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全國人大常委會委員長訪澳

Visista a Macau do Presidente do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Nacional

特  稿
Reportagem
Especial

中共中央政治局常委，全國人大

常委會委員長張德江於 5 月 8 日

至 10 日 來 澳 視 察， 為 保 障 各 項

活動在安全環境下進行，本局採取高度戒備，嚴

格執行相關安保工作，當中包括成立製證中心，

預先為參與東亞運動會體育館座談會的社會各

界人士製作智能通行證，以作為進入體育館的身

份識別，亦在會場外嚴格進行安檢工作。此外，

更在考察團路經的沿途實施多項警務措施，維持

交通及人群秩序，確保視察行程得以順利進行。

O membro do Comité Permanente do Politburo do 
Partido Comunista da China e presidente do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang 
Dejiang, visitou a Macau nos dias 8 a 10 de Maio. 
Para garantir que as diversas actividades sejam 
realizadas num ambiente seguro, a Corporação 
manteve um elevado nível de alerta e procedeu à 

警員執行安全護衛工作
Serviço de segurança e de protecção executado pelos 
agentes policiais

( 相片由新聞局提供 ) 
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)

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

execução rigorosa do trabalho de segurança, incluindo 
o estabelecimento de um centro de produção de 
cartões de acesso, com vista a uma produção prévia 
do cartão de acesso inteligente para os participantes 
de diferentes sectores da palestra na Nave Desportiva 
dos Jogos da Ásia Oriental, o qual serviria de um meio 
de identificação para o acesso a pavilhão. Além disso, 
exerceu também uma revista de segurança rigorosa 
na área circundante do local de evento, proporcionou 
medidas policiais no trajecto de deslocação da 
delegação, e manteve a ordem do trânsito e de 
multidões, garantindo que toda a visita seja ocorrida 
sem sobressaltos.

8
五月 MAI
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6 月 26 日，中央人民政府駐澳門

特別行政區聯絡辦公室孫達副主

任一行 4 人，在保安司黃少澤司

長、警察總局馬耀權局長及羅偉業局長助理陪同

下到訪本局視察交流，受到本局梁文昌局長、黃

子暉副局長及多位部門主管熱情接待。

到訪當日，首先向嘉賓介紹本局架構、主要職能

及工作情況，並展示各類特種裝備，以及進行警

犬演練。透過是次到訪交流，有效增進雙方的溝

通和了解，同時讓本局獲得不少寶貴意見，以進

一步完善各範疇的工作，促進警務工作的素質及

專業效能，提升執法水平。

Em 26 de Junho, o subchefe Sun Da do Gabinete de 
Ligação na RAEM do Governo Popular Central, num 
conjunto de 4 pessoas, acompanhados do Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak, do Comandante-
Geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, 
e do Adjunto do Comandante-geral, João Augusto da 
Rosa, visitou a Corporação, com as finalidades de 
inspecção e intercâmbio. Os visitantes foram recebidos 
pelo Comandante da Corporação, Leong Man Cheong, 
pelo 2.º Comandante, Wong Chi Fai, e pela chefia de 
vários departamentos.

A visita foi iniciada por uma apresentação sobre a 
estrutura, funções principais e a situação de trabalhos 

雙方展開交流
Intercâmbio entre as duas partes

向嘉賓講解各類特種裝備
Apresentação sobre os equipamentos especiais

26
六月 JUN

中聯辦副主任到訪

Visita do Gabinete de Ligação na RAEM do 
Governo Popular Centra

da Corporação aos visitantes, seguida de exibição 
de vários tipos de equipamentos especiais, e de 
demonstração de aptidões de cães-polícia. Através 
da presente visita de intercâmbio, foram promovidos 
efectivamente a comunicação e a compreensão entre 
as duas partes. Além disso, a Corporação recolheu 
da visita muitas opiniões valiosas, proveitosas para 
o melhoramento do trabalho em várias vertentes, e 
para a promoção da qualidade e eficiência do trabalho 
policial.
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新民防行動中心揭幕

Cerimónia de inauguração do novo Centro 
de Operações de Protecção Civil

為優化本澳民防工作及因應發展需求，保安當局

積極籌建的新民防行動中心於 5 月 23 日舉行揭

幕儀式。儀式由行政長官崔世安先生主禮，保安

司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長陪同，解放

軍駐澳部隊司令員王文少將及張智猛政委、中聯

辦警聯部于成平部長、運輸工務司羅立文司長、

海關黃有力關長及 27 個民防架構的政府和民間

機構代表成員出席見證。

新民防行動中心位於北安出入境事務廳大樓，中

心於揭幕式後同日正式投入運作，並採取 24 小

時基本運作機制，分別由海關、治安警察局及消

防局派員輪值，確保一旦發生嚴重事故時救援工

作能更迅速及更有效地展開，將事故所引致的傷

害降至最低，充分發揮應急聯動的效用。

No sentido de assegurar o bom desenvolvimento dos 
trabalhos de protecção civil de Macau, o novo Centro 
de Operações de Protecção Civil (COPC) planeado 
e construído activamente pelas autoridades de 
segurança teve lugar no dia 23 de Maio a cerimónia 
de inauguração. A cerimónia foi presidida pelo 
Senhor Chefe do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Macau, Chui Sai On, acompanhado pelos 
Senhores Secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak, e Comandante-geral dos Serviços de Polícia 
Unitários, Ma Io Kun. Este evento foi testemunhado 
pelo Senhores Comandante da Guarnição em Macau 

do Exército de Libertação do Povo Chinês, Major-
General Wang Wen, Comissário Político na Guarnição 
em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, 
Zhang Zhimeng, Director-geral dos Serviços de 
Ligação para os Assuntos Policiais do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Yu 
Chengping, Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, Director-
geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, e 
representantes das 27 entidades públicas e privadas 
que compõem a estrutura da protecção civil.

Este novo Centro sito no Edifício do Serviço de 
Migração de Pac On, e entra em funcionamento no dia 
da sua inauguração, adopta pelo funcionamento em 
24 horas e é garantido pelo trabalho por turnos dos 
operadores provenientes dos Serviços de Alfândega 
(SA), Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 
e Corpo de Bombeiros (CB), de forma a garantir a 
prontidão de resposta face às ocorrências graves e 
reduzir ao máximo os seus danos, potencializando 
as vantagens da acção conjunta entre as diversas 
entidades da estrutura de protecção civil.

行政長官崔世安先生 ( 右二 ) 擔任揭幕主禮嘉賓
Chefe do Executivo, Chui Sai On (2.º à direita), presidiu a 
cerimónia de inauguração do novo COPC

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

警察總局馬耀權局長
致詞
Comandante-geral dos 
Serviços de Polícia 
Unitários, Ma Io Kun, a 
discursar
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《警察故事 3 》開鏡儀式

Cerimónia de abertura da filmagem da “Série III de Histórias da Polícia”

6 月 25 日，在本局第二警務警司處舉行了「《警

察故事 3》微電影工作坊暨開鏡儀式」。儀式由

劉運嫦代副局長主持，並邀請本地影視製作團隊

「微辣」創辦人陸志豪及「關你影事」理事長湯

嘉俊擔任嘉賓，一眾參演的大小演員均有出席，

並積極為即將進行拍攝工作的安排互相交流。

《警察故事 3》是由真實故事改編，以微電影方

式拍攝，並首度開放予本澳影視製作團隊及市民

參與製作及演出。讓參與演出的市民更深更廣地

了解警務工作，進一步拉近警民關係。日前舉行

了為期三星期的演員招募活動，超過 250 位局

內同事及市民踴躍報名，期間每位報名者均經過

單獨試鏡，最終超過 30 名市民成功被錄取。另

外，為令製作工作準備更完善，開鏡儀式當天特

別安排交流環節，目的是讓整個劇組人員預先互

相了解、一同分析劇本中的每一位人物性格及事

件背景、交流微電影製作程序、演繹心得及認識

警務知識，務求令各演出者在《警察故事 3》微

電影中盡情投入角色演繹，充分發揮演技。

Em 25 de Junho, realizou-se no Comissariado 
Policial n.º 2, o “Workshop de minifilme e cerimónia 
de abertura da filmagem da Série III de Histórias 
da Polícia”, que foi presidida pela 2.ª Comandante 
Subst.ª, Lao Wan Seong, e contou com a presença 

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

開鏡儀式
Cerimónia de abertura da filmagem

dos seguintes convidados: Lok Chi Hou, criador 
da “Manner Production”, e Tong Ka Chon, director 
da “Kuan Nei Film Guild”. Os actores do minifilme 
também estavam presentes, trocando activamente 
entre si opiniões sobre os trabalhos de filmagem a ter 
em breve.

A “Série III de Histórias da Polícia”, adaptada de 
episódios verdadeiros e fotografada em minifilme, 
deu início à participação de grupos de produção 
cinematográfica e televisiva de Macau e de cidadãos 
na actuação e produção, permit indo-lhes uma 
compreensão mais profunda e extensiva sobre as 
actividades policiais, promovendo uma relação mais 
estreita entre os cidadãos e a polícia. Há algum 
tempo, realizou-se o recrutamento de actores (com 
duração de três semanas), em que se inscreveram 
cerca de 250 agentes da Corporação e cidadãos. 
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劇組人員分享如何以生活經驗投入角色
Participantes da Série em troca de impressões sobre como 
interpretar os papéis com as experiências de vida

介紹警務裝備及工作情況
Apresentação sobre os equipamentos e actividades policiais

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

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

Entretanto, cada um dos candidatos submeteu-
se a uma entrevista, e finalmente, houve mais de 
30 cidadãos que foram recrutados. Por outro lado, 
com vista a ter melhor preparação para a produção, 
realizou-se uma sessão de intercâmbio no referido 
dia, para que todos os participantes tenham, com 
antecedência, uma compreensão entre si, efectuem 
em conjunto uma análise do carácter de cada uma das 
personagens, bem como do fundo das ocorrências, 
informem-se do processo de produção de minifilme, 
troquem impressões de interpretação, e tenham 
conhecimento sobre o serviço policial, procurando que 
todos os actores possam interpretar bem os papéis 
da “Série III de Histórias da Polícia”, demonstrando 
plenamente as suas habilidades de actuação.
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節假日期間警務措施

Medidas Policiais durante os feriados

復活節及勞動節期間，市面人流暢旺，本澳單日

出入境人次亦創歷史新高，當中 4 月 30 日全澳

出入境總人次為 570,067 人次。為確保廣大市

民及旅客出行便利及公共秩序安全，本局展開重

點部署警力，針對各出入境邊境站、旅遊旺區及

市面人流密集地點實施多項警務措施，警務人員

時刻堅守崗位，竭誠為廣大市民提供服務。此

外，本局還通過各種途徑及新媒體向公眾發佈即

時訊息，讓社會大眾及時掌握市面和通關情況。

Durante os fer iados de Páscoa e do Dia dos 
Trabalhadores, a cidade de Macau estava cheia de 
pessoas. O número de pessoas de entradas e saídas 
de Macau em um dia bateu um novo recorde histórico, 
sendo o número total de pessoas de entradas e saídas 

no dia 30 de Abril de 570,067 pessoas. Para assegurar 
a facilidade de mobilidade dos cidadãos e turistas e 
a segurança e ordem pública, esta Polícia efectuou 
planeamento policial, aplicando as diversas medidas 
policiais em postos fronteiriços, zonas turístas e locais 
mais movimentadas da cidade, e os agentes policiais 
cumpriram sempre as suas obrigações consistente e 
rigorosamente, para prestar serviços aos cidadãos. 
Por outro lado, através de diversos métodos e novos 
meios, esta Polícia também difundiu ao público, 
informação em tempo real sobre eventos em curso e 
sobre a situação de postos fronteiriços.

社區警務
Policiamento
Comunitário

增派警力加開驗證櫃檯疏導人流
Destacamento de mais agentes policiais e abertura de mais balcões 
de verificação de documentos para aliviar o fluxo de pessoas

旅遊警察於旅遊旺區巡邏
Patrulhamento da Polícia Turística nas zonas turísticas

大三巴牌坊一帶實施人車分流
Separação do fluxo de pessoas e veículos nas proximidades 
das Ruínas de São Paulo



8

社區警務交流會

Seminário de Intercâmbio Sobre o 
Policiamento Comunitário

4 月 28 日，「社區警務聯絡機制交流會」於本

局交通廳舉行，出席社群包括澳門街坊會聯合總

會、民眾建澳聯盟、澳門物業管理業商會、澳

門物業管理專業人員協會、澳門工會聯合總會、

澳門婦女聯合總會、澳門歸僑總會、澳門中華學

生聯合總會的代表及社區聯絡主任約 30 人。梁

文昌局長在會上致辭時表示，「社區警務聯絡機

制」成立至今已 4 周年，透過這恆常機制，持

續廣泛與社區聯繫，不斷推進社區防罪工作，為

市民提供更優質更高效的治安服務。另外，本局

警官亦介紹最新交通形勢，打擊違規車輛成效、

防騙知識及即將舉辦的各項有關青少年的活動。

隨後，嘉賓參觀了交通廳新擴建的辦公大樓，並

與警官們就各項警務工作進一步交流。

本局將繼續吸納更多成員加入機制，為預防和打

擊犯罪，締造安全和諧的社區環境共同努力。

No dia 28 de Abril, organizou o “Seminário de 
Intercâmbio sobre o Mecanismo de Ligação de 
Policiamento Comunitário” no Departamento de 
Trânsito desta Corporação, o qual tiveram presentes 
cerca de 30 representantes 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, Associação Geral das 
Mulheres de Macau, Associação Geral dos Chineses 

Ultramarinos de Macau e Associação Geral de 
Estudantes Chong Wa de Macau. Durante o discurso 
do Comandante, Leong Man Cheong, referiu que o 
“Mecanismo de Ligação de Policiamento Comunitário” 
já tinha criado até presente há 4 anos, mediante 
este mecanismo constante, mantém-se sempre uma 
comunicação ampla com a comunidade, promovendo 
em contínuo os trabalhos relacionados com a 
prevenção do crime, com vista a fornecer aos cidadãos 
um serviço de segurança de mais alta qualidade. 
Por outro lado, os oficiais desta Corporação fizeram 
uma breve apresentação sobre o estado rodoviário 
mais recente, o resultado no combate às infracções 
praticadas pelos condutores, o conhecimento anti-
burla e as diversas actividades destinadas aos 
jovens a serem realizadas em breve. Em seguida, os 
convidados visitaram o novo edifício do Departamento 
de Trânsito após as obras de ampliação, e efectuaram 
ainda com os oficiais um intecâmbio mais aprofundado 
sobre os diferentes serviços policiais.

Esta Corporação continuará a receber novos membros 
para este mecanismo, com vista a prestar esforço 
conjunto na prevenção e no combate à criminalidade, 
bem como na criação de um ambiente comunitário 
seguro e harmonioso.

