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天 災 無 情！ 8 月 23 日， 在 颱 風

「天鴿」襲澳期間，建築損毀、

樹 木 倒 塌、 海 水 倒 灌， 令 小 城

災情處處，市面滿目瘡痍，在風暴恣意的蹂躪

下，澳門因此也受到了半個多世紀以來最嚴重

的破壞！

儘管災情嚴重，唯澳門居民仍能上下一心，在災

難過後互相扶持，共度難關。如作為本澳安全保

障力量之一的我們，在風災期間，亦始終秉持

「不怕犧牲、勇於承擔」的使命，無懼風雨、恪

盡職守，為守護市民生命和財產的安全而努力！

A calamidade é implacável! Durante a passagem do 
tufão “Hato” por Macau no dia 23 de Agosto, foram 

無懼風雨  恪盡職守

Desempenhar com lealdade 
as suas funções sem medo 
de vento e chuva

特  稿
Reportagem
Especial

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

23
八月 AGO danificados os edifícios e quebradas as árvores, bem 

como apareceram as inundações, causando assim 
grave destruição nos diversos locais de Macau. Foi a 
catástrofe mais destrutiva que passou pela cidade de 
Macau nos últimos cinquenta anos!

Apesar da calamidade tão grave, os cidadãos de 
Macau mostraram, depois da catástrofe, unidade 
e apoio mútuo para ultrapassar conjuntamente a 
dificuldade. Nós, como uma das forças de protecção 
de segurança de Macau, cumprimos, durante 
a passagem de tufão, a missão de “Não recear 
sacrifícios e assumir as missões com coragem”, 
desempenhamos com lealdade as nossas funções 
sem medo de vento e chuva, e esforçamo-nos para 
proteger a vida e os bens dos cidadãos.

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)
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人員於市面維持秩序
Os nossos agentes mantiveram a ordem na cidade

協助被困人士撤離到安全地方 ( 圖片來源：網絡 )
Os nossos agentes prestaram ajuda aos indivíduos 
afectados para os retirar e colocar em local seguro. 
(Fonte da foto: internet)

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)
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颱風吹襲過後，本澳各處受到嚴重破壞，市面垃

圾雜物遍地，折樹阻塞多處主要交通幹道，水電

供應及通訊系統處於不穩定狀況。對無情的天

災，除了政府部門的全力救災，民間各機構和團

體亦自發出動人員和設備，清理巿面的大小雜

物，協助恢復秩序，最大程度發揮了警民合作的

力量。

Após a passagem de tufão, os diversos locais de 
Macau foram gravemente danificados, as ruas 
da cidade estavam cheias de lixos, as árvores 
quebradas obstruíram as principais vias, bem 
como o fornecimento de água e de electricidade 
e o s istema de comunicação encontraram-se 
numa situação inestável. Perante tão implacável 
calamidade, para além dos esforços empanhados 
pelos departamentos governamentais nos trabalhos 
de socorro e salvamento, as instituições particulares 
e os organismos forneceram, por iniciativa própria, 
recursos humanos e equipamentos, para limpar os 
detritos e prestar apoio à recuperação da ordem na 
cidade, maximizando-se a força de cooperação entre 
a Polícia e cidadãos.

梁文昌局長到場指揮
清理工作
O Comandante Leong 
Man Cheong dirigiu os 
trabalhos de limpeza

人員利用下班後的時間自發組織參與清障工作
Os nossos agentes participaram nos trabalhos de limpeza de obstáculo ao 
tempo fora de serviço
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本澳政府部門、民間機構和團體組織協力清障
及派送物資
O s  d e p a r t a m e n t o s  g o v e r n a m e n t a i s ,  a s 
instituições particulares e os organismos de 
Macau esforçaram-se na limpeza de obstáculos e 
distribuíram os materiais

人員日以繼夜清理路面
Os nossos agentes procederam à limpeza nas ruas durante vários dias sem interrupção

解放軍駐澳部隊加
入協助清理工作
A G u a r n i ç ã o  e m 
Macau do Exército de 
Libertação do Povo 
Chinês integrou nos 
trabalhos de limpeza
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行政長官崔世安先生與保安司黃少澤司長到本局慰問前線警務人
員，聆聽人員對救災救援工作的意見和感受。
O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, cumprimentaram os agentes policiais da linha da 
frente, auscultando as suas opiniões e sentimentos sobre os trabalhos 
de socorro e salvamento

澳門特區政府各機關均下半旗向颱風期間遇難者致哀
Os órgãos do Governo de Macau colocaram a Bandeira a 
meia-haste pelas vítimas do tufão “Hato”

本局領導主管與前線警員舉行了多場分享會，關心前線警員在颱風與救災期間面對的困難和壓力，並向前線警員作出慰問與
勉勵。
Os oficiais e chefias desta Polícia realizaram, com os agentes da linha da frente, os diversos encontros para a partilha de experiências, 
nos quais prestaram atenção às dificuldades e pressão que os agentes da linha da frente enfrentaram na passagem de tufão e nos 
trabalhos de socorro e salvamento, bem como cumprimentaram e incentivaram os agentes da linha da frente.
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保安司黃少澤司長主持「8.23 風災」救援工作分享會，表揚人員應急救災的專業表現。
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak presidiu o “Encontro para Partilha de Experiências das Operações de 
Salvamento Relativas à Catástrofe de 23 de Agosto” e elogiou o desempenho profissional dos agentes.

