades que 
permite aos residentes de Macau e Austrál ia 
utilizarem as vias de passagens automáticas da 
outra parte para a passagem nas fronteiras, a partir 
de 21 de Junho de 2016, o Serviço de Migração 
do  Corpo  de  Po l í c ia  de  Segurança  Púb l i ca 
acrescenta o serviço de registo para a utilização 
das passagens automáticas no Posto Fronteiriço 
do Aeroporto Internacional de Macau (Sala de 
Chegada), a fim de tratar o registo para a utilização 
das passagens automáticas para os não residentes 
de Macau que satisfaçam os respectivos requisitos, 
com horário de funcionário  das 8 horas da manhã 
até às 12 horas da noite.

早前本局為慶祝成立 325 週年而舉辦的「警察

故事Ⅱ」投選活動，結果於 5 月 13 日揭曉。本

局已向投選票數最高影片「石破天驚」的過千名

中獎者發出手機短訊通知領獎，每人均獲得《警

察故事Ⅱ分鏡手稿漫畫集 ( 珍藏版 )》乙本及「一

套四款警察形象公仔」乙份。

A lista do resultado dos vencedores da actividade 
de votação na História de Polícia II realizada na 
ocasião da comemoração do 325.º aniversário do 
estabelecimento desta Corporação foi anunciada 
no d ia  13 de Maio.  Esta  Corporação env iou 
notificações da recepção dos prémios por telemóvel 
para mais de mil vencedores que votaram no filme 
titulado “Súbito”, o filme com mais votos. Cada 
vencedor pode receber um livrinho manual das 
bandas desenhadas das cenas da História de 
Polícia II (edição de colecção) e um conjunto das 
quatro figuras da polícia.

本局於機場增設自助過關登記服務

Serviço de Migraçao do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública acrescenta o serviço 
de registo para a utilização das passagens 
automáticas no Aeroporto

「警察故事Ⅱ」投選活動公佈中獎名單

Publicação da lista do resultado dos vencedores 
da actividade de votação na História de Polícia II

澳門國際機場自助過關登記服務櫃檯
Balcão de registo para a passagem automática no 
Aeroporto Internacional de Macau
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王瀚林  二等高級技術員 ( 心理學範疇 )
一念之間 Técnico superior de 2.ª Classe (área de psicologia), Wong Hon Lam