梁文昌局長致辭
Comandante Leong Man Cheong a discursar

介紹最新防罪資訊
Apresentação sobre as 
informações mais recente 
na prevenção do crime

嘉賓參觀交通廳新辦公大樓
Os convidados visitaram o novo edifício do Departamento de Trânsito
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本局與酒店業界加強溝通

Reforço de comunicação com o sector da 
hotelaria 

透過機制持續與酒店業界保持緊密聯繫
Continuar a manter contactos estreitos com o sector da 
hotelaria através do mecanismo

本局一直關注本澳酒店業界的治安情況，並與業

界定期保持良好溝通。為更有效地應對酒店業

相關的犯罪事件，本局於 6 月 8 日在北安出入

境事務廳舉行「酒店業警務聯絡機制交流會」，

交流會由本局海島警務廳梁漢新廳長、特警隊李

志輝代指揮官、交通廳李鏡賢副警務總長、澳門

警務廳江偉俊副警務總長以及情報廳李日明副

警務總長主持，共有 23 家酒店 35 名代表出席。

透過是次交流會議讓業界知悉最新治安情況，進

一步加強警惕及防範，以維護酒店及周邊環境的

良好治安狀況，保障市民及旅客安全。

此外，於 4 月及 6 月澳門威尼斯人度假村酒店、

巴黎人酒店、四季酒店及澳門博彩娛樂有限公司

保安部門代表分別到訪海島警務廳，雙方就警務

措施、酒店周邊地區的交通及治安問題等議題交

換意見。

A Corporação sempre prestou atenção à situação de 
segurança pública do sector da hotelaria, e manteve 
regularmente boa comunicação com o sector. Para 
dar uma melhor resposta aos crimes marginais do 
referido sector, a Corporação realizou em 8 de Junho, 
no Serviço de Migração em Pac On, o “Intercâmbio 
do mecanismo de ligação policial do sector da 
hotelaria”, que foi presidido pelos seguintes oficiais: 
Chefe do Departamento Policial das Ilhas (DPI), 
Leong Hon San, Comandante Subst.º da UTIP, Lei 
Chi Fai, Subintendente Lei Keang In do Departamento 
de Trânsito, Subintendente Kong Wai Chon do 
Departamento Policial de Macau, e Subintendente 
Lei Iat Meng do Departamento de Informações, e em 
que participaram 35 representantes de totalmente 23 
hotéis. Através do presente intercâmbio, transmitiram-
se ao sector as últimas informações sobre a segurança 
pública, para que se reforcem o alerta e a prevenção, 
de modo a manter boa situação de segurança pública 
nos hotéis e nas suas imediações, em defesa da 
segurança dos cidadãos e de turistas.

Por outro lado, em Abril e Junho, os representantes 
do serviço de segurança do Venetian Macao Hotel, 
The Parisian Macao, Four Seasons Hotel Macao, e 
Sociedade de Jogos de Macau, visitaram o DPI, para 
trocar impressões sobre as medidas policiais, bem 
como sobre os assuntos de trânsito e de segurança 
pública nos redores de hotéis.酒店業保安部門代表到訪海島警務廳

Visita dos representantes do serviço de segurança do sector 
da hotelaria ao DPI
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社區防罪及防災宣傳

Promoção de prevenção contra crimes e de protecção civil na comunidade

4 月至 6 月期間，本局人員分別前往澳門議事亭

前地、高士德，氹仔官也街、大連街、布拉干薩

街及路環石排灣一帶進行防罪宣傳，向居民、旅

客、商戶及物業管理公司派發防罪資訊宣傳單張

及海報，藉以提升大眾防範意識。

另外，由於颱風季節將至，警察總局聯同保安協

調辦公室、治安警察局及消防局走訪多個社區展

開防災宣傳工作，向居民講解有關避險防災的知

識，呼籲切實做好預防颱風的措施。

Durante o período de Abril a Junho, os agentes 
da Corporação dirigiram-se a Largo do Senado e 
Avenida de Horta e Costa na península de Macau, e 
a Rua do Cunha, Rua de Tai Lin e Rua de Bragança 

聯同社區活動中心進行防災宣傳
Promoção de protecção civil com a colaboração 
de um centro de actividades comunitário

舉辦民防講座
Palestra sobre a protecção civil

為商店安裝本局新設計的防盜屏風
Um painel de sensibilização (com novo 
design) para a prevenção de furto, montado 
numa loja

向旅客講解常見盜竊手法
Explicar a turistas os truques vulgares de 
carteiristas 呼籲居民注意家居防盜

Apelo a residentes para a prevenção de 
furto domiciliário

向大廈管理員及居民收集警情
Recolha de informações de segurança 
pública junto de porteiros e de residentes

na Taipa, bem como a Seac Pai Van em Coloane, 
para a promoção de prevenção contra crimes, 
distribuindo folhetos e cartazes de sensibilização 
a residentes, turistas, lojas comerciais e empresas 
de administração de prédios, por forma a reforçar a 
consciência preventiva do público.

Por outro lado, face à aproximação da época de 
tufão, os Serviços de Polícia Unitários, o Gabinete 
Coordenador de Segurança, o Corpo de Polícia 
de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros, 
visitaram em conjunto várias zonas comunitárias 
para a promoção de protecção civil, transmitindo 
aos residentes conhecimentos de prevenção de 
per igos e desastres, advert indo- lhes a tomar 
medidas preventivas ao tufão.
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會晤社群

Encontro com associações

4 月至 6 月期間，本局澳門警務廳和海島警務廳

分別與民眾建澳聯盟、多福堂聯誼會、澳門街坊

會聯合總會氹仔社區中心、沙梨頭坊眾互助會、

新口岸區坊眾聯誼會及澳門弱智人士家長協進

會代表會晤，彼此就社區治安、罪案趨勢、警民

合作，以及智障人士求助支援措施等議題進行意

見交流。通過加強警民溝通和合作，同心協力共

創良好社區治安環境。

Durante os meses de Abril a Junho, os Departamentos 
Policiais de Macau e das Ilhas realizaram encontros 
respectivamente com a Aliança de Povo de Instituição 
de Macau, Associação de Amizade de To Fok Tong, 
Centro Comunitário da Taipa da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau (UGAMM), 
Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do 
Patane, Associação dos Moradores dos Novos 
Aterros do Porto Exterior, e Associação dos Familiares 
Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau, para 
trocar impressões sobre a segurança comunitária, 
a propensão de delinquências, a cooperação entre 
os cidadãos e a polícia, e as medidas de apoio 
aos deficientes mentais etc. Com o reforço de 
comunicação e de cooperação entre os cidadãos e a 
polícia, criaremos conjuntamente um ambiente de boa 
segurança comunitária.

江偉俊副警務總長 ( 中 ) 接待宋碧琪議員及民眾建澳聯盟
代表到訪
Subintendente Kong Wai Chon (no meio) em recepção de 
deputada Song Pek Kei e de representantes da Aliança de 
Povo de Instituição de Macau

就社區治安情況收集意見
Recolha de opiniões sobre a situação de 
segurança comunitária

弱智人士家長協進會為前線警員舉行講解會
A Associação dos Familiares Encarregados dos 
Deficientes Mentais organizou uma sessão de 
esclarecimento para os agentes policiais na linha 
da frente

向中心致送防罪宣傳海報
Entrega de cartazes de sensibilização ao Centro 
Comunitário da Taipa da UGAMM



12

加強打擊違規車輛

Reforço do combate contra infracções 
praticadas com veículos

2017 年上半年本局聯同交通事務局於各區執行

打擊的士違規行動，合共檢控的士違規 2,327

宗，與去年同期比上升約 10%，當中濫收車資

及拒載行為 1,938 宗所佔比例較大，與去年同

期比上升約 29%。

此 外， 本 局 持 續 進 行 打 擊「 白 牌 車 」 活 動，

2017 年上半年對「白牌車」活動合共檢控 976

宗，與去年同期比升幅達 2 倍多，當中涉及手

機應用程式的「叫車服務」有 850 宗所佔比例

較大，與去年同期比升幅達 4 倍。

本局將持續監察並嚴厲打擊車輛違規行為，呼

籲業界、市民和旅客如發現上述違規行為，請

與 本 局 交 通 廳 2837 4214、 交 通 事 務 局 8866 

6363， 或 電 郵 psp-info@fsm.gov.mo、

info@dsat.gov.mo 提供資料，以便跟進處理。

No primeiro semestre de 2017, a Corporação efectuou, 
com a colaboração da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego (DSAT), acções de combate 
às infracções rodoviárias em diferentes zonas da 
cidade, tendo autuado totalmente 2.327 irregularidades 
praticadas pelos taxistas (com um aumento de cerca de 
10% em relação ao mesmo período do ano passado), 
das quais a cobrança abusiva de tarifas e a recusa 

de transporte foram as irregularidades que ocuparam 
uma maior proporção, totalmente 1.938 casos (com 
um aumento de cerca de 29% em relação ao mesmo 
período do ano passado).

Por  ou t ro  l ado ,  a  Co rpo ração  desenvo l veu 
constantemente combate aos veículos que serviram de 
táxi sem alvará. No primeiro semestre de 2017, efectuou 
976 autuações contra veículos do tipo (indicando um 
duplo aumento em relação ao mesmo período do ano 
passado), entre as quais, 850 relacionaram-se com o 
“serviço do pedido de transporte” através de aplicações 
móveis, ocupando uma maior proporção (com um 
aumento em 4 vezes em relação ao mesmo período do 
ano passado).

A Corporação continuará a manter fiscalização 
constante e combate rigoroso às infracções praticadas 
com veículos, apelando ao sector do transporte, 
cidadãos e turistas, para contactar com o Departamento 
de Trânsito desta Corporação através do tel. 2837 
4214 ou e-mail psp-info@fsm.gov.mo, ou com a DSAT 
através do tel. 8866 6363 ou e-mail info@dsat.gov.
mo caso tenham deparado com as infracções acima 
referidas, para fornecer informações necessárias para o 
respectivo acompanhamento.
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交通安全行動

Operações de Segurança Rodoviária

根據資料顯示，2017 年上半年本局檢控行人違

法過馬路共檢控 254 宗，與去年同期比升幅超

過 1 倍；車輛在人行橫道没有讓先共檢控 943

宗，與去年同期比上升約 8%；另外，有關超載

（乘客）共檢控 399 宗，與去年同期比下降約

46%。本局冀持續透過相關執罰行動，配合多

種渠道的宣傳教育工作，提高道路使用者的守法

意識。

另外，因應「頭盔法」將於 6 月 13 日生效，5

月至 6 月期間本局聯同交通事務局在本澳多個

地點進行宣傳，抽檢摩托車駕駛者和乘客的頭

盔，對使用不合格頭盔人士作出勸喻並教導如何

選擇合符標準的頭盔。市民如有疑問，可登入交

通事務局網站或「交通資訊站」APP 查詢合符

標準的頭盔。

Segundo os dados estatísticos, no primeiro semestre 
de 2017 esta Corporação autuou no total 254 casos 
de peões que infringiram a lei na travessia de via, 
o correspondente a um aumento superior ao dobro 
comparativamente ao período homólogo do ano 
passado, e quanto aos veículos que não cederam a 
passagem aos peões nas passadeiras, autuou-se no 
total 943 casos, o correspondente a um aumento de 
cerca de 8% comparativamente ao mesmo período do 
ano passado; além disso, relativamente ao excesso 
de lotação (passageiros), autuou-se no total 399 
casos, o correspondente a uma descida de cerca 
de 46% comparativamente ao período homólogo 
do ano passado. Esta Polícia pretende reforçar os 
conhecimentos e a consciência de cumprimento da lei 
aos utentes das vias rodoviárias, através da constante 
realização das referidas operações de execução da 
lei e, coordenado das campanhas promocionais e 
educacionais desenvolvidas a partir de diferentes 
meios.

警員檢控行人違法過馬路
Agente a autuar o peão que infringiu a lei na 
travessia da via

交通事務局人員教導居民選擇合符標準的頭盔
Trabalhadores da DSAT a ensinar aos cidadãos, como 
se identifica as características do modelo de capacete 
de motociclo aprovado

E perante a entrada em vigor, no dia 13 de Junho, do 
regulamento administrativo sobre a “Aprovação de 
modelos de capacetes de protecção para condutores e 
passageiros de ciclomotores e motociclos”, nos meses 
de Maio e Junho, esta Corporação e a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) 
desenvolveram promoções conjuntas em vários 
locais da cidade, e inspeccionaram aleatoriamente os 
capacetes dos condutores e passageiros de várias 
motas, bem como apelaram também aos indivíduos 
que usavam capacetes que não reunem as devidas 
condições e, ensinaram-lhes, ainda, como é que se 
deve escolher um capacete que respeita às normas 
técnicas exigidas. Caso os cidadãos tenham dúvidas, 
queiram visitar o website ou a aplicação de telemóvel 
da DSAT para a obtenção de mais informações sobre 
os modelos de capacetes de motociclos aprovados.
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升旗儀式演示

Cerimónia de hasteamento de bandeiras

本局一向積極透過舉辦不同類型的活動，向社會

大眾展示警隊陽光及正面形象。6 月期間，本局

分別前往青洲小學、勞工子弟學校及濠江中學舉

行升旗儀式演示，合共超過 3,000 位學生參與。

人員除了向學生介紹五星紅旗和蓮花區旗的設

計及象徵意義，並即場指導學生進行升旗儀式。

Esta Corporação demonstra activamente a imagem 
saudável e positiva da equipa policial à comunidade, 
at ravés de real ização de d i ferentes t ipos de 
actividades. E, no mês de Junho, esta Corporação 
enviou agentes policiais à Escola da Ilha Verde, 
Escola para Filhos e Irmãos de Operários de Macau 
e Escola Hou Kong para a realização da cerimónia de 

特警隊員向學生講
解懸掛國旗及區旗
時的注意事項
Agentes da UTIP a 
explicar os pontos 
a terem em atenção 
no hasteamento 
das bandeiras da 
República Popular 
da China e da RAEM 
aos alunos

hasteamento de bandeiras, onde contaram-se com a 
participação de mais de 3000 estudantes. Os agentes 
desta Polícia, para além de apresentarem o design 
e respectivo significado dos símbolos das bandeiras 
da República Popular da China e da RAEM, deram 
também instruções aos alunos para o desenvolvimento 
da cerimónia de hasteamento de bandeiras.

本局人員與師生合照
Fotografia conjunta entre os agentes desta Corporação e 
os professores e alunos
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指導學生進行升旗儀式
Prestação de instruções aos alunos para o desenvolvimento da 
cerimónia de hasteamento das bandeiras

4 月至 6 月期間，本局交通廳聯同交通事務局持

續走進社區，舉行了 13 場以交通安全為題的講

座，參與者超過 750 位。期間分別走訪多間學校、

長者中心及巴士公司講解一般交通法例、交通事

故的處理程序及駕駛者應注意之事項，以提高學

生、長者及職業司機遵守交通規則的安全意識。

4 月 19 日，交通廳協助交通事務局為 18 位交通

輔導員開辦培訓課程，希望透過培訓課程，能夠

提升相關工作人員對執行教育和勸喻公眾遵守道

路交通規則工作的知識，有效提高專業水平。

Nos meses de Abril a Junho, o Departamento de 
Trânsito desta Corporação e a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego (DSAT) deslocaram-se 
várias vezes aos bairros comunitários e realizaram 
no total 13 palestras sobre a segurança rodoviária, 
as quais contaram-se com a participação de cerca de 

以輕鬆互動形式傳遞交通安全訊息
Divulgação de informações sobre a segurança rodoviária de 
forma relaxante e interactiva警員講解交通指揮棒的使用要領

Agente policial a explicar a forma de utilização do bastão 
de sinalização

交通安全講座

Palestras sobre a Segurança Rodoviária 

750 pessoas. Tendo visitado várias escolas, lares de 
idosos e companhias de autocarros, e explicado as 
normas gerais de trânsito, processo de tratamento de 
acidentes de viação e notas que os condutores devem 
ter em atenção aos respectivos participantes, no intuito 
de reforçar os conhecimentos e sensibilizar para o 
cumprimento das normas de trânsito aos estudantes, 
idosos e condutores profissionais.