本局迅速於 8 月 30 日開始舉辦了若干場次心理

壓力舒緩相關講座。疏導前線人員因救災工作而

引起的負面情緒，參與人數逾 200 人。分別邀

請保安部隊事務局心理輔導員曹艷琼女士，以及

行政公職局委派導師為本局心理支援機制工作

小組人員及執行救援工作前線人員舉辦「救災人

員心理疏導講座」及「壓力及情緒管理課程」。

讓人員認識日常生活與嚴重災難後所產生之壓

力來源、類別、表現症狀、後遺症、應對及治療等

多個方面，從而掌握情緒控制和舒緩壓力的方法。

No intuito de aliviar as emoções negativas dos 
agentes da linha da frente provocadas pelos trabalhos 
de socorro e salvamento, esta Polícia começou 
rapidamente a realizar no dia 30 de Agosto as 
palestras relativas ao alívio da pressão psicológica, 
nas quais part iciparam mais de 200 pessoas. 
Convidou-se a técnica de aconselhamento psicológico 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, Sr.ª Chou Im Keng, e a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública nomeou 
oradores para realizar, aos trabalhadores do grupo 
do Mecanismo de Apoio Psicológico desta Polícia e 
agentes da linha da frente que exerceram os trabalhos 
de socorro e salvamento “Palestras para Alívio 
Psicológico aos Agentes da Linha da Frente” e “Cursos 
da Gestão da Pressão e Emoção”, com vista a dar 
aos participantes conhecer a origem, os tipos, as 
sintomas manifestadas, as sequelas, as maneiras de 
enfrentamento e o tratamento da pressão produzida 
na vida quatidiana e depois da catástrofe, dominando 
assim, os métodos sobre o controlo de emoção e o 
alívio da pressão.

迅速開展心理支援措施，疏導前線救災壓力
Adopção rápida das medidas de apoio psicológico para aliviar a pressão dos agentes da linha da frente
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路環警司處遷往石排灣業興大廈

Mudança do Comissariado de Coloane para o Edifício Ip Heng em Seac Pai Van

因 應 路 環 石 排 灣 住 宅 區 人 口 稠

密， 對 治 安 服 務 的 需 求 愈 益 增

多，本局早前於石排灣業興大廈

第六座地下籌建新路環警司處，第一期工程已

完成，並於 7 月 6 日由保安司黃少澤司長、警

察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長主持揭幕

儀式。

路環警司處新址的空間及各項設備均比舊址完

善，設有接待大堂、接待櫃位、值日室、臨時

拘留室及無障礙通道等，同時第二期裝修工程

亦已展開，待工程全部竣工後，警務設施將得

到全面優化，為居民提供更高效便捷的服務，

從而增加居民對社區治安的信心。而位於田畔

街的原路環警務警司處將更改為路環警司處分

站，繼續服務市民。

6
7 月 JUL Uma vez que muitos habitantes moram nos edifícios 

residenciais em Seac Pai Van de Coloane, esta 
Corporação construiu, há pouco tempo, o novo 
Comissariado de Coloane no rés-do-chão do Bloco 
VI do Edifício Ip Heng em Seac Pai Vai. A primeira 
fase da obra concluiu-se, e aos 6 de Julho, realizou-
se a cerimónia de inauguração, que foi presidida 
pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, 
Ma Io Kun e Comandante desta Corporação, Leong 
Man Cheong.

O espaço e as instalações do novo Comissariado 
de Coloane são mais optimizados do que o original, 
incluindo sala de recepção, balcões de atendimento, 
graduado de serviço, sala de detenção provisória e 
acesso sem barreiras arquitectónicas, entre outras. 
A segunda fase de obra de construção começou a 
desenvolver, esperando que a sua conclusão possa 
aperfeiçoar totalmente as instalações policiais, assim 
os cidadãos podem gozar serviços mais eficazes 
e com facilitação, no sentido de elevar a confiança 
dos cidadãos em relação à segurança comunitária. 
O original Comissariado Policial de Coloane, sito na 
Estrada do Campo, é alterado para o Posto Policial de 
Coloane, continuando a servir o público.