　　「我思故我在。」相信很多人都曾經聽過

這句名言，但你對這句說話的真正含義又理解

嗎？「我思故我在」其實是著名法國哲學家笛卡

兒 (Descartes) 在其《第一哲學沉思集》中用以

証明自身存在的一個論調。笛卡兒懷疑所有從外

界所獲得的知識的真確性，他甚至懷疑世間上一

切人和物的存在都可能只是一隻存心欺騙他的

魔鬼所製造出來的幻象。然而，笛卡兒認為唯一

不能夠懷疑的事實就是「我存在」。因為假如我

不存在，此時此刻我便不能正在懷疑；假如我不

存在，魔鬼的哄騙亦失去了對象。因此，只要我

在思考在懷疑，此時此刻我便真真確確地存在。

另一方面，唯心論之父柏克萊 (Berkeley) 亦提

出類似觀點，他認為世間事物的存在必須經過人

類意念的構想，也就是說，如果人類不去感知這

些事物，它們自身便無法獨立存在於世上。以上

論調極端地強調人的「意念」的重要性，主張意

念等於外在世界。當然，時至今時今日，一般大

眾都幾乎不會再去懷疑世間上的事物是否真實

存在或者自己是否置身於幻象當中。但同時，相

信我們亦不會否定意念的重要性，否則近年正向

心理學、身心語言程式學等專門研究人類意念、

行為、身心健康與成功之間關係的學科也不會盛

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

行。意念和外在發生的事件似乎是獨立的，但它

們兩者卻又微妙的相互影響著。

　　事實上，行為科學家早在二十世紀初期便

開始系統化地研究意念、事件、情緒、行為之間

的互動關係。心理學中著名的 ABC 模型 ( 見附

圖 1.) 便指出，當人類知悉一件事情的發生後，

便會自動的把該事情放進自己的意念系統中進

行處理評估，最後生成出一連串的情緒、行為、

想法。這裡所說的意念系統是由一個人的價值

觀、性格、慣常思考模式等元素所組成的一個結

構群，而它的作用就好像一塊濾鏡，將原本無色

的事情過濾出繽紛七彩的顏色。這個模型意味

著，即使面對著同一件事情，不同的人也會因

應他們自身不同的濾鏡生成出截然不同的情緒、

行為、想法；也就是說，世間上只有事件而沒有

事實，我們很多時自以為是客觀的事實其實只是

自己對事件主觀的闡釋。在心理治療中享有顯著

臨床效用的認知療法 (CT) 便是建基於這個模型，

CT 的創始人之一貝克 (Beck) 在研究當中發現，

抑鬱症的病因可能源自於在患者意念系統中普

遍存在著的不同種類的認知扭曲，這些認知扭曲

致使患者在處理外界資訊時傾向於產生負面的

情緒和行為，所生成的負面情緒和行為繼而回饋
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並鞏固了患者的抑鬱徵狀，從此形成一個惡性循

環，令抑鬱症患者深陷其中，不能自拔。簡單來

說，一個人從一塊灰黑色的濾鏡中所看到的任何

事物都會是灰黑色的，要有清澈的視野，我們必

先要認清自己在認知上的偏頗和謬誤。以下介紹

的是九種常見的認知扭曲，每一種扭曲都附帶上

例子說明，方便大家於日常生活中不斷檢視自己

的思維活動，每當有類似思想陷阱出現時，可以

及時予以矯正，防患於未然。 

選擇性摘錄 (Selective Abstraction)

看不到事情的全面，只著眼於或選擇性地挑出

一件事情中負面的部份，以支持自己既定的負面

想法或自我評價。

例子：上司給予你的工作評價為滿意，但同時

亦提醒你有一些地方可以改進。結果你完全沒有

因正面的工作評價而開心，反而不斷惱懊著自己

的不足之處，認為上司對你不滿。
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以偏概全 (Overgeneralization) 

從單一事件中作出過份廣泛或時間跨越度過大

的推論，而該推論往往沒有實證支持。

例子：第一次投考升級考試失敗，認為之後幾

次投考都沒有機會合格。

非黑即白 (Dichotomous Thinking)

對事情的看法極端和偏執，要麼是黑要麼是白，

如果不是全對便是全錯，容不下中立的想法或灰

色地帶。

例子：如果我在年度評核中有一個項目取不到

滿分，我就是一個失敗者。

妄下結論 (Jumping to Conclusions)

混淆了自己的推論和事情的真相。認為自己所

想的就是事實，忽略了對立或不支持自己推論的

任何證據。

例子：平時跟某同事關係要好，但某次跟他打

招呼時沒有得到回應，認為自己一定是變得討厭

或得罪了他。

過度自責 (Personalization)

經常錯誤地將責任歸咎於自己，認為自己需要

為任何出錯了的事情負責，或認為其他人的反應

都是衝著自己而來。

例子：巡邏時有同袍因執行職務而不幸受傷，

你認為一定是自己連累了他或事情的起因就是

自己。

災難化 (Catastrophizing)

經常擔心將來發生的事情會有不可預估的極端

負面結果，或不合理地將事情的嚴重程度放大至

災難級別。

例子：因小過失被上司責備幾句，認為自己將

會失去工作，家人亦會從此離自己而去。

教條式思維 (Should/Must Statements)