Aos 19 de Abril, o Departamento de Trânsito cooperou 
com a DSAT na realização do curso de formação para 
18 orientadores de trânsito, e espera-se através deste 
reforçar e melhorar os conhecimentos dos respectivos 
trabalhadores, no âmbito das suas tarefas de ensino 
e apelo à comunidade para o cumprimento das regras 
do trânsito rodoviário, de forma a elevar eficientemente 
o nível profissional dos mesmos.
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提防暑期工陷阱講座

Palestras de “Prevenção de Armadilhas na 
Procura do Emprego das Férias do Verão”

暑假前夕，為提醒需要求職的青少年慎防墮入招

聘陷阱，避免蒙受損失，本局行動廳公共關係處

聯同勞工事務局分別於 6 月期間前往庇道學校、

蔡高中學、東南學校、同善堂中學、嘉諾撒聖心

中學、聖若瑟教區中學第五校、澳門工會聯合總

會北區綜合服務中心、澳門中華學生聯合總會青

莘交流站及善明會陽光少年舉行「提防暑期工陷

阱講座」，合共約 1,200 位青少年參與。

本局向青少年講解求職時常見的騙徒手法及《勞

動關係法》中的相關法規，並給予一些預防求職

陷阱小貼士。期間設置答問環節，參與者均積極

踴躍提問，互動氣氛熱烈。

Nas vésperas das férias do Verão, mais precisamente 
no mês de Junho, representantes da Divisão de 
Relações Públicas desta Corporação e da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) 
deslocaram-se à Escola São João de Brito, Escola 
Choi Kou, Escola Tong Nam, Escola Tong Sin Tong, 
Colégio Do Sagrado Coração de Jesus, Colégio 
Diocesano de São José 5, Centro de Serviços da Zona 
Norte da Federação das Associações de Operários de 
Macau, Centro de Intercâmbio da Associação Geral de 
Estudantes de Chong Wa de Macau e Associação de 
Beneficiência Sin Meng, para a realização de palestras 
sobre a “Prevenção de Armadilhas na Procura do 
Emprego das Férias do Verão” aos jovens, no intuito 
de alertar-lhes para a prevenção das respectivas 
armadilhas na procura do emprego, de forma a 

evitar eventuais prejuízos. As respectivas palestras 
contaram-se com a participação de cerca de 1200 
jovens.

Representantes desta Corporação explicaram as 
formas que os burlões normalmente utilizam para 
burlar os interessados na procura de emprego aos 
alunos, bem como as respectivas disposições da “Lei 
das relações de trabalho”, e, ainda, prestaram-lhes 
dicas sobre a prevenção das respectivas armadilhas. 
Além disso, programou-se uma sessão de perguntas 
e respostas nestes encontros, tendo os participantes 
apresentado activamente as suas perguntas, daí que a 
atmosfera de interacção entre os mesmos era bastante 
activa e calorosa.
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本局與社群交流外地僱員在澳情況

Intercâmbio entre o CPSP e os grupos sociais, 
sobre a situação dos trabalhadores não-
residentes em Macau

4 月 25 日，澳門婦女聯合總會到訪出入境事務

廳，雙方就外地僱員出入境情況、申辦「逗留許

可」手續流程，以及勞資糾紛預防及調解等議題

進行交流。隨後，出入境事務廳亦派員前往澳門

工會聯合總會離島辦事處暨氹仔綜合服務中心

舉辦講座，向居民講解聘用外地僱員的細則及流

程。本局冀透過收集社群大眾的意見及建議，持

續優化服務素質。

Aos 25 de Abril, a Associação Geral das Mulheres 
de Macau (AGMM) efectuou uma visita ao Serviço 
de Migração, onde as partes intercambiaram sobre 
vários temas, nomeadamente, a situação entrada/
saída de trabalhadores não-residentes, procedimento 
das formalidades para o pedido de “Autorização de 
Permanência”, prevenção e conciliação de conflitos 
laborais, etc.. Posteriormente, o Serviço de Migração 
enviou também agentes à Delegação nas Ilhas da 
Federação das Associações dos Operários de Macau, 
para a realização de uma palestra sobre esses 
âmbitos, no intuito de explicar as regras gerais e o 

procedimento de recrutamento 
d e  t r a b a l h a d o r e s  n ã o -
residentes aos moradores. Esta 
Polícia pretende através da 
recolha de opiniões e sugestões 
da  comunidade,  melhorar 
constantemente a qualidade 
dos serviços prestados.

古綺勤副警務總長 ( 左四 ) 接待賀定一會長到訪
A Subintendente Ku I Kan (4.ª à esquerda) na recepção da 
visita do Presidente Ho Teng Iat da AGMM

向居民講解外地僱員申辦手續
Explicação das formalidades para o pedido de trabalhadores 
não-residentes aos moradores
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介紹日常巡邏裝備 
Apresentação do equipamento para 
patrulhamento rotino                       

照相板留影 
Tiragem de fotografias para recordação

學童參觀警司處

Visita de estudantes aos Comissariados 
Policiais

4 月至 6 月期間，第二警務警司處、氹仔警務警

司處及警犬隊分別接待聯國學校、培華中學及教

業中學，合共約 150 位學童到訪參觀。本局人

員除了向學童介紹本局職能及日常警務工作外，

還安排參觀大樓設施、警用裝備，以及警犬的緝

毒和服從演練。相關參觀活動有助師生們加深對

本局的瞭解和信任，並培養良好守法精神。

Nos meses de Abril a Junho, o Comissariado Policial 
N.° 2, o Comissariado Policial da Taipa e o Pelotão 
Cinotécnico receberam, independentemente, a visita 

本局與業界代表會晤

Encontro entre o CPSP e os representantes 
de sectores

4 月 13 日及 5 月 22 日，澳門殯儀業工會邱秋

雄會長及珠澳跨境工業區商會陳維熾會長分別

帶領會方代表到訪本局。就優化運送遺體及隨行

喪屬出入境手續流程、工業園區內的治安及交通

情況等議題交換意見，為保障居民的生活安寧及

建設優質的營商環境共同努力。

Nos dias 13 de Abril e 22 de Maio, o Presidente da 
Associação de Empregados de Agências Funerárias 
de Macau, Sr. Yau Chau Hong, e o Presidente da 
Associação Comercial da Zona Fronteiriça Industrial 
Zhuhai-Macau, Sr. Chan Wai Chi, guiaram a sua 
delegação e efectuaram, independentemente, uma 
visita a esta Corporação, onde trocaram opiniões 
sobre: a optimização das formalidades para a 
transladação de restos mortais e entrada/saída 
fronteiriça dos familiares do falecido que acompanham 
a respectiva transladação; a situação de segurança 
e de trânsito dentro da área do parque industrial, 
etc., entre outros temas, no intuito de envidar, 
conjuntamente, esforços para garantir a segurança e 
tranquilidade na sociedade e criar um bom ambiente 
comercial à população.

本局與各業界保持聯繫
Manutenção de ligação entre esta Polícia e os diversos sectores
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觀看警犬服從演練
Demonstração das habilidades de obediência dos cães-
polícia

學童體驗坐巡邏警車
Estudantes a experimentarem sentar num veículo de 
patrulha                 

da Escola das Nações, Escola Secundária Pui Va e 
Escola Kao Ip, as quais enviaram no total cerca de 150 
alunos. E os agentes desta Corporação, para além de 
terem efectuado uma breve apresentação sobre as 
funções e as tarefas policiais rotinas desta Corporação 
aos visitantes, preparou-lhes uma visita às instalações 
do edifício, equipamentos policiais e, ainda, uma 
demonstração das habilidades de busca de droga e 
obediência dos cães-polícia. Este tipo de actividade 
de visita ajuda a aprofundar os conhecimentos e a 
reforçar a confiança dos professores e alunos em 
relação a esta Polícia, bem como cultiva-lhes o espírito 
de cumprimento da Lei.



20

參與社區活動

Participação na actividade comunitária

5 月至 6 月期間，本局分別派員參與由澳門工會

聯合總會、澳門明愛、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「2017 兩地五市世界環境日嘉年

華」。在活動會場內擺設攤位遊戲，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。

為加強居民對《動物保護法》的認識和宣揚愛護

動物的精神，5 月 20 日民政總署於氹仔運動場

圓形地舉行「2017 氹仔愛犬之友嘉年華」活動，

由專家即席講解犬隻清潔美容、訓練和日常護理

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

居民踴躍參與
Participação activa por parte da população nas actividades

Durante os meses de Maio a Junho , esta Corporação 
enviou, respectivamente, agentes para participarem 
na actividade para celebração do “Dia Internacional 
da Criança” organizada em conjunto pelas Federação 
das Associações dos Operários de Macau, Caritas de 
Macau e União Geral das Associações dos Moradores 
de Macau, e também no “Festival para comemorar o 
Dia Mundial do Ambiente 2017 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.

的知識。本局警犬隊亦應邀參與，並由領犬員帶

領警犬作服從示範及緝毒演練。場內同時設有攤

位為居民提供准照申領、諮詢及領養等服務。主

辦單位冀透過舉辦相關活動提高居民的公民意識

和守法精神。

No intuito de reforçar os conhecimentos dos cidadãos 
sobre a “Lei da Protecção de Animais” e promover o 
espírto de protecção e cuidados a ter com os animais, 
no dia 20 de Maio, o Instituto para os Assuntos Cívico 
e Municipais realizou, na Rotunda do Estádio, na Taipa, 
o “Carnaval dos Cães 2017”, onde os profissionalistas 
deram ao público os conhecimentos sobre a limpeza e 
beleza, treinos e tratamento diário dos cães. A convite 
da entidade organizadora, o Pelotão Cinotécnico desta 

隊員帶領警犬作服從示範
Demonstração das aptidões de obediência dos cães-polícia 
guiados pelos membros do Pelotão Cinotécnico
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隊員介紹警犬隊的日常工作情況
Apresentação da situação dos trabalhos diários do Pelotão 
Cinotécnico pelo nosso agente

Polícia também participou neste Carnaval e efectuou 
uma demonstração das aptidões de busca de droga 
e de obediência dos cães-polícia guiados pelos seus 
tratadores. Na ocasião, estavam disponibilizados 
ao público os serviços de requerimento de licenças, 
consulta e adopção. A organizadora aproveitou esta 
actividade para elevar a consciência moral e o espírito 

no cumprimento das leis por parte dos residentes.

6 月 24 日，澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中

心舉辦「迷你職業初體驗」活動，本局警犬隊應

邀參與，通過介紹警犬隊的日常工作情況和警

犬服從演練，讓學童對警犬隊的職能有更深的了

解，從而培養知法守法精神。

No dia 24 de Junho, o Centro de Serviços na Taipa 
da Federação das Associações dos Operários de 
Macau realizou a actividade intitulada “Experimentar 
pela primiera vez as profissões”, na qual o Pelotão 
Cinotécnico desta Polícia participou em resposta ao 
seu convite. Mediante a apresentação da situação 
dos trabalhos diários do Pelotão Cinotécnico e 
demonstração de aptidão de obediência de cães-
polícias, esta Polícia deu aos alunos um conhecimento 
mais  pro fundo sobre as  funções do Pe lo tão 
Cinotécnico e cultivou em eles o espírito de “conhecer 
e cumprir a lei”.

警犬和學童作近距離接觸
Um contacto próximo entre os cães-polícia e os alunos

李昶文代指揮官 ( 右一 ) 擔任主禮嘉賓
O comandante substituto Lei Chong Man (o 1.° à direita) presidindo 
à cerimónia de inauguração  
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培正中學
Escola Secundária Pui Ching

聖若瑟教區中學第一校
Colégio Diocesano São José (1.ª Escola)

路環中葡學校
Escola Luso-Chinesa de Coloane

拜訪學校

Visita às escolas

為進一步深化警校合作，共同防止各類影響校園

的治安和交通問題，本局澳門警務廳和海島警務

廳人員持續前往多間學校作恆常會唔，與校方保

持緊密溝通，交流最新治安資訊，推動「警 ‧ 校

聯絡機制」更完善發展。

No intuito de reforçar a cooperação entre a Polícia 
e as escolas, bem como prevenir conjuntamente 
os diferentes problemas que poderão influenciar 
a segurança nas escolas e o trânsito das suas 
redondezas, agentes dos Departamentos Policiais 
de Macau e das Ilhas desta Corporação deslocaram-
se a várias escolas para a realização de encontros 
per iódicos, onde estabeleceram uma estrei ta 
comunicação com a parte das escolas, intercambiaram 
as mais recentes informações de segurança e 
promoveram um desenvolvimento mais optimizado 
para o “Mecanismo de Ligação entre a Polícia e as 
escolas”.

澳門大學附屬應用學校
Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau

濠江中學附屬英才學校
Escola de Talentos Anexa à Escola de Hou Kong
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外國領事到訪

Visita dos Cônsules dos Países 
Estrangeiros

4 月 24 日 及 6 月 1 日， 土 耳 其 駐 香 港 總 領 事

Mr. Korhan Kemik 及 菲 律 賓 駐 澳 總 領 事 Ms. 

Lilybeth R. Deapera 分別到訪本局出入境事務

廳，由劉運嫦代副局長及梁錫泉廳長親切接待。

雙方就外地僱員及出入境事務措施等議題進行

交流，並藉會晤加深彼此的了解，促進日後的溝

通和合作。

Entre 24 de Abril e 1 de Junho, o cônsul geral 
da Turquia em Hong Kong Sr. Korhan Kemik e a 

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios,
Conferências

consulesa geral das Filipinas em Macau Sra. Lilybeth 
R. Deapera visitaram ao Serviço de Migração desta 
Corporação, os quais foram calorosamente recebidos 
pela segunda-comandante substituta Lao Wan Seong 
e Chefe do Departamento Leung Sek Chun. Ambas as 
partes efectuaram intercâmbio acerca dos temas sobre 
as medidas para os trabalhadores não-residentes e os 
assuntos de migração, aproveitando a ocasião para 
aprofundar o conhecimento mútuo e fomentar a futura 
comunicação e cooperação.
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分享最新邊檢技術
Partilha das novas técnicas de controlo fronteiriço

展示防暴陣式
Demonstração de posição de intervenção                          

內地公安機關到訪

Visita dos Órgãos de Segurança Pública 
do Interior da China

4 月至 6 月期間，廣東省公安廳、廣西壯族自治

區公安廳、中山市公安局、浙江省嘉興市公安

局、珠海邊檢總站、公安部出入境管理局及公安

部第一研究所及物證鑒定中心代表團分別到訪

本局出入境事務廳和特警隊。就各口岸的通關措

施、警務合作模式、人員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，拓

展合作空間，進一步促進警務工作的素質及專業

效能。

Durante os meses de Abril a Junho, as delegações 
do Serviço de Segurança Pública da província de 
Guangdong, Serviço de Segurança Pública da Região 
Autónoma Zhuang de Guangxi, Departamento de 
Segurança Pública de Zhongshan, Departamento de 

本局與公安部出入境管理局進行年度工作會晤
Encontro de trabalho anual entre esta Corporação e o Departamento 
de Migração do Ministério de Segurança Pública da China

交流兩地治安形勢
Troca de impressões sobre as conjunturas de segurança 
dos dois territórios

Segurança Pública de Jiaxing da província Zhejiang, 
Posto Geral de Controlo Fronteiriço de Zhuhai, 
Departamento de Migração do Ministério de Segurança 
Pública da China, 1º Instituto de Investigação e Centro 
de Peritagem de Provas Materiais do Ministério de 
Segurança Pública, visitaram, respectivamente, 
ao Serviço de Migração e à Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia desta Corporação. Partilhando 
mutuamente as experiências sobre medidas de 
controlo fronteiriço dos postos fronteiriços, de modelo 
de cooperação policial e de formação do pessoal, etc.. 
Esta Corporação continuará a manter uma ligação 
estreita com vários serviços policiais das regiões 
diferentes e alargar cooperação, por forma a fomentar 
a qualidade e a eficiência profissional dos trabalhos de 
policiamento.
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4 月 6 日及 5 月 17 日，「第十二屆海峽兩岸暨

香港、澳門警學研討會」籌備會成員和「突發事

件的應急處置及善後策略研討會」專家學者分別

到訪本局交通廳及特警隊，以了解本局日常運作

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。

Durante os meses de 6 de Abril a 17 de Maio, os 
membros do comité de preparação do “12.º Seminário 
dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau sobre 
Ciências Policiais” e os especialistas e académicos 

嘉賓試坐巡邏警車
O convidado experimentou o veículo de patrulhamento

參觀流動指揮車
Visita ao veículo de comando móvel

警務專家學者到訪

Visita dos Especialistas e Académicos Policiais

do “Seminário sobre Tratamento de Emergência 
relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento” 
visitaram, respectivamente, ao Departamento de 
Trânsito e à Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 
desta Corporação, com o objectivo de conhecer o 
funcionamento diário e a situação dos trabalhos 
policiais dos diversos domínios. A troca das impressões 
e a partilha das experiências no âmbito da ciência 
policial com os especialistas e académicos vindos 
das diferentes regiões e aprender uns com os outros 
podem contribuir imenso para o desenvolvimento e a 
qualidade dos trabalhos policiais.
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香港童軍總會代表團參觀本局

Visita da Delegação da Associação dos 
Escoteiros de Hong Kong

4 月 14 日，本局接待 40 多位來自香港童軍總

會 九 龍 地 域 深 水 埗 東 區 第 13 海 童 軍 旅 的 代 表

團，成員包括童軍青少年、領袖及家長。本局

人員首先向代表團介紹本局的組織架構、警隊

歷史、各警務單位的職責和任務，隨後亦參觀

了警用車輛及裝備。透過是次活動讓童軍實地

了解本局警務工作狀況，從而加深對澳門警察

的認識。

Em 14 de Abril, esta Corporação recebeu mais 
de quarenta representantes da delegação do 13.º 

參觀巡邏裝備
Visita aos equipamentos de patrulhamento

實地了解旅遊警察執勤情況
Conhecer in loco a situação de exercício das funções da polícia 
turística

參觀第二警務警司處
Visita ao Comissariado Policial n.º 2

梁宏軍警司介紹日常警務工作
Apresentação do comissário Leong Wang Kuan 
sobre o trabalho policial diário

Grupo de Escoteiros do Mar da Região Kowloon 
da Associação dos Escoteiros de Hong Kong, a 
delegação é composta pelos escoteiros jovens, líderes 
e encarregados dos escoteiros. Esta Corporação 
apresentou primeiramente a sua estrutura orgânica, 
a evolução da equipa policial, as competências e 
missões assumidas pelas subunidades policiais, 
em seguida, o grupo foi visitar aos veículos e 
equipamentos policiais. Esta actividade permite que 
os escoteiros tomem conhecimento da situação dos 
trabalhos policiais desta Corporação e aprofundem o 
conhecimento respeitante à Polícia de Macau.
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本局陳曉副警務總長發表演說
O Intendente Chan Io desta Polícia em apresentação do 
discurso

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

為使澳門保安部隊人員增加對突發事件的應急

處置與善後策略方面的知識與經驗，澳門保安部

隊高等學校於 5 月 17 日至 18 日，舉辦了題為

「突發事件的應急處置及善後策略」研討會。開

幕儀式由保安司黃少澤司長主持，保安部隊及部

門代表共約 170 人出席。

研討會分別邀請了中國人民公安大學、中國人民

武裝警察部隊學院、廣東警官學院及香港警務處

的專家學者，聯同澳門保安部隊及保安部門的代

表發表演說，共同探討及分享三地對突發事件應

急處置及善後策略的理論知識和實務經驗，藉此

提高本澳警務人員對突發事件的應急處理能力。

Para reforçar o conhecimento e experiência dos 
agentes das FSM sobre tratamento de emergência 
relativo a incidentes e estratégias de pós-tratamento, 
a ESFSM organizou, nos dias 17 e 18 de Maio deste 
ano, o Seminário sobre “Tratamento de Emergência 
Relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento”. 

「突發事件的應急處置及善後策略」研討會

Seminário sobre “Tratamento de Emergência Relativo 
a Incidentes e Estratégias de Pós-tratamento”

A cerimónia de inauguração deste seminário foi 
presidida pelo Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, e contou com a participação de cerca de 
170 representantes das FSM e dos departamentos de 
segurança.

No Seminário foram convidados os especialistas e 
estudiosos da Universidade de Segurança Pública 
do Povo da China, do Instituto da Força Policial 
Armada de Segurança do Povo da China, da Escola 
de Oficiais de Polícia de Guandong e da Hong Kong 
Police Force, bem como os representantes das FSM 
e dos departamentos de segurança de Macau, para 
ser oradores no seminário, a fim de estudar e partilhar 
em conjunto os conhecimentos teóricos e experiências 
práticas de três lugares no tratamento de emergência 
relativo a incidentes e estratégias de pós-tratamento, 
e elevar a capacidade de tratamento de emergência 
relativo a incidentes por parte de agentes policiais de 
Macau.
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社會協調常設委員會到訪

Visita do Conselho Permanente de 
Concertação Social

6 月 27 日，社會協調常設委員會 24 位代表到

訪本局出入境事務廳，以加深了解外地僱員的申

辦手續及本局出入境事務的工作流程，本局亦就

委員所反映問題及提出意見作出即時回應。是次

會談有助加強雙方之間的交流協作，本局亦藉此

收集多方意見，增加行政透明度，進一步優化各

項服務措施。

Em 27 de Junho, 24 representantes do Conselho 
Permanente de Concertação Social visitaram ao 
Serviço de Migração desta Corporação, com o 
objectivo de conhecer, de forma detalhada, as 
formalidades de requerimento de trabalhadores não 
residentes e os processos de trabalho de entradas e 
saídas fronteiriças desta Corporação. Esta Corporação 
respondeu imediatamente às questões e opiniões 
colocadas pelos membros do Conselho. O encontro 
favorece o reforço do intercâmbio e a colaboração das 
duas partes. Mediante o encontro, este Corporação 
recolhe diversas opiniões e aumenta transparência 
da Administração Pública, por forma a optimizar as 
diversas medidas dos serviços.

雙方探討本澳勞動政策
As duas partes estudaram políticas laborais de Macau

海關學員到訪

Visita dos Instruendo dos Serviços de 
Alfândega

5 月 26 日，澳門海關關員基礎培訓課程 35 位

學員到訪特警隊及第二警務警司處，本局人員除

了向學員介紹本局架構、職能及日常警務工作

外，還安排參觀內部設施及警用裝備。是次交流

活動有助增進雙方的了解及友誼，為拓展跨部門

合作奠定堅實基礎。

Em 26 de Maio, os 35 instruendos do Curso de 
Formação Básico para Verificador Alfandegário dos 
Serviços de Alfândega visitaram à Unidade Táctica 
de Intervenção da Polícia e ao Comissariado Policial 
n.º 2. O pessoal desta Corporação, para além de 
apresentar aos instruendos sobre a estrutura orgânica, 
as atribuições e os trabalhos policiais diários, planeou 
também visita às instalações internas e equipamentos 
policiais. A presente actividade de intercâmbio ajuda 
no aumento da compreensão e da amizade entre 
ambas as partes, estabelecendo uma base firme para 
desenvolver um espaço de cooperação mais ampla.

觀看特種
裝備
Visita às 
instalações 
especiais

何仕清警長講解報案室的日常運作情況
Apresentação do chefe Ho Si Cheng sobre a situação de 
funcionamento diário da sala de denúncia
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳警員拘一涉高利貸「毒男」

Agentes do Departamento de Informações 
desmantelaram um homem envolvido no 
caso de estupefacientes e usura

4 月 26 日晚上，本局情報廳人員在新口岸一帶

展開反罪惡巡邏行動，期間截獲 1 名形跡可疑

的男子，並在其身上搜獲 2 包可疑物品，警員

隨即將其帶返警局作進一步調查。

經調查，該男子聲稱上述 2 包物品為毒品「氯

胺酮」（共重約 6.8 克），並表示早前於內地以

港幣 2,000 圓購買後再偷運回澳以供自用。警

員隨後根據該男子提供的線索，分別在兩處單位

內搜出 7 個沾有白色粉末（懷疑毒品「氯胺酮」）

的透明膠袋，一批涉及 10 多名內地人士之證件

及借據等。該男子承認受僱於另 1 名男子，租

賃其中一個單位用作保管借貸人之借據及證件

之用。其後本局將上述男子送往醫院進行藥物檢

驗，結果顯示其對毒品呈陽性反應。

由於案件涉及不法借貸之罪行，故本局已通報相

關部門作後續跟進調查，並以「不法販賣麻醉藥

品及精神藥物」、「不法吸食麻醉藥品及精神藥

物」、「為賭博的高利貸」及「文件的索取或接

受」罪將該男子送交檢察院偵訊。

Na no i te  do  d ia  26  de  Abr i l ,  os  agen tes  do 
Depar tamento  de In formações desta  Po l íc ia 
desenvolveram nas imediações da ZAPE uma 
operação anti-crime, na qual interceptaram um homem 
suspeito. Na revista física dele encontrou-se duas 
embalagens de objectos suspeitos, por isso o referido 
homem foi imediatamente conduzido à esquadra para 
mais investigação.

Após feita a investigação, o referido homem confessou 
que aqueles objectos eram droga “Ketamina” (com 
peso total de cerca de 6,8 gramas), e exprimiu 
que ele tinha adquirido aquela droga no Interior da 
China em troca de HKD2000, e trouxe-a para Macau 
para o uso próprio. Em seguida, os nossos agentes 
encontraram em dois apartamentos conforme a pista 
fornecida pelo referido homem, 7 saquinhos plásticos 
transparentes contendo pó de cor branca (suspeito 
ser droga “Ketamina”), 10 documentos de identidade 
dos indivíduos oriundos do Interior da China, recibos 
de empréstimo, etc. O referido homem admitiu 
que foi contratado por outro homem e alugou um 
apartamento para guardar os recibos de empréstimo 
e os documentos de identidade de mutuários. Depois, 
esta Polícia encaminhou o referido homem ao hospital 
para lhe realizar um exame toxicológico, que resultou 
positivo.

Devido ao caso envolvido no crime de empréstimo 
i l í c i to ,  es ta  Po l íc ia  in fo rmou os  respec t ivos 
departamentos para proceder ao acompanhamento 
e averiguação posteriores, bem como encaminhou o 
referido homem ao Ministério Público por crimes de 
“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas”, “Consumo ilícito de estupefacientes 
e de substâncias psicotrópicas”, “Usura para jogo” e 
“Exigência ou aceitação de documentos”.
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巡查娛樂場所
Fiscalização em estabelecimento de diversões

於特警隊大樓部署安排
Organização de plano no aquartelamento de UTIP

雷霆行動 2017

Operação Trovoada 2017

粵港澳三地警方聯合打黑行動「雷霆行動 17」

在 3 月 5 日至 6 月 10 日期間進行。本澳警方在

警察總局統籌下，在本澳多處進行反罪惡行動。

分別於各區賭場、按摩店、夜總會、卡拉 OK、

遊戲機中心、桌球室、網吧等不同類型娛樂場所

進行了 816 次巡查，重點打擊有組織犯罪、高

利貸及相關犯罪、毒品犯罪、有組織偷渡犯罪

等。動員警力 13,055 人次，調查了 30,205 人

次， 當 中 5,097 人 被 帶 返 警 局 調 查，1,782 人

涉及犯罪移送司法機關。

持續三個月的「雷霆行動」，透過粵港澳三地警

方緊密合作和情報交流，聯手預防及打擊跨境犯

罪，有效達到淨化社區治安環境、維護本澳安全

穩定之目的。
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警犬隊協助巡查
O Pelotão Cinotécnico a prestar auxílio à 
fiscalização

截查巴士
Operação “Stop” de autocarros

打擊非法工作
Combate aos trabalhos ilegais

巡察住宿場所
Fiscalização a estabelecimentos de alojamento

Entre os dias 5 de Março e 10 de Junho, foi realizada 
a Operação tripartida de combate à criminalidade 
– “Operação Trovada 2017” pelas autoridades 
policiais de Guangdong, Hong Kong e Macau. Sob 
a coordenação dos Serviços de Polícia Unitários, 
a Polícia de Macau desenvolveu operações anti-
crimes em Macau, as quais incluem mais do que 
816 fiscalizações aos estabelecimentos de diversão, 
nomeadamente, casinos, centros de massagem, 
clubes nocturnos, karaokes, centros de máquinas 
de diversão, salas de bilhar, cibercafés, etc., com o 
objectivo de combater os crimes organizados, crimes 
relacionados com a usura, tráfico e consumo de 
drogas, imigração ilegal, entre outros. Na Operação 
realizada, foram mobilizados 13 055 agentes policiais, 
averiguados 30 205 indivíduos nas fiscalizações, entre 
estes, 5 097 foram conduzidos à Polícia para efeitos 
de averiguação, e 1 782 entregues ao órgão judicial 
por estarem envolvidos em crimes.

Através da cooperação estrei ta e permuta de 
informações na “Operação Trovoada”, que teve 
a duração de 3 meses, as autoridades policiais 
de Guangdong, Hong Kong e Macau preveniram 
e  combate ram em con jun to  a  c r im ina l idade 
transfronteiriça, atingindo os objectivos de depurar o 
ambiente de segurança da comunidade e prevenir a 
estabilidade da segurança de Macau.

登記截查人士的身份資料
Registo dos dados de identificação dos indíviduos 
interceptados
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參與聯合演習

Participação nos Exercícios Conjuntos

4 月 6 日，澳門國際機場機場進行模擬航機油庫

發生火災演習，以測試和評估政府機關和營運商

在澳門國際機場一旦發生油庫緊急事件時的應

變能力。是次演習由機場管理有限公司負責協

調，消防局和本局聯同多個相關部門參與救援工

作，歷時約 1 小時，參與人數約 300 人。

No dia 6 de Abril, o Aeroporto Internacional de 
Macau organizou um exercício que simulou um 
incêncio ocorr ido no depósito de combustível 
pa ra  ae ronaves ,  pa ra  examinar  e  ava l ia r  a 
capacidade de resposta dos órgãos de governo e 
das entidades operadoras no caso de acontecer o 
caso de emergência no depósito de combustível 
no Aeroporte Internacional de Macau. O presente 
exercício foi coordenado pela Administração de 
Aeroportos, Lda, e o Corpo de Bombeiros e esta 
Corporação part ic iparam, conjuntamente com 
os departamentos competentes, no trabalho de 
salvamento, que durou cerca de 1 hora e contou 
com a participação de cerca de 300 pessoas.