以 “我應該要 ....”“我一定要 ....”等教條式鐵

規去限制自己的思維，僵化地認為行事必須根據

自己所定出的某些規則，並會因自己或他人冒犯

了這些規則而感到憤怒。

例 子：“ 我 應 該 得 到 所 有 同 事 的 愛 戴， 否 則

便 ....”；“我一定要能夠解決所有的問題，否

則便 ....”。

情緒化思考 (Emotional Reasoning)

認為自己的感覺或想法反映了事實，最終或因

“自我實現預言”在日常生活中不自覺實踐了某

些行為，間接地驅使事情的結果更符合自己當初

的感覺和預設的想法。

例子：我認為自己在事業上不會有所成就，於

是我在升級考試中刻意不去積極準備，因失敗這

個結果更符合我對自己的印象和想法。

標籤化 (Labeling)

極端的以偏概全和非黑即白思想，從單一事件

中汲取出一個負面的標籤，以標榜自己或他人的

所有行為，並抹煞任何的改變空間。

例子：第一次投考升級考試失敗，認為自己是

個沒用的人，終身也不會有任何成就。
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　　西方重視理性思維和經驗主義，以上所例

舉的種種認知扭曲是近代心理學家透過客觀和

量化的科學研究所歸納出來的。但太陽底下沒有

新鮮事，個人意念為負面情緒的根源這種思想其

實在古時的中國已經出現，其相關概念在佛學中

尤其盛行。例如，禪宗的臨濟祖師主張「無心是

道」，他認為人在遇事時所產生形形式式的意念

便是煩惱的根源。簡單來說，人遇上了喜愛的事

物時便會容易產生偏愛之心，遇到討厭的事物時

便會容易產生憎惡之心，這些意念和情緒日漸轉

化成執著，蒙蔽了本性和清淨心。因此，清除煩

惱的最根本辦法在於清空內心，人若能做到「無

心」，凡事不加入過多的個人詮釋，便能隨遇而

安，煩惱亦沒有了容身之所；禪宗所追求的道就

是明心見性，撇除了心中的妄念，人便能漸漸領

悟到自身和事物的本質了。由此可見，無論是古

代智慧或近代科學，它們在負面情緒的癥結這個

問題上的看法都非常類似，它們尤其重視對當事

人的賦權 (empower)，認為人不只是被動地成

為負面情緒的受害者，我們可以主動建構負面情

緒，但亦可以選擇轉變意念去解決自己的情緒問

題。當然，要看破很難，但看破的第一步在於能

夠看到，讓我們時刻檢測自己的思考活動，積極

掃除思考上的盲點和扭曲，真正實踐「時時勤拂

拭，莫使惹塵埃」這個道理。

王瀚林 Wong Hon Lam

二等高級技術員 ( 心理學範疇 )Técnico superior de 2.ª Classe  (área de psicologia) 

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7787

電郵地址 Correio electrónico : HLWONG@fsm.gov.mo
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Um Pensamento num Momento

Técnico superior de 2.ª Classe (área de psicologia), Wong Hon Lam

 “Penso, logo existo.” Acredito que muitas 
pessoas já conhecem esta famosa citação, mas será 
que entendem verdadeiramente o seu significado? 
“Penso, logo existo” é um dos argumentos da obra 
“Meditações sobre Filosofia Primeira” escrita pelo 
famoso filósofo francês René Descartes para provar 
a sua própria existência. Descartes duvidava da 
veracidade de todos os conhecimentos adquiridos no 
mundo externo, questionando ainda se a existência 
do ser humano e de todas as coisas era uma ilusão 
criada por um génio maligno que o enganava 
intencionalmente. Todavia, Descartes achou que o 
único facto que não podia duvidar era do “eu existo”, 
pois, se o eu não existisse, não conseguiria duvidar; 
se o eu não existisse, o génio maligno já não teria 
um destinatário para enganar. Portanto, desde que o 
eu pensasse e duvidasse, existiria verdadeiramente 
nesse momento. Por outro lado, Berkeley, pai do 
idealismo, também defendeu uma ideia semelhante 
que a existência das coisas no mundo se sujeita 
a um processo perceptivo do pensamento do ser 
humano, ou seja, se o ser humano não perceber estas 
coisas, elas por si próprias não conseguem existir no 
mundo. Os referidos argumentos enfatizam de forme 
extremista a importância do “pensamento” do ser 
humano, alegando que o pensamento equivale ao 
mundo externo. Hoje em dia, claro que as pessoas 
raramente se questionam sobre a veracidade ou 
falsidade das coisas ou duvidam se estão presentes 
numa ilusão. Porém, simultaneamente acredito 
que nós não temos dúvidas sobre a importância do 
pensamento, caso contrário não seriam ultimamente 
tão populares disciplinas concernentes à relação 
entre o pensamento, o comportamento, a saúde 
física e psicológica do ser humano e o sucesso, 
nomeadamente a psicologia positiva e a programação 