因應氹仔客運碼頭將於今年 6 月正式啟用，海

事及水務局聯同海關、消防局、本局及多個相關

部門與單位，於 4 月 13 日在氹仔客運碼頭舉行

消防應急演習，模擬碼頭候船室的弱電機房內因

電線短路引起火警。演習歷時約 1 小時，參與

人數約 210 人。是次演習目的是測試參與氹仔

客運碼頭營運的各單位在發生火警時的應變程

序，加強應對緊急事故的能力。

Tendo em conta que o Terminal  Marí t imo de 
P a s s a g e i r o s  d a  Ta i p a  ( T M P T )  e n t r a r á  e m 
funcionamento em Junho do corrente ano,  a 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água, os Serviços de Alfândega, o Corpo de 
Bombeiros, esta Corporação e os departamentos e 
entidades competentes realizaram conjuntamente, 
no dia 13 de Abril, um exercício que simulou um 
incêndio causado por curto-circuito de fio eléctrico 
na sala de electricidade da extra-baixa tensão da 
sala de espera do TMPT. O presente exercício 
durou cerca de 1 hora e contou com a participação 
de cerca de 210 pessoas. Este exercício tem 
c o m o  o b j e c t i v o  e x a m i n a r  o s  p r o c e s s o s  d e 
resposta das diversas entidades operadoras no 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa face 
ao acontecimento de incêndio, reforçando assim a 
capacidade de resposta ao caso de emergência.

培訓課程
Curso de
Formação
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電話接待技巧課程

Curso de Técnicas de Atendimento ao 
Público via Telefone

為測試於 5 月 23 日正式投入運作的新民防行動

中心其操作性及協調性，同日進行颱風演習「火

鶴」行動，就颱風期間可能發生之 14 項事故進

行模擬測試，當中包括在西灣大橋下層行車道舉

行交通意外拯救演習，由警察總局聯同消防局、

本局、交通事務局、土地工務運輸局及西灣大橋

管理公司等部門合力進行拯救及疏導交通工作。

有關演習每年一度在颱風來臨前進行，有助提升

各相關部門對災難事故的救援溝通和協調能力。

Com a finalidade de verificar a operacionalidade 
e a coordenação do novo Centro de Operações 
da Protecção Civil que entrou em funcionamento 
no dia 23 de Maio, realizou-se no referido dia um 
exercício de tufão, a operação “Antúrio”, para 
ensaiar 14 situações que podem ocorrer durante 
um tufão, incluindo as operações de salvamento e 
de gestão do trânsito num acidente de viação no 
tabuleiro inferior da Ponte de Sai Van, realizadas 
em colaboração entre os Serviços de Políc ia 
Unitários, o Corpo de Bombeiros, esta Corporação, 
a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, e a Companhia da Ponte 
de Sai Van. O referido exercício realiza-se uma vez 
por ano antes da época de tufão, favorecendo o 
melhoramento da capacidade de comunicação e de 
coordenação dos respectivos serviços nas acções 
de salvamento durante incidentes catastróficos.

4 月 26 及 28 日，本局警察學校開辦「電話接

待技巧課程」，共 55 位來自不同部門的警務人

員參與。導師何嘉傑副警司透過講解電話接待技

巧、行政當局相關指引及多個真實個案，讓人員

能深刻地掌握接待的要點和正確技巧，深化接待

公眾方面的溝通知識。

Nos dias 26 e 28 de Abril, a Escola de Polícia 
da Corporação organizou o Curso de Técnicas 
de Atendimento ao Público via Telefone, que foi 
frequentado por 55 agentes vindos de diferentes 
subunidades. Através de expl icação sobre as 
técnicas de atendimento via telefone, e sobre as 
orientações da Administração e vários casos reais, 
o formador, subcomissário Ho Ka Kit, transmitiu aos 
agentes os pontos chaves e as técnicas correctas 
de atendimento, tendo-lhes aprofundado o seu 
conhecimento de atendimento ao público.

課程有助加強人員的接待能力
Curso que favorece o reforço da capacidade de 
atendimento dos agentes
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中文公文寫作課程

Curso de Chinês Funcional

電腦軟件應用課程

Curso para Aplicação dos Softwares 
Informáticos

4 月至 5 月期間，本局警察學校開辦「中文公文

寫作課程」，邀請行政公職局黃昌齡先生擔任導

師，向 26 位修讀的警務人員介紹中文之公文、

事務文書及中國行政公文的特點、格式、用語、

寫作方法及注意事項。相關課程有助提升學員的

文字表達能力和語言運用技巧，對提升部門的行

政效率具有直接效益。

Durante os meses de Abril a Maio, a Escola de 
Polícia desta Corporação organizou o Curso de 
Chinês Funcional ,  tendo convidado o senhor 
Vong Cheong Leng, da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, como formador 
do curso que introduziu a 26 formandos o chinês 
funcional e o expediente de assuntos gerais, 
e as características, os esti los, o vocabulário, 
a redacção e as observações do expediente 
administrativa da China. O curso favorece o reforço 
de capacidade de expressão literal e de técnicas 
linguísticas dos formandos, sendo benéfico para 
o melhoramento de eficiência administrativa dos 
serviços.

4 月至 6 月期間，本局聯同澳門保安部隊高等學

校合辦「視窗文書處理 (MS Word)」、「試算

表 (MS Excel)」、「資料庫 (MS Access)」、

及「圖像處理 (Photoshop)」課程，本局共有

86 位人員修讀。課程中，通過導師曹松盛先生

深入淺出的講解，並結合理論和實踐並用的教學

模式，讓學員深入掌握各項電腦軟件功能的運

用，從而加強文書處理、圖像和數據處理能力，

提升工作效能。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  A b r i l  a  J u n h o ,  e s t a 
Corporação, em colaboração com a Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, organizou 
vários cursos informáticos, como por exemplo “MS 
Word”, “MS Excel”, “MS Access” e “Photoshop”, os 
quais foram frequentados pelos 86 pessoais desta 
Corporação. Mediante a apresentação de forma 
clara e simples, e a mistura de teoria e de prática 
do formador Sr. Chou Chong Seng, os formandos 
dominaram a aplicação das diversas funções dos 
respectivos softwares e reforçaram a capacidade 
de processamento de texto e de imagem e de 
dados, atingindo assim o objectivo da elevação da 
eficiência de trabalhos.

擬定範例進行寫作訓練
Exercício de redacção conforme aos modelos 
estabelecidos

導師授課情況
Aula dada pelo formador
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綜合心肺復甦法課程

Curso Integral de Reanimação 
Cardiorrespiratória

警務報告課程

Curso sobre as Participações Policiais

4 月至 6 月期間，澳門紅十字會舉辦「綜合心肺

復甦法課程」。本局委派 297 位警務人員修讀，

職級為警員至首席警員。課程內容包括認識人體

結構、生命體徵、心臟停頓原因，以及 CPR 心

肺復甦法實際操作，並需接受考核測試。通過是

次課程讓學員鞏固急救知識，將學習的基本施救

技巧應用於工作和日常生活上，具有顯著的實用

價值。

Durante  os  meses de Abr i l  a  Junho,  a  Cruz 
Vermelho de Macau organizou o “Curso Integral de 
Reanimação Cardiorrespiratória”. Esta Corporação 
mandou 297 agentes pol ic ia is dos postos de 
guarda a guarda principal para frequentar o curso. 
O programa do curso inclui: os conhecimentos 
sobre estrutura física, sinais vitais, razões das 
pausas  ca rd íacas  e  p rá t i ca  de  rean imação 
cardiorrespiratória, sendo os agentes sujeitos 
à prova. Mediante o curso, os agentes podem 
consolidar os conhecimentos de primeiros socorros 
e pôr em prática nos trabalhos e na vida quotidiana 
as técnicas básicas de salvamento que têm um 
valor muito prático.

為加強本局人員製作警務報告的能力，警察學校

於 5 月期間開辦「警務報告課程」。參與的 30

位學員為分別來自各警務單位的警員至副警長

職級人員。由林錦豪警長向學員講解警務報告的

種類、撰寫要點及程序，並透過經驗分享及個案

分析，讓學員對日常警務報告有更深入的認識及

了解，從而提升警務工作的成效。

Com vista a reforçar a capacidade dos nossos 
agentes de elaboração de participação policial, a 
Escola de Polícia organizou em Maio o Curso sobre 
as Participações Policiais, que foi frequentado 
por 30 agentes dos postos de guarda a subchefe 
vindos de diferentes subunidades. O chefe Lam 
Kam Hou explicou aos formandos os tipos, os 
pontos chaves de redacção e o procedimento 
de participação policial, e, através de partilha de 
experiências e de análise de casos, ajudou-lhes a 
ter maior conhecimento e compreensão sobre as 
participações policiais quotidianas, favorecendo o 
melhoramento de eficiência de serviço policial.導師詳細講解每項操作流程

O formador estava a explicar de forma detalhada os processos

導師介紹警務報告製作的要點
Expondo os pontos chaves da elaboração de participação policial
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接待及回應技巧課程

Curso sobre as Técnicas de 
Atendimento e Resposta

5 月 26 日，在特警隊體

育館舉行了「第二十三

期警務應變防暴課程」

結業儀式。課程共有 44

位分別來自本局轄下各

部門的人員修讀，內容

主要包括人群管理及控

制、 梯 間 行 進、 入 屋 技

巧及防暴技術等。學員

經過為期 8 星期的專業

訓練及嚴格測試，增強

6 月 5 日，本局為第 24 屆保安學員

培 訓 課 程 的 141 位 學 員 開 辦「 接 待

及回應技巧課程」，劉運嫦代副局長

擔任導師。課程透過講授基礎理論及

案例分析，讓學員掌握一般應對原則

和技巧，冀能將所學知識運用在將來

日常工作及生活中，避免因言語、態

度、肢體動作上的誤解而產生衝突，

提升與公眾溝通和接待的能力。

Nos dia 5 de Junho, esta Corporação organizou 
aos 141 formandos do 24.° Curso de Formação de 
Instruendos das Forças de Segurança de Macau 
o “Curso sobre as Técnicas de Atendimento e 
Resposta”, que foi ministrado pela 2.ª Comandante 
Subst.ª Lao Wan Seong. Mediante as explicações 
da teoria básica e a análise de casos reais, os 
formandos podem dominar os princípios gerais 
e as técnicas de resposta, e pretende-se que os 
formandos possam policial, anti-motim, andamento 
protectivo nas escadas e técnicas para a entrada 
no apartamento, etc.; além disso, através de treinos 

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

劉運嫦代副局長與學員合照
Fotografia conjunta da 2.ª Comandante Lao Wan Seong com formandos

de simulação de motim em actividades de grande 
escala, fortificouse a confiança e capacidade de 
gestão e resposta destas actividades aos mesmos, 
alcançando assim os resultados previstos. usar 
os conhecimentos aprendidos nos trabalhos e na 
vida quotidiana, evitando assim eventuais mal-
entendimentos e daí desnecessários confl i tos 
p ropo rc ionados  pe la  i nco r rec ta  l i nguagem, 
comportamento, aparência física e gestos dos 
mesmos, para elevar as técnicas de comunicação e 
atendimento ao público.

李昶文代指揮官 ( 前排中 ) 主持結業儀式
O comandante substituto Lei Chong Man (no meio da fila da frente) presidiu a cerimónia 
de encerramento
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學員練習各種防禦陣式
Os especialistas em explicação das observações na 
verificação de documentos

在處理大型公眾事件的信心，提升應對警務防暴

及突發性事件的應變能力。

Em 26 de Maio, realizou-se no pavilhão desportivo 
da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, 

教官培訓課程

Curso de Formação de Instrutores

6 月至 7 月期間，本局聯同澳門科技大學合辦「第

九屆教官培訓課程」，共委派 24 位人員修讀，

職級由首席警員至警長。課程邀請本澳和香港專

業導師授課，內容包括：演講技巧、體適能知識、

預防運動創傷和運動處方、急救、拯溺等。課程

通過理論和實踐並用，有助提升執行教官工作人

員的體適能及管理訓練活動知識，全面提高教學

質素及效益。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J u n h o  a  J u l h o ,  e s t a 
Corporação  e  a  Un ive rs idade  de  C iênc ia  e 
Tecno log ia  de Macau co-organ izaram o “9 . º 
Curso de Formação de Instrutores”, o qual foi 

導師和學員合照
Fotografia conjunta dos instrutores e instruendos

a cerimónia de encerramento do “23.º Curso de 
Intervenção Policial”.  O curso foi frequentado 
pelos 44 agentes provenientes das diferentes 
subunidades desta Corporação, o conteúdo do 
curso inclu i :  gestão e controlo de mult idões, 
andamento protectivo nas escadas, técnicas para a 
entrada no apartamento e antimotim, entre outras 
técnicas. Após 8 semanas de treinos profissionais 
e testes rigorosas, foi aumentada a confiança dos 
formandos no tratamento das actividades de grande 
escala e a capacidade de resposta na intervenção 
policial e no tratamento de incidentes imprevistos.

f requentado pelos 24 agentes dos postos de 
guarda principal a chefe. Foram convidados os 
instrutores profissionais locais e de Hong Kong 
para dar aulas. O curso consiste em conteúdos das 
técnicas de proferir discurso, dos conhecimentos 
profissionais sobre a aptidão física, da prevenção 
de lesões desportivas e da prescrição de exercício, 
dos primeiros socorros e salvamento, entre outros. 
Mediante as teorias e práticas, o curso ajuda em 
elevar a aptidão fisíca e os conhecimentos sobre 
a gestão das actividades de treino do pessoal que 
exercem funções dos instrutores, e aumentar a 
qualidade e eficiência das instruções.
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旅遊警察訓練課程

Curso de Formação da Polícia Turística

6 月 30 日，在警察學校舉行了「旅遊警察訓練

課程」結業儀式，合共 24 位來自各警務部門職

級由警員至首席警員的學員通過評核，順利完成

課程。課程內容包括澳門旅遊資訊工作坊、警務

知識、戰術及技巧訓練、人潮管控及現場溝通等

學科。學員經過一系列專業訓練，已掌握基本的

知識及技巧，將「旅遊警察」在防止犯罪、人潮

管控、處理突發事件、協助旅客以致推廣親切友

善形象的職能充分發揮，為本澳構建健康旅遊城

市形象貢獻力量。

Em 30 de Junho, realizou-se na Escola de Polícia a 
cerimónia de encerramento do “Curso de Formação 
da Polícia Turíst ica”, no qual 24 dos agentes 
dos postos de guarda a guarda principal foram 
aprovados na avaliação e conseguiram concluir o 
curso. O conteúdo do curso inclui: workshop sobre 

劉運嫦代副局長 ( 左 ) 主持結業儀式
A segunda-comandante substituta (à esquerda) presidiu a cerimónia de 
encerramento

informações turísticas de Macau, conhecimentos 
de policiamento, treino das estratégias e técnicas, 
controlo de multidões e comunicação no local, 
etc.. Após uma série dos treinos profissionais, os 
formandos dominaram conhecimentos e técnicas 
básicos, para maximizar as funções da “Polícia 
Turística” na prevenção de crimes, controlo de 
multidões, tratamento dos incidentes imprevistos, 
apo io  a  tu r is tas ,  e  a  d ivu lgação da imagem 
positiva e simpática, por forma a contribuir para a 
construção de uma cidade turística e saudável. 
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首席警員晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de 
Guarda Principal

4 月 21 日，在本局特警隊大樓舉行了首席警員

晉升儀式，由梁文昌局長和黃子暉副局長主持。

出席儀式的還有各部門主管，為同僚作出祝賀。

是次晉升共有 59 位首席警員，當中普通職程男

性 53 位和女性 3 位，音樂職程男性 2 位及機械

職程男性 1 位。

No dia 21 de Abril, teve lugar no Aquartelamento 
da UTIP,  a cer imónia de promoção ao posto 
de Guarda Pr inc ipa l ,  que fo i  p res id ida  pe lo 

Comandante do CPSP Leong Man Cheong, e pelos 
2.º Comandantes Wong Chi Fai. 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 59 agentes ao posto de 
Guarda Principal, dos quais 53 agentes masculinos 
e 3 agentes femininos da carreira ordinária, 2 
agente mascul ino da carre i ra de músico e 1 
agentes masculino da carreira de mecânico.