neurolinguística. Os pensamentos e os acontecimentos 
externos parecem autónomos, mas exercem entre eles 
uma influência subtil.

 De facto,  no in íc io  do Século XX,  os 
cientistas comportamentais começaram a estudar 
s is temat icamente a re lação interact iva entre 
o pensamento, o acontecimento, o humor e o 
comportamento. O conhecido modelo ABC da 
Psicologia (vide o mapa anexado I) aponta que, depois 
de tomar a ocorrência de um acontecimento, o ser 
humano põe automaticamente esse acontecimento no 
seu sistema de pensamento para avaliar, o que acaba 
por produzir uma série de humores, comportamentos e 
pensamentos. O sistema de pensamento mencionado 
consiste numa estrutura do grupo composta por 
elementos, como valores, personalidade e habitual 
maneira de pensar do ser humano, e que funciona 
como um filtro óptico, o qual torna um acontecimento 
inicialmente sem cor, colorido. Este modelo implica 
que mesmo que esteja um mesmo acontecimento, 
diferentes pessoas podem apresentar diferentes 
humores, comportamentos e pensamentos consoante 
o filtro óptico de cada um; por outras palavras, no 
mundo só existem acontecimentos em vez de factos, 
pois muitas vezes consideramos os factos como 
objectivos, mas na verdade, isto apresenta apenas 
uma interpretação subjectiva nossa do acontecimento. 
A terapia cognitiva, enquanto psicoterapia com 
eficácia clinica evidente baseia-se precisamente 
neste modelo. Beck, um dos inventores da terapia 
cognitiva, descobriu nas suas pesquisas que a causa 
de depressão resulta provavelmente das diversas 
distorções cognitivas existentes geralmente no sistema 
de pensamento dos pacientes. Tais distorções levam 
os pacientes, no processamento de informações 
exteriores, a inclinarem-se a produzir os humores 
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e comportamentos negativos que contribuem para 
agravar e propulsar os sintomas da depressão dos 
pacientes, com a consequência de criar um círculo 
vicioso sem saída. Em suma, se uma pessoa vir as 
coisas através dum filtro cinzento e preto, todas as 
coisas se tornam cinzentas e pretas. Por isso, para 
ter uma visão clara, temos de identificar a nossa 
parcialidade e equívocos cognitivos. Seguem-se os 
nove tipos mais comuns de distorções cognitivas, 
acompanhadas de exemplos, para facilitar os leitores 
a avaliarem os seus raciocínios quotidianos. Assim, 
sempre que surjam transtornos semelhantes na 
mente, podemos antecipar a correcção, pois mais vale 
prevenir do que remediar.

Abstracção Selectiva (Selective Abstraction)

Consiste na impossibilidade de olhar toda a situação, 
focalizando ou seleccionando apenas aspectos 
negativos para valorizar os pensamentos negativos e a 
abaixa auto-avaliação.

Exemplo: O seu chefe dá-lhe a menção de Satisfaz 
na avaliação do desempenho, e, concomitantemente, 
chama-o à atenção para alguns pontos que podem 
ser melhorados. Assim, em vez de se alegrar pela 
sua avaliação positiva, você sente-se mortificado 
constantemente com as suas deficiências, achando 
que o seu chefe não está satisfeito consigo.

Anexo I

Pensamento
racional

Humor
positivo

Comportamento 
positivo

Pensamento 
irracional

Humor
negativo

Comportamento 
negativo

A: Acontecimento

B: Crença

C: Consequência
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Hipergeneralização (Overgeneralization)

Consiste em chegar a uma conclusão exageradamente 
generalizada ou que perdura por um período muito 
longo com base num acontecimento isolado, muitas 
vezes sem provas para a sustentar.

Exemplo: Falhou num exame de promoção pela 
primeira vez e acha que não vai conseguir passar nos 
futuros exames.

Pensamento Dicotómico (Dichotomous Thinking)

Refere-se à avaliação dos acontecimentos de forma 
extrema e radical, ou é preto ou é branco, ou é 
verdadeiro ou é falso, sem margem de pensamento 
intermédio ou área cinzenta.

Exemplo: Se um dos factores da minha avaliação 
anual não atingir a nota máxima, sou um perdedor.

Salto para Conclusão (Jumping to Conclusions)

Consiste em confundir a sua própria conclusão com a 
verdade do acontecimento, julgando verdadeiro aquilo 
que pensa, ignorando todas as provas contraditórias 
ou que não suportam a sua conclusão pessoal.

Exemplo: Tem uma boa relação com um colega, 
todavia, um dia, quando o cumprimenta e não recebe 
resposta alguma, fica assim a pensar que se tornou 
impopular ou que o terá ofendido.

Personalização (Personalization)

Consiste em assumir errada e frequentemente toda 
a responsabilidade, achando-se sempre responsável 
por todos os erros, ou pensando que as reacções de 
outrem são sempre contra si próprio.

Exemplo: Durante uma patrulha, um colega fica 
ferido no exercício das funções e você se culpabiliza 
pelo facto, achando que a causa do ferimento do seu 
colega teve a ver consigo próprio.

Catastrofização (Catastrophizing)

Ficar sempre apreensivo pela possibilidade de obter 
um resultado extremamente negativo imprevisível em 
acontecimentos futuros, ou ampliar de forma irrazoável 
o grau de gravidade de um acontecimento a um nível 
catastrófico.

Exemplo: Devido a um pequeno erro, o superior 
chamou-o ligeiramente à atenção, mas ele fica 
logo a pensar que irá perder o seu emprego e 
consequentemente o afastamento dos seus familiares.

Afirmações com a palavra “Dever” (Should/Must 
Statement)

Consiste em usar regras dogmáticas tais como “Eu 
deveria ...”, “Eu tenho que” para limitar o pensamento 
pessoal, acreditando rigidamente que cada passo deve 
estar em conformidade com as regras definidas por si 
próprio, reagindo com indignação caso o próprio ou 
alguém ofenda as suas regras. 

Exemplo: “Devo ser amado por todos os colegas, 
caso contrário...”; “Devo conseguir resolver todos os 
problemas, caso contrário...”

Raciocínio emocional (Emotional reasoning)

Consiste em acreditar que os sentimentos ou 
pensamentos reflectem a realidade, o indivíduo 
acaba por agir inconscientemente e ter alguns 
comportamentos na sua via diária, concretizando, 
assim, a profecia definida por si próprio, o que promove 
de forma indirecta uma aproximação entre o resultado 
dum acontecimento e os sentimentos ou pensamentos 
predefinidos pelo próprio.