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

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoçõ
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澳門警務廳第一警務警司處獲市民表揚

Comissariado Policial n.º 1 do DPM elogiado por cidadão

早前一位食肆店主因被一名男顧客襲擊而向本

局報案，經警員展開調查，成功拘捕涉案男子。

事主為表謝意，於 4 月 28 日親臨本局致送牌匾

及錦旗。

案件發生在 3 月上旬，涉案男子在飲用酒精飲

料後，多次於沙梨頭某食肆內將枱上餐具推倒在

地上，導致物件損毁，而最嚴重一次則在現場與

店主口角並用一玻璃製物品襲擊店主，其後便逃

去無踪。經過兩星期追查，警員終截獲一直流連

於娛樂場及休憩區的涉案男子。是次案件中充分

發揮警隊的專業辦案、熱心為民的精神，獲得市

民讚許。

Há algum tempo, por ter sido agredido fisicamente 
por um freguês, o dono de uma loja de comidas 
queixou-se do assunto junto do CPSP. Feitas as 
investigações, esta Polícia deteve o indivíduo 

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

envolvido. Para exprimir o seu agradecimento, o 
referido dono compareceu nesta Polícia no dia 
28 de Abril, para entregar uma pequena placa de 
agradecimento e um galhardete.

O caso ocorreu em Março. Por várias vezes, depois 
de ter ingerido bebidas alcoólicas, o indivíduo 
envolvido fez cair a louça de mesa para o chão 
numa loja de comidas no bairro de Patane, tendo 
provocado danos materiais. Noutro caso mais 
grave, o indivíduo teve uma briga com o dono 
da loja e atacou-o com um objecto de vidro, e 
em seguida, fugiu. Depois de duas semanas de 
investigação, esta Polícia interceptou finalmente 
o indivíduo envolvido que, antes de intercepção, 
permanecia sempre em casinos e zonas de lazer. 
No presente caso,  patenteou-se p lenamente 
o prof issional ismo e o espír i to de bem servir 
a  população desta Pol íc ia,  tendo ganhado a 
admiração do público.

陳立熙副警司代表接受牌匾
O Subcomissário Chan Lap Hei (3.º à direita) recebe, em nome do DPM, a pequena placa
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一名失物主的感謝信 – 海島警務廳機場警務處獲表揚

Carta de agradecimento e de elogio de um cidadão à Divisão Policial do Aeroporto 
do Departamento Policial das Ilhas

　　想要向治安警察局表揚海島警務廳的員警們。

　　2017/05/28�( 日 )�我在前往機場的的士上掉了手機，下車後發現手機在車上我就即刻報警。

由於是因為工作必須馬上登機，海島警務廳的員警們幫我追蹤的士司機，調閱監視器，過程中我

的手機也已被蓄意關機。因為必須登機我無法等到所有流程走完，也無法知道是否找到拿走我手

機的人，其中一位女警官告訴我她會幫助我追蹤這個案件，有消息就通知我，讓我能安心登機。

　　當天晚上我抵達目的地後就收到 Vong 姓女警官給我的信息，打了電話回去警務廳了解到手

機已經找回，也使得我能放心在海外完成工作。這個事件其實是我自己大意，因為在的士車上與

司機有點誤解，所以下車下的太急，沒注意到手機落在車上。

　　我想感謝警務廳當天輪班的員警們，儘管她們跟我說這是她們的職責，雖然只是掉了手機，

但是員警們處理的過程中讓我覺得很安心，特別是 Iris�Vong，Vong 姓女警官，很可惜我沒能

記得她的名字。雖然我不是澳門人，但我生活在澳門，受到澳門員警這樣的熱心協助，讓我覺得

我會越來越喜歡澳門，所有聽到這件事的澳門朋友及台灣朋友都感到不可思議，竟然能在短時間

內順利找回掉在的士上的手機。一般民眾也許對警察的印象都停留在抄牌巡邏開罰單，唯有受到

警察幫助的人才能深深體會受到警察保護的安全感。希望治安警察局能夠表揚警務廳的員警們，

他們值得鼓勵！

 Gostaria de elogiar os agentes do Departamento Policial das Ilhas (DPI) do CPSP.

 No dia 28/05/2017 (Domingo), extraviei o meu telemóvel num táxi que me levou ao aeroporto. Ao aperceber-me 

da perda do telemóvel no táxi, participei logo o caso junto da Polícia. Ajudando-me a localizar o taxista, os agentes do DPI 

reviram o sistema de vigilância. Entretano, descobriu-se que o meu telemóvel já tinha sido desligado de propósito. Por motivo 

de trabalho, precisei abordar o avião imediatamente, sem poder acompanhar todas as parcelas procedimentais nem saber se se 

consiga ou não encontrar aquele que me tirou o meu telemóvel. Uma oficial da Polícia disse-me que iria acompanhar o caso, e 

que me notificaria se houver qualquer informação, para que eu apanhe o voo sem preocupação.

 Depois de chegada no destino na noite do referido dia, recebi uma mensagem da oficial Vong. Telefonei ao 

departamento policial e fui informado de que o telemóvel já tinha sido achado, o que me permitiu acabar o meu trabalho no 

estrangeiro sem preocupação. O presente caso resultou efectivamente do meu descuido. Devido a certo mal-entendido com o 

taxista durante o transporte, desci do táxi demasiado depressa, sem ter notado que o meu telemóvel foi deixado no táxi.

 Gostaria de agradecer os agentes do DPI de serviço naquele dia. Mesmo que me dissessem que o assunto se enquadrou 

nas suas atribuições, embora tenha sido meramente o extravio de um telemóvel, durante o processo de tratamento, eles, em 

especial, a oficial Iris Vong, fizeram-me sentir tranquilo. Lamento que eu não me lembre do seu nome em chinês. Mesmo que 

eu não seja macaense, vivo em Macau. O apoio zeloso que me os agentes policiais de Macau prestaram fez-me sentir que vou 

gostar cada vez mais de Macau. Todos os meus amigos de Macau e de Taiwan que ouviram a história pensaram que seja incrível 

ter recuperado num curto espaço de tempo um telemóvel deixado num táxi. Talvez as impressões que os povos em geral têm para 

com os agentes policiais permaneçam na emissão de talãos de multa e no patrulhamento. Só aqueles que tinham recebido ajuda 

da Polícia é que podem sentir profundamente a protecção prestada pela Polícia. Espero que o CPSP elogie os agentes do DPI, 

porque merecem ser incentivados!
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澳門警務廳偵查警司處獲市民表揚

Elogio concedido ao Comissariado de Inquéritos do Departamento Policial de 
Macau por um cidadão

6 月 29 日，一名市民親臨本局澳門警務廳偵查警

司處致送錦旗，以表揚本局警員對偵查案件鍥而不

捨的精神。

案件發生在 5 月上旬，事主在亞馬喇前地附近某

銀行提款機提款，期間遺忘提取出鈔口內的現金澳

門幣 1 萬 5 仟圓便離開，隨後折返上述提款機查

看，發現現金已不存在了，懷疑被尾隨的一名不知

名男子取去，即時報警求助。本局接報後展開深入

調查，迅速鎖定一名涉案男子，隨後在該男子住所

成功將其截獲，並於單位內搜獲懷疑其作案時所穿

著的衣物和事主的部分現款，本局將該男子送交檢

察院偵訊。

No dia 29 de Junho, um cidadão veio pessoalmente ao 
Comissariado de Inquéritos do Departamento Policial 
de Macau e ofereceu a esta Polícia um galhardete, 
para elogiar os nossos agentes pelo seu espírito de 
perseverança na investigação do caso.

陳洪警司代表接受錦旗
O representante comissário Chan Hon recebeu o galhardete

O caso aconteceu no início de Maio, a vítima queria 
levantar dinheiro numa caixa automática ATM nas 
proximidades da Praça de Ferreira do Amaral, 
mas antes de sair do local, esqueceu-se de retirar 
dinheiro no valor de 15 mil patacas. Quando voltou 
à referida caixa automática ATM, verificou que o 
dinheiro já tinha sido desaparecido, e suspeitou 
que o respectivo dinheiro tivesse sido retirado por 
um homem desconhecido que estava atrás de ele, 
portanto participou imediatamente o caso à Polícia 
para pedir ajuda. Após recebida a participação, 
esta Polícia efectuou uma profunda investigação e 
identificou-se rapidamente um homem envolvido no 
caso. Depois, o referido homem foi interceptado na 
sua residência, onde foram encontrados vestidos 
suspeitos ser usados na altura da prática do crime 
e uma parte do dinheiro furtado. Esta Corporação 
encaminhou o referido homem ao Ministério Público 
para o devido tratamento.
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體育競賽
Desporto e
Competições

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、樂隊、第

一警務警司處、 第二警務警司處及第三警務警

司處。比賽結果如下︰

Realizou-se, durante os meses de Abril e Junho, 
a competição de basquetebol interna no pavilhão 
desportivo da UTIP, na qual participaram nove 
equ ipas  fo rmadas  po r  e lemen tos  de  vá r ias 
subunidades desta Corporação.  Tendo como 
resultado final:

內部籃球賽

Competição Interna de Basquetebol

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

冠軍 特警隊

亞軍 海島警務廳 A 隊

季軍 出入境事務廳 A 隊

殿軍 第三警務警司處

1.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

2.º lugar Departamento Polícial das Ilhas, equipa A

3.º lugar Serviço de Migração, equipa A

4.º lugar Comissariado Polícial n.º 3
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2017 年保安盃

Taça Desportiva das FSM 2017

由保安部隊事務局統籌，多個部門協辦的「2017

年保安盃」一系列賽事於 5 月份持續展開。本局

組織代表隊及委派多名運動健兒積極參與，並取

得如下佳績：

Realizou-se continuamente em Maio a série de 
competições da “Taça Desportiva das FSM 2017”, 
coordenada pela Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau e co-organizada pelos 
diversos serviços. O CPSP organizou equipas 
representativas e vários atletas para participarem 
nas várias competições da Taça Desportiva das 
FSM, e obteve os bons resultados seguintes: 黃子暉副局長 ( 中 ) 與本局警官及參賽人員合照

Fotografia conjunta do 2.° Comandante, Wong Chi Fai (o meio) com os 
oficiais desta Polícia e os participantes

體育三項賽 ( 游泳、跑步及射擊 )

男子組 冠軍 李國雄副警長

Triatlo (Natação, Corrida e Tiro)

Masculino 1.º lugar Subchefe LEI KUOK HONG

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

足球賽

亞軍 治安警察局

Futebol

2.º lugar CPSP
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游泳賽

男子

25 米蝶泳 季軍 林國棠 警員

50 米蝶泳
冠軍 蕭家權 警員

亞軍 陳謙輝 警員

25 米仰泳 亞軍 黃劍虹 警司

50 米自由泳 亞軍 陳謙輝 警員

50 米蛙泳 亞軍 張智明 首席警員

4x50 米自由泳接力 冠軍 治安警察局

4x50 米混合泳接力 冠軍 治安警察局

女子

50 米仰泳 亞軍 蔡穎賢 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 蔡穎賢 警員

男女 4x50 米自由泳接力 冠軍 治安警察局

男女 4x50 米混合泳接力 冠軍 治安警察局

Natação

Masculino

25M 
(mariposa) 3.º lugar Guarda LAM KUOK TONG

50M 
(mariposa)

1.º lugar Guarda SIO KA KUN

2.º lugar Guarda CHAN HIM FAI
25M           

(de costas) 2.º lugar Comissário WONG KIM HONG

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

(de bruços) 2.º lugar Guarda Principal CHEUNG CHI 
MENG

Revezamento 
4x50 (livre) 1.º lugar CPSP

Revezamento 
4x50 (Medley) 1.º lugar CPSP

Feminino

50M           
(de costas) 2.º lugar Guarda CHOI WENG IN

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

50M           
(de bruços)

1.º lugar Guarda NG CHOI LAI

3.º lugar Guarda CHOI WENG IN
Por equipas, 

revezamento 4x50 (livre) 1.º lugar CPSP

Por equipas, 
revezamento 4x50 

(Medley)
1.º lugar CPSP

本局人員奪得多個
獎項
Os agentes desta 
Polícia ganharam 
muitos prémios

劉運嫦代副局長 ( 左三 ) 祝賀人員獲獎
Fotografia conjunta da 2.ª Comandante, substituta, Lao Wan Seong 
(3.ª à esquerda) com os premiados

保齡球賽

隊制賽 冠軍 治安警察局

男子組個人賽
冠軍 黃韋立 一等技術輔導員

亞軍 梁達均 首席技術輔導員

單局最高積分獎 黃韋立 一等技術輔導員

Bowling

Por equipas 1.º lugar CPSP

Masculino 
Individual

1.º lugar Adjunto-Técnico de 1.ª Classe VONG WAI LAP

2.º lugar Adjunto-Técnico de Principal LEUNG TAT KWAN

Prémio com o maior 
número de pinos 
conquistados numa 
partida

Adjunto-Técnico de 1.ª Classe VONG WAI LAP
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警察學校劉小玲校長與隊員合照
Fotografia conjunta da Comandante da Escola de Polícia, 
Lao Sio Leng com os membros da equipa representativa 
de basquetebol

籃球賽

冠軍 治安警察局

Basquetebol

1.º lugar CPSP

乒乓球賽

團體 冠軍 治安警察局

男子單打 冠軍 吳嘉昊 警員

男子雙打

冠軍
甄慶歡 副警長
張怡富 首席警員

亞軍
古敬軒 副警務總長
凌兆雄 首席警員

季軍
吳嘉昊 警員
周軍遠 警員

女子單打

冠軍 黃翠枝 警員

亞軍 余紹媚 警員

季軍 楊寶珠 副警長

Ténis de mesa

Por equipas 1.º lugar CPSP

Masculino 
Individual 1.º lugar Guarda NG KA HOU

Masculino Par

1.º lugar
Subchefe IAN HENG FUN
Guarda Principal CHEONG I FU

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

3.º lugar
Guarda NG KA HOU
Guarda CHAO KUAN UN

Feminino 
Individual

1.º lugar Guarda WONG CHOI CHI

2.º lugar Guarda U SIO MEI

3.º lugar Subchefe IEONG POU CHU

本局乒乓球隊衛冕團體冠軍
A equipa representativa de ténis de mesa desta Polícia ganhou o 1.° lugar na competição por equipas
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網球賽

男子單打 ( 公開組 ) 亞軍 古晶華 警員

Ténis

Masculino Individual 
(Open) 2.º lugar Guarda GU JINGHUA

田徑賽

男子 (A 組 )

200 米
冠軍 梁志聰 警員

亞軍 朱偉賢 警員

跳遠 季軍 林   強 警司

鉛球 亞軍 羅遠思 警員

男子 (B 組 ) 鉛球
亞軍 何晚成 副警長

季軍 王友松 副警長

女子

100 米 亞軍 張艷華 警員

800 米
冠軍 吳楊楊 警員

季軍 林楚婷 警員

3000 米

冠軍 吳楊楊 警員

亞軍 陳寶儀 警員

季軍 黃家嬋 警員

跳遠 亞軍 梁綺蕙 警員

鉛球 季軍 楊彬鷹 警員

跳高 冠軍 趙惠儀 警員

4x100
亞軍 治安警察局 A 隊

季軍 治安警察局 C 隊

Atletismo

Masculino 

(Equipa A)

200M
1.º lugar Guarda LEONG CHI 

CHONG

2.º lugar Guarda CHU WAI IN

Salto em 
comprimento 3.º lugar Comissário LAM KEONG

Arremesso de peso 2.º lugar Guarda LO UN SI

Masculino 

(Equipa B)
Arremesso de peso

2.º lugar Subchefe HO MAN SENG

3.º lugar Subchefe VONG IAO 
CHONG

Feminino

100M 2.º lugar Guarda CHEONG IM WA

800M
1.º lugar Guarda WU YANG YANG

3.º lugar Guarda LAM CHO TENG

3000M

1.º lugar Guarda WU YANG YANG

2.º lugar Guarda CHAN POU I

3.º lugar Guarda WONG KA SIM

Salto em 
comprimento 2.º lugar Guarda LEONG I WAI

Arremesso de peso 3.º lugar Guarda IEONG PAN IENG

Salto em altura 1.º lugar Guarda CHIO WAI I

4x100
2.º lugar Equipa A do CPSP

3.º lugar Equipa C do CPSP

本局人員參與多個項目均奪得佳績
Os agentes desta Polícia obtiveram bons resultados nas diversas competições
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比賽展現本局人員的團結拼搏精神
Espíritos de luta e de equipa do pessoal desta Corporação 
revelados nas competições

5 月 27 日、28 日及 30 日，在澳門南灣湖水上

活動中心舉行「2017 澳門國際龍舟賽」。本局

派出代表隊參與四場不同組別賽事，包括：「澳

門公共機構小龍賽 - 200 米」、「澳門公職人

員小龍邀請賽 - 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」。各組賽事競爭激烈，

本局龍舟隊發揮團結精神，結果在「澳門公共

機構小龍賽」及「澳門公職人員小龍邀請賽」

分別勇奪冠軍殊榮。

Nos dias 27, 28 e 30 de Maio, realizaram-se as 
«Regatas Internacionais de Barcos de Dragão 
de Macau 2017» no Centro Náut ico da Praia 
Grande. Esta Corporação enviou a sua equipa 
para participar nas seguintes quatro competições: 
“Regatas de Pequenos Barcos de Dragão entre 
as Entidades Públicas de Macau - 200 metros”, 
“Regatas de Pequenos Barcos de Dragão por 

本局參與龍舟競賽

Participação da Corporação nas regatas de 
barcos-dragão

Convite entre os Trabalhadores da Função Pública 
de Macau - 200 metros”, “Regatas de Barcos 
de Dragão Patronizados de Macau - 500 metros 
(open)”, e “Regatas Internacionais de Barcos de 
Dragão Patronizados por Convite de Macau - 500 
metros (open)”. Os participantes das referidas 
modalidades concorreram ferozmente. Com o 
espír i to de equipa, a nossa equipa venceu o 
1.º lugar nas “Regatas de Pequenos Barcos de 
Dragão entre as Entidades Públicas de Macau” e 
nas “Regatas de Pequenos Barcos de Dragão por 
Convite entre os Trabalhadores da Função Pública 
de Macau”.
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

4 月至 6 月期間，警察樂隊除了應邀前往多間學

校進行音樂演出外，並參與「耶穌聖屍聖像出

遊」活動，為巡遊增添莊嚴隆重氣氛。另外，樂

隊亦於板樟堂前地舉行音樂會，精彩演出吸引不

少市民旅客駐足欣賞，還於「六 • 一兒童節」、

「律師日」及「葡萄牙日、賈梅士日暨葡僑日」

等慶祝活動演奏助興，持續為推廣本局親切形象

而竭盡全力。

板樟堂前地舉行音樂會
Realização do concertos no Largo de S. Domingos

學校演出 
Actuações nas escolas

為六 • 一兒童節助興
Exibição no Dia Mundial da Criança

聖像出遊 
A procissão

Durante os meses de Abril a Junho, a Banda de 
Música, para além de exibir em várias escolas 
em resposta aos seus convites, part icipou na 
“Procissão do Nosso Senhor Bom Jesus dos 
Passos  da  Sé  Ca ted ra l ” ,  con t r i bu indo  uma 
atmosfera solene para o desfile. Além disso, a 
Banda de Música realizou concerto no Largo de S. 
Domingos, tendo atraído, assim, muitos cidadãos e 
turistas a apreciarem a sua actuação. A Banda de 
Música exibiu ainda no “Dia Mundial da Criança”, 
“Dia do Advogado” e “Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas”, para esforçar-se 
na promoção contínua da imagem amigável desta 
Corporação.
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其他
Outros

台灣地區旅客可使用《台胞證》出入境

Os turistas de Taiwan poderão usar a “Permissão de Viagem ao 
Continente para Residentes de Taiwan” para entrada e saída fronteiriças

長期以來，澳門與台灣地區兩地民間交往頻繁，

為增加台灣地區旅客的出入境便利，自 4 月 10

日起，台灣地區居民可憑《台灣居民來往大陸

通行證》（簡稱《台胞證》）經本澳各邊境站

出入境。

本局將沿用原有的入境規範，對《台胞證》持用

人豁免簽註及入境許可，且對其是否前往内地不

設限制，持用人可獲批給最多 30 日逗留許可。

新規定不影響台灣地區居民沿用原有進出本澳

的旅遊證件，但必須注意，若交替使用不同證件

進出本澳，邊境站將會合併不同證件的留澳情況

批給應有的逗留期。

如對相關措施有任何疑問，歡迎致電出入境事務

廳 24 小時查詢熱線 2872 5488。

Ao longo do tempo, o contacto social entre Macau 
e Taiwan é frequente. Para aumentar facilidades 
fronteir iças aos visitantes de Taiwan, o CPSP 
anuncia que, a partir de 10 de Abril de 2017, os 
residentes de Taiwan podem usar a “Permissão 
de Viagem ao Continente para Residentes de 
Taiwan” (abreviadamente designado por “Permissão 
de Viagem ao Continente”) para entrar e sair de 
Macau a partir de todas as fronteiras. 

O CPSP cont inuará com os regulamentos de 
imigração originais que permite que os titulares 
de “Permissão de Viagem ao Continente” possam 
beneficiar de isenção de visto e de autorização 

de entrada, sem restrições para se deslocarem ao 
Continente, sendo a autorização de permanência 
mais longa em Macau de 30 dias. A nova regra não 
afecta a continuação da utilização dos documentos 
de viagem anteriormente requeridos para entrar e 
sair de Macau, mas é de salientar que se se usar 
alternadamente os documentes diferentes para 
entrar e sair de Macau, os postos fronteiriços irão 
conjugar os prazos de estadia concedidos destes 
documentos diferentes para conceder um prazo de 
permanência adequado.

Para mais informações sobre a respectiva medida, 
queira contactar com o Serviço de Migração pelo 
telefone de 24 horas : 2872 5488.



51

氹仔客運碼頭啟用

Entrada em funcionamento do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

氹仔客運碼頭於 6 月 1 日正式啟用，本局出入

境事務廳於當日早上已準備就緒，妥善調配適當

人力為旅客辦理出入境手續，同時為配合新碼頭

投入運作，本局於碼頭周邊加派巡邏警員及交通

警員，以維持秩序及疏導旅客，並因應實際情況

而適當調整警力部署。於碼頭啟用首日整體運作

暢順，秩序良好。

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

Prevenção de burla telefónica

01

03

05

07

02

04

06

08
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治安警察局：

• 不會透過長途電話聯絡巿民

• 不會使用語音留言通知

• 更不會於電話對話中收集市民的個人資料

　　其他政府部門亦不會透過電話要求市民轉

帳或匯款，巿民如遇上述情況，可致電：治安警

察局 24 小時熱線 2857 3333 或出入境事務廳

24 小時熱線 2872 5488 以核實有關情況，慎防

受騙。

O CPSP:
• Não comunica com cidadão mediante o telefone 

de longa distância

•  Não usa a voice mail para comunicação 

• Nem recolhe dados pessoais dos cidadãos 
através das conversas telefónicas 

 Nem os outros serviços governamentais 
pedem a cidadãos a transferência ou remessa 
de dinheiro através do telefone, no caso das 
tais circunstâncias, os cidadãos podem ligar aos 
números 2857 3333 e 2872 5488, linhas telefónicas 
de 24 horas respectivas do CPSP e do Serviço 
de Migração, para verificar a situação e prevenir 
burlas.

09 10

11
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沒有誰是一座孤島

Ninguém é uma ilha solitária

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

王瀚林  心理輔導員

Psicólogo, Wong Hon Lam (Kyle) 

A. 個體由於面對可能被人審視的一種或多種社交情

況而產生顯著的害怕或焦慮。例如，社交互動 ( 對

話、會見陌生人 )，被觀看 ( 吃、喝的時候 )，以

及在他人面前表演 ( 演講時 )。

B. 個體害怕自己的言行或呈現的焦慮症會導致負面

的評價 ( 即被羞辱或尷尬；導致被拒絕或冒犯他

人 )。

C. 社交情況幾乎總能夠促發害怕或焦慮。

D. 主動迴避社交情景，或是帶著強烈的害怕或焦慮

去忍受。

E. 這種害怕或焦慮與社交情景或社會文化環境所造

成的實際威脅不相稱。

F. 這種害怕、焦慮或迴避通常持續至少 6 個月。

G. 這種害怕、焦慮或迴避有臨床意義的痛苦，或導

致社交、職業或其他重要功能方面的損害。

H. 這種害怕、焦慮或迴避不能歸因於某種物質 ( 例

如：濫用的毒品、藥物 ) 引致的生理效應，或其

他軀體疾病。

I. 這種害怕、焦慮或迴避不能用其他精神障礙的症

狀來更好地解釋，例如：驚恐障礙、軀體變形障

礙或自閉症譜系障礙。

J. 如果其他軀體疾病 ( 例如：柏金森氏病、肥胖症、

燒傷或外傷造成的畸形 ) 存在，則這種害怕、焦

慮或迴避則是明確與其不相關或過度。

　　目前，治療社交焦慮症的主要治療方法分為藥

物治療和心理治療兩種；藥物治療的主要選擇為抗抑

鬱劑 (SSRIs)，而最常用和最有臨床效果的心理治療

方法為認知行為治療法。認知行為治療法主要針對患

者對社交的不合理信念和不恰當行為模式，進行挑戰

和重新學習，而從治療目標中亦大致可見社交焦慮症

的形成原因。 

　　進行重要的演講或發佈時緊張得腦子一片空

白？在一大群新認識的朋友面前顯得不自在或無話可

說？除了小部份天生非常外向的社交能手外，相信大

部人都曾有類似經歷。其實害羞在人類演化過程中有

其自然功能，害羞內斂的人通常傾向於充當敏銳的觀

察者，我們的祖先生長於充滿不確定性的環境，觀察

者會較易留意到危險的環境訊息 ( 如埋伏的捕獵者 )，

亦可避免草率行動所帶來的成本。除此之外，研究亦

發現較為害羞內向的兒童更能設身處地理解別人的情

緒和意圖，比同齡的伙伴更早發展出利他行為以及有

更高的道德認知等。以上例證說明，害羞不盡然是壞

的性格特質，亦解釋了人在陌生的社會情景中表現得

拘謹，其實是一種自我保護方式。然而，大部分人在

經歷短暫緊張之後便能快速融入環境，並能因應社交

情景作出恰當的回應。但當這種焦慮過大，甚至演變

成逃避社交和自我封閉行為，便有可能是社交焦慮症

的警號。多項研究發現，社交焦慮症與抑鬱症及物質

濫用有很高的共病性。在日常的案例亦觀察到，有部

份同僚因不適應部隊的人際環境而產生對社交的焦

慮，不願與人接觸，社交網絡變得愈來愈封閉，繼而

引發抑鬱、焦慮、壓力適應、以及工作問題等，形成

惡性循環，嚴重影響生活品質。由此可見，良好的社

交支援為心理健康的重要基礎；本文章將介紹社交焦

慮症的相關概念、成因、治療方法等，以加深相關了

解及增強求助意識。

　　既然在社交情景中感到緊張為正常反應，那到

底要如何界定緊張的程度超出正常範圍並可能構成病

態？精神疾病診斷與統計手冊第五版 (DSM-5) 列出

了以下的診斷標準，以鑒別社交焦慮症：
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認知方面
1. 社交焦慮症患者往往聚焦於因社交情景而的引起

的強烈恐懼，但卻忽視恐懼感受背後自己的觀點

和想法。因此需對患者進行心理教育，了解想法、

情緒、身體反應、及行為之間的相互關係。

2. 社交焦慮症患者與人交流時會出現不合理的負面

想法，這些想法是根深柢固和自動浮現的，因此

患者自己往往不能察覺。最常見的關於社交焦慮

的自動化想法類型是讀心和災難化，例如：“他

一定不喜歡我”、 “我這次演講表現糟透了，所

有人一定覺得我很愚蠢”，可利用日記或列表記

錄不同的社交情景和所產生的自動化想法，

3. 社交焦慮症患者可能具有完美主義的傾向，作為

印象管理策略，他們可能要求自己在人前表現事

事完美，導致表現拘謹，表情僵硬，或因別人根

本察覺不到的小錯誤而產生過度的恐懼。這些表

現背後反映患者對控制感的需求，在認知層面上

形成“我必須對環境有全然的控制”或“事情必

須根據我預計發展”等不合理信念。

4. 社交焦慮症患者普遍對自我評價偏低，在他們眾

多的因應社交情景而產生的自動化想法當中，往

往隱含著“我是一個無能力的人”或“我不值得

被愛”等核心信念。核心信念於早期形成，植根

於認知的底層，並悄悄影響人的情感、行為、以
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 Já experimentou ficar com a mente em branco 

quando se prepara para discursar ou fazer um anúncio? 