Exemplo: Acho que não vou ter sucesso na carreira, 
por isso, não me preparo activamente para o concurso 
de admissão ao curso de promoção de propósito, 
porque o insucesso corresponde a minha expectativa 
e à impressão que possuo de mim próprio.
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Rotulação (Labeling)

Reporta-se a pensamentos radicais ou extremos em 
que o indivíduo coloca um rótulo negativo sobre todos 
os seus comportamentos ou de outros, com base 
num acontecimento isolado, sem margem a qualquer 
modificação. 

Exemplo: Considera-se a si próprio inúti l pela 
simples razão de não conseguir passar no exame de 
promoção, achando-se por isso sem mais qualquer 
possibilidade de sucesso para o resto da vida.

 N o  O c i d e n t e ,  a s  p e s s o a s  d ã o  m a i s 
importância ao pensamento racional e ao empirismo. 
As distorções cognitivas supracitadas resultam de 
estudos científicos objectivos e quantificados feitos 
por psicólogos modernos. No entanto, não há nada 
de novo sob o sol, pois, o pensamento de que o 
sentimento pessoal se baseia em humores negativos 
já existia na China Antiga, cujos conceitos eram 
particularmente populares no Budismo, como por 
exemplo, a ideia declarada por Mestre Linji do Zen—“A 
pureza é o princípio fundamental”. O Mestre Linji 
achou que todos os sentimentos oriundos de diferentes 
situações eram a fonte da sensação de apreensão. Em 
poucas palavras, quando uma pessoa encontra uma 
coisa que gosta, é mais fácil de surgir uma preferência 
sobre ela, e, quando encontra uma coisa que detesta, 
surge, com maior facilidade, a repugnância por ela. 

Com o andar do tempo, estas ideias e humores 
transformam-se em obstinação, tapando a natureza 
e a pureza da própria pessoa. Portanto, a maneira 
fundamental para limpar a sensação de apreensão é 
esvaziar a mente. Se a pessoa conseguir fazer isso, 
sem impor interpretação pessoal excedentária, poderá 
ficar em paz, livrando-se das sensações de apreensão. 
O princípio fundamental seguido pelo Mestre Linji 
consiste em esvaziar a mente para não ocultar a 
natureza, com exclusão da cobiça, pois só assim é 
que podemos vivenciar pouco a pouco essa própria 
natureza e natureza dos factos. Desta forma, quer o 
conhecimento antigo quer a ciência moderna, ambos 
apresentam pontos de vista muito aproximados sobre 
a questão dos humores negativos, e dão especial 
importância ao “empower” das pessoas envolvidas, 
pois acreditam que as pessoas se tornam vítimas dos 
humores negativos não só de forma passiva, mas 
também podem ser elas próprias a criarem humores 
negativos. Porém, as pessoas podem igualmente 
optar por resolver os problemas emocionais através da 
alteração do seu pensamento. Sem dúvida que é muito 
difícil de esvaziar a mente, e para avançar um primeiro 
passo, é necessário saber distinguir aquilo que se 
oculta aos nossos olhos. Temos de avaliar a todo o 
tempo as nossas actividades mentais, eliminando de 
forma pró-activa os pontos cegos e as distorções do 
nosso pensamento, para atingir assim a permanente 
pureza com esvaziamento frequente da mente.

Wong Hon Lam

Técnico superior de 2.ª Classe  (área de psicologia) 

Telefone de contacto : 8799 7787

Correio electrónico : HLWONG@fsm.gov.mo



56

服務承諾
Carta de
Qualidade

 

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% 99.47%

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% 99.11%

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% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

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 二 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況
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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 99.85%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.69%

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

91.67%

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

各警務警司處

98.94%

18 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 92.86%

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

100%

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% ---

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% 90%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 100%

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% 98.60%

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 100%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100%

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%。



59

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% 99.47%

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% 99.11%

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% 100%

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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%

2o 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

99.85%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.69%

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

91.67%

17 Participação de extravio 59 Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 
(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Comissariados Policiais

98.94%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 92.86%

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

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

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% 90%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 98.60%

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

100%

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%.