Sente-se desconfortável ou fica em silêncio quando está 

rodeado de um grupo de desconhecidos? Certamente, 

uma maioria já teve essas experiências excepto as 

pessoas naturalmente extrovertidas e versadas na 

sociabilização. Na verdade, a timidez tem uma função 

específica no decurso da evolução humana, pois 

geralmente os tímidos são observadores argutos, os 

nossos antepassados viviam num ambiente de risco e 

incertezas, os que eram observadores não só conseguiam 

aperceber-se de situações de risco (por exemplo a 

possibilidade de existir um caçador rival escondido), 

bem como conseguiam evitar consequências de actos 

irreflectidos. Além disso, os estudos revelam que as 

crianças introvertidas conseguem mais facilmente 

compreender o temperamento alheio e as intenções 

dos outros, comparativamente com as crianças da sua 

idade são mais perspicazes em conseguir obter o que 

pretendem, bem como valorizam o conhecimento e a 

moral. Reparem que os exemplos anteriores mostram que 

a timidez não é uma característica negativa, o desconforto 

perante um ambiente desconhecido é afinal um método 

de autodefesa. Contudo, um ligeiro nervosismo é 

及反應方式。這些信念與家庭及成長經歷有關，

患者可能長期接受責備式的管教，缺乏正向鼓勵，

曾經歷朋輩欺凌等。治療可集中於加強自我認識，

讓患者有更完整的自我概念，透過了解自己多方

面的能力提高自尊感。

行為方面
1. 社 交 焦 慮 症 患 者 為 克 服 在 社 交 情 景 中 所 經 歷

的 強 烈 焦 慮， 常 常 會 採 用 安 全 行 為 (safety 

behavior)，常見的安全行為包括迴避社交情景，

分散注意力 ( 如逃避他人目光 ) 等。治療的一部分

包括曝露療法，讓患者在安全的環境中想像或接

觸所恐懼的場景，直接面對自己的焦慮。

2. 單純的讓患者曝露於社交情景通常沒有顯著作

用， 曝 露 必 須 系 統 化 及 循 序 漸 進。 分 層 曝 露

(graded exposure) 便符合這個原則：治療師先

與患者探討社交焦慮的來源，將不同的情景根據

懼怕程度分級 ( 如 1 級到 10 級 )，患者於每一個

層級中細緻經歷恐懼 ( 如透過想像或觀看影像 )，

配合肌肉放鬆練習及呼吸方法減敏，直到患者能

於該層級的情景下達致完全放鬆，便可挑戰下個

層級，如此類推。

3. 部份社交焦慮症患者缺乏社交技巧 ( 如不懂和人

展開話題、保持眼神接觸等 )，透過角色扮演，患

者能觀察到自己與人相處時的表現和得到更客觀

的回饋，從而進行專項訓練以提高社交能力。另

一部份患者則不善溝通或怯於表現自己；以學習

建立人際界線，有禮而堅定地表達自己為核心的

果敢訓練 (assertive training) 是他們需要掌握的

技巧。此外，患者亦能參加治療小組，與有相同

焦慮症狀的人交流，增加安全感，並將所學到的

技巧應用於較為真實的場景。

　　以上為社交焦慮症的基本治療方針，從認知行

為角度而言，對社交情景的恐懼主要源自於扭曲的信

念和不合宜的應對模式。但這些思想行為方式早己成

為患者多年的習慣，亦隨著環境強化而不斷加深鞏

固，在治療室內短短幾十分鐘的時間並不能帶來徹

底改變。患者必須在外界真實環境中進行行為實驗

(behavioral experiment)，紀錄低自己在不同社交

情景下所產生的負面想法和情緒，反覆向內心叩問，

然後進行思辨和反駁 (socratic questioning)，同時

積極應用於治療室所學到的社交技巧，不斷加以練習

琢磨，才能慢慢臻致熟練。

　　工作、家庭、社交、以及興趣常被視為平衡生

活的四大支柱，如果其中一個方面缺乏或不穩固，我

們便不易支撐，日子亦會過得苦。然而，社交網絡往

往是建立家庭、做好工作、開展興趣的重要基石，高

品質的社交生活是順遂人生的起點；十七世紀英國

詩人 John Donne 流傳後世的詩句“No man is an 

Island, entire of itself”映照的便是這點。因此，希

望此篇文章能為正在因人際關係苦惱，甚至因恐懼和

欠缺自信而逃離社交生活的人，帶來一點希冀；即使

不奢望會有治療的效果，至少希望困於繭裡的人能鼓

起勇氣，踏出自己的舒適圈，尋求專業適切的協助。



57

passageiro para a maioria das pessoas, pois conseguem 

integrar-se rapidamente no meio circundante e reagir 

de forma apropriada aos estímulos sociais. Todavia, se 

a inquietação tende a aumentar, fazendo com que a 

pessoa se feche e evite socializar-se, pode ser um sinal 

de fobia social. Muitos estudos indicam que há uma 

ligação entre a fobia social, a depressão e o consumo de 

substâncias psicotrópicas. Há casos de militares por não 

se adaptarem ao ambiente das forças armadas, sofreram 

ansiedade social, evitaram o contacto humano, a sua 

rede social tornou-se cada vez mais fechada e pouco a 

pouco mergulharam-se na depressão, angústia, pressão 

e problemas laborais, culminando-se num ciclo vicioso, 

com consequências negativas para a qualidade de vida. 

Como se pode ver, as relações sociais benéficas são 

uma base sólida para o estado psíquico saudável de um 

indivíduo; iremos apresentar neste texto os conceitos, 

motivos e tratamento da fobia social para aprofundar o 

conhecimento geral nesta área e a importância de pedir 

apoio psicológico.

 Se o nervosismo é uma reacção natural no meio 

social, então como se sabe que o grau de nervosismo 

já excedeu aos parâmetros normais? O diagnóstico 

das doenças mentais e a 5.a versão do manual de 

diagnóstico e estatística de doenças mentais (DSM-5) 

determinaram os seguintes indicadores de fobia social:

A. Visível receio ou ansiedade pela possibilidade 

de ser avaliado no meio social. Por exemplo, 

durante a interacção social (diálogo, contacto com 

desconhecidos), nas situações em que é observado (a 

comer, a beber) e quando é preciso actuar perante o 

público (fazer um discurso).

B. Medo de que o seu comportamento ou fobia social 

manifestada seja criticado pelos outros (sentir-se 

humilhado ou embaraçado; consequentemente é 

rejeitado ou ofende os outros).

C. Medo ou  ans iedade f requentes  peran te  as 

interacções sociais.

D. Afastamento do convívio social ou este é tolerado 

com medo e ansiedade intensos.

E. Este tipo de medo e ansiedade não se justifica 

perante a situação social ou o contexto cultural 

isentos de sinais de ameaça.

F. Este tipo de medo, ansiedade ou afastamento 

intencional tem uma duração pelo menos de 6 

meses.

G. Este tipo de medo, ansiedade ou afastamento 

intencional torna-se clinicamente significativo ao 

provocar dor, ou quando prejudica o indivíduo a nível 

social, profissional e outras áreas funcionais.

H. Este tipo de medo, ansiedade ou afastamento 

intencional não é originado pelas substâncias que 

provocam reacções físicas ou doenças físicas 

(exemplo: drogas, medicamentos).

I. Este tipo de medo, ansiedade ou afastamento 

intencional não pode ser explicado pelos estados 

patológicos ou de deficiência mental, como por 

exemplo: transtorno de pânico, transtorno dismórfico 

corporal ou desordem do espectro do autismo.

J. Se for  por tador  de uma doença f ís ica  (por 

exemplo: Parkinson, obesidade mórbida, vítima de 

queimaduras ou de um acidente que tenha causado 

deformidades), este tipo de medo, ansiedade ou 

afastamento intencional não se trata propriamente de 

fobia social.

 Actualmente, as duas formas principais de 

tratamento à fobia social  são a medicação e a 

psicoterapia; o medicamento comummente utilizado é o 

anti-depressivo (SSRIs) e o tratamento psicoterapêutico 

com eficiência clinicamente comprovada é a terapia 

cogn i t iva  compor tamenta l .  A terap ia  cogn i t iva 

comportamental foca na forma distorcida de pensar e 

actuar do paciente relativamente às interacções sociais, 

introduz desafios e uma nova aprendizagem para a 

compreensão do motivo da fobia social com o objectivo 

de curá-la.

Cognição

1. Os pacientes que sofrem de fobia social concentram-

se a sua atenção no medo intenso provocado pelas 

interacções sociais, desvalorizando o seu ponto 

de vista e pensamento por trás do medo. Por isso, 

torna-se necessário uma educação psicológica para 

compreender a interligação entre o seu pensamento, 

temperamento, reacções físicas e comportamento.
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2. Quando os pacientes de fobia social interagem com 

os outros, os pensamentos negativos enraizados e 

infundamentados surgem naturalmente sem que se 

apercebam. Os pensamentos mais comuns associam-

se à “leitura do pensamento” e “dramatização”, tais 

como: “De certeza que ele não gosta de mim”, “O 

meu discurso foi um desastre, todos devem pensar 

que sou estúpido”; ao registar no diário ou elaborar 

uma lista sobre as diferentes interacções sociais e os 

pensamentos automáticos que surgem pode ajudar o 

paciente.

3. Os que padecem de fobia social também podem ser 

perfeccionistas, querem revelar uma imagem sua 

o mais perfeito possível perante os outros, de tal 

modo que acabam por mostrar desconforto, feições 

tensas e medo desproporcionado por pequenas 

falhas possíveis que os outros nem dariam conta. 

Estas reacções dos pacientes testemunham a sua 

necessidade de controlo, criando pensamentos sem 

fundamento como “Tudo tem de estar sob o meu 

controlo” ou “As coisas têm de acontecer como o 

planeado”, etc.

4. Estes pacientes geralmente têm uma baixa auto-

estima, no momento da interacção com os outros, 

entre os seus pensamentos automáticos emergem 

ideias fixas como “Não tenho capacidades” ou “Não 

mereço ser amado”, etc. Estas convicções germinam 

cedo na camada mais baixa da cognição e influenciam 

lentamente as emoções, comportamentos e reacções. 

Este tipo de convicções está relacionado com o 

ambiente familiar e a experiência de crescimento da 

pessoa, o paciente talvez tenha sido vítima de uma 

educação autoritária, vivido num meio desprovido de 

estímulos positivos ou sofrido bullying, etc. Quanto 

ao tratamento, pode ser através do reforço no auto-

conhecimento, pois é essencial que conheçam as 

suas diferentes competências e elevem a consciência 

do seu próprio valor.

Comportamento

1. Na tentativa de dominar a ansiedade intensa que 

surge nas interacções sociais, os pacientes que 

sofrem de fobia social frequentemente manifestam 

um comportamento seguro (safety behavior), que 

compreende o comportamento anti-social, a dispersão 

da atenção (por exemplo evitar contacto visual), etc. 

Uma parte do tratamento inclui a exposição ao medo, 

isto é, num ambiente seguro os pacientes imaginam 

estar numa situação social a lidarem directamente 

com o medo.

2. Se expuser simplesmente os pacientes numa 

interacção social, geralmente não é eficaz, pois a 

exposição tem de ser sistemática e paulatina. A teoria 

da exposição gradual (graded exposure) corresponde 

a este princípio: primeiro o terapeuta dialoga com 

o paciente para descobrir a fonte da ansiedade, 

classifica as situações sociais por níveis de acordo 

com a intensidade do medo (por exemplo de 1 a 10), 

em cada nível o paciente relata o seu sentimento 

de medo (através por exemplo da imaginação 

ou visualização de imagens), conjugando com a 

prática de relaxamento dos músculos e exercícios 

respiratórios para atenuar a tensão, e o paciente 

ao atingir o estado de descontracção total num 

determinado nível, desafia o próximo nível e assim por 

diante.

3. Alguns pacientes que sofrem de fobia social 

desconhecem a técnica de socialização (como não 

saber iniciar uma conversa, manter o contacto visual, 

etc.), através do desempenho de papéis, o paciente 

consegue observar o seu comportamento quando 

interage com os outros de forma objectiva, e depois 

fará exercícios práticos específicos para elevar a sua 

arte de socialização. Há ainda pacientes que não 

sabem comunicar ou expressar os seus pensamentos; 

através da prática é possível criar pontes afectivas, 

como a prática da afirmação (assertive training), pois 

é uma técnica indispensável para a interacção social 

do paciente, na qual as suas ideias são expressas de 

forma educada e firme. Além disso, o paciente pode 

participar em grupos de tratamento onde conhece e 

contacta outras pessoas que sofrem de fobia social 

para se sentir mais seguro, e através dessas sessões 

pode pôr em prática as técnicas de socialização.

 Estas são as informações básicas de tratamento 

de fobia social, sob o ponto de vista da cognição, as 

convicções infundamentadas e as atitudes inapropriadas 
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心理輔導員 Psicólogo : 王瀚林 Wong Hon Lam（Kyle）

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7787

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

服務時間 Horário de serviço : 

星期一 Às 2ªs-Feiras, 11:00~13:00   14:30~19:45

星期二至四 Das 3ªs-Feiras às 5ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:45

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

constituem a origem do medo das interacções sociais. 

Contudo, estas ideias estão de tal modo entranhadas 

no indivíduo que se tornaram hábito, solidificando-se 

ao longo do tempo, e um tratamento de poucas horas 

não será suficiente para haver uma transformação 

radical. O paciente precisa de fazer uma experiência 

comportamental concreta num ambiente exterior 

(behavioral experiment), registar os pensamentos 

negativos e as mudanças de humor nas diferentes 

situações sociais, interrogar-se constantemente através 

de argumentação e objectivação (socratic questioning), 

simultaneamente tem de ut i l izar as técnicas de 

socialização aprendidas nas sessões terapêuticas, pois 

ao colocá-las em prática é que lentamente se enraizarão 

no seu modo de ser.

 Os quatro pilares que equil ibram a vida de 

uma pessoa são o trabalho, a família, os amigos e os 

passatempos, caso falte um destes pilares ou não sejam 

consistentes, dificilmente suportamos a vida e decerto 

sentiremos infelizes. Na verdade, o círculo social é a 

base para a criação de uma família, a realização de um 

bom trabalho, o início de um passatempo, e uma vida 

social de qualidade é o ponto de partida para uma vida 

vivida de uma forma ligeira e suave; o verso do poeta 

inglês do século XVII, John Donne, aponta precisamente 

este aspecto na vida humana: No man is an Island, entire 

of itself. Deste modo, esperemos que este texto possa 

ajudar os que estão a debater-se com os problemas de 

convivência social, os que padecem de fobia social ou 

evitam socializar-se por falta de auto-confiança; mesmo 

que este texto não seja uma panaceia milagrosa, talvez 

possa oferecer coragem aos que precisam para saírem 

da zona de conforto e pedir ajuda profissional adequada.
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服  務  承  諾  履  行  情  況

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% 100%

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

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

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

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

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

出入境事務廳
外國人事務警司處

100%

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

4 延長「逗留許可」

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

13 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

15 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

5 外地僱員身份認別證

16 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

---

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

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

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

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

26 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

27 申請「轉載獲批外地學生之『逗留的特別許可』紀錄之證明書」 2 個工作日 90% 100%
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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% ---

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% 98.94%

37 續期 35 分鐘 90% 99.25%

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% ---

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 99.82%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.74%

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

88.64%

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

98.65%

18 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 93.75%

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

85.70%

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% 100%

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% 100%

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% 96%

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%。
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2o Trimestre do ano 2017

Situação de Implementação da Carta de Qualidade

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

1 Autorização de entrada e 
permanência

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

2 Formalidades de entrada e 
saída

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

Serviço de Migração
Postos Fronteiriços

100%
(Nota 2)

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

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

25 minutos 98% 100%

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

30 minutos 98% 100%

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

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

3

Tratamento do extravio de 
documentos que os não 
residentes usavam quando 
entraram na RAEM

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

1 hora 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

100%

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização 
de Permanência"

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

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

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

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

5 Título de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

---

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

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

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

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

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

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

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

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

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

27 Pedido de "Certidão que transcreve o registo de autorização especial 
de permanência concedida ao estudante do exterior" 2 dias úteis 90% 100%
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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% ---

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% 98.94%

37 Renovação 35 minutos 90% 99.25%

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% ---

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

99.82%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.74%

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

88.64%

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

98.65%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 93.75%

19 Auto de notícia de 
transladação de restos mortais 61 Comunicação prévia 30 minutos 90%

Departamento de 
Informações

Secção de Fiscalização 
e Registo

---

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

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

85.70%

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% 100%

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% 100%

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% 96%

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%.