黃少澤司長主持揭幕儀式
O Secretário Wong Sio Chak presidiu a cerimónia de abertura
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市民可透過以下途徑與本局聯絡：
路環警司處
諮詢電話：28503252、28503253
傳真：28503254

路環警司處分站
諮詢電話：28871107
傳真：88990315

Meios de contacto com esta Polícia: 
Comissariado de Coloane
Telefone para consulta: 28503252, 28503253
Fax: 28503254

Posto Policial de Coloane
Telefone para consulta: 28871107
Fax: 88990315

嘉賓到場觀禮
Os convidados presenciaram a cerimónia

黃少澤司長與本局領導主管合照
Fotografia conjunta do Secretário Wong Sio Chak e chefias desta Corporação

梁文昌局長講解路環警司處設施
O comandante Leong Man Cheong apresentou as instalações 
do Comissariado de Coloane
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交通警員協助押送選票
Os agentes de trânsito ajudaram a transportar boletins de voto

相片來源：新聞局
Fonte da foto: GCS

9 月 17 日， 澳 門 特 區 依 法 舉 行 第 六 屆 立 法 會

選舉，為協助確保選舉活動期間的正常秩序，

本局於候選組別宣傳活動地點及投票日各票站

周邊安排適當人員駐守，並委派人員負責押送

選票，以確保周邊的治安及作出交通疏導。本

局亦與立法會選舉管理委員會保持聯繫，適時

提供支援和協助，讓選舉活動能夠在一個安全

的環境下有序進行。

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

第六屆立法會選舉

Eleições para a 6.ª Assembleia Legislativa
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為進一步拓展柔性組織文化，傳

承創新的警務理念，本局於 7 月

1 日在氹仔北安出入境事務廳大

樓正式成立「治安小警苗」，並舉行成立儀式

暨迎新嘉年華。儀式由本局黃子暉副局長及劉

運嫦代副局長主持，多位廳級主管均有出席。

「治安小警苗」由年齡介乎 5-18 歲的本局人

員 子 女 組 成， 現 時 已 組 織 了 100 多 名 成 員。

組成目的是讓本局人員的子女對警察工作有更

深入了解，藉此促進親子關係，培養青少年正

確價值觀及正義感，傳承警隊精神。

No intuito de desenvolver ainda mais a cultura flexível 
organizacional, e transmitir as ideias inovadoras 
do policiamento, no dia 1 de Julho, esta Polícia 
realizou a “Cerimónia de Criação Oficial da Polícia 
Juvenil e Festa de boas-vindas” no Edifício do 
Serviço de Migração, sito em Pac On, Taipa, a qual 
foi presidida pelo 2.° Comandante Wong Chi Fai e a 
2.ª Comandante Subst.ª Lao Wan Seong, bem como 
contaram-se com a presença de vários chefes de 
departamento desta Polícia.

1
7 月 JUL

A Polícia Juvenil foi constituída por filhos dos agentes 
desta Corporação, com idade compreendida entre 
os 5 e 18 anos, no momento, temos mais de cem 
membros. A criação da Polícia Juvenil tem como 
objectivo dar aos filhos dos agentes desta Polícia 
conhecer melhor os trabalhos policiais, promovendo 
assim as relações entre pais e filhos, criando aos 
jovens um conceito correcto de valores e o senso de 
justiça, e transtimindo o espírito da equipa policial.

「治安小警苗」成立儀式暨迎新嘉年華

Cerimónia de Criação da “Polícia Juvenil” e Festa de boas-vindas

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

黃子暉副局長致辭
O 2.° Comandante Wong Chi Fai proferindo o discurso
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本局於暑假期間為小警苗成員舉辦興趣班及參

觀等活動，透過不同的活動模式，提升成員主

動學習及培養積極投入興趣的能力。並於 9 月

7 日 至 17 日， 假 塔 石 青 少 年 展 藝 館 展 出 小 警

苗們的暑期學習成果。

Durante as Férias de Verão, realizaram-se turmas de 
interesse e visitas aos membros da Polícia Juvenil, 
através das diferentes actividades, elevaram-se a 
capacidade da aprendizagem activa e a participação 
activa nas actividades de interesse dos membros. 
Entre os dias 7 e 17 de Setembro, foram exibidos no 
Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos Para 
Jovens, em Tap Seac, os resultados de aprendizagem 
dos membros da Polícia Juvenil nas Férias de Verão.

表演及攤位遊戲
Actuação e jogo em tendas

暑期興趣班
Turmas de interesse nas 

Férias de Verão

牧童笛班
Turma de flauta doce

書法班
Turma de caligrafia

繪畫班
 Turma de pintura

舞蹈班
Turma de dança
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本局未來將透過舉辦各類型活動，推廣良好警

察形象，提升警務工作成效，藉此提高青少年

的公民責任意識，培養良好品德。

「藝術導賞團」參觀警務人員藝術作品展
Visita à Exposição de Obras Artísticas dos Agentes 
do CPSP pelo Grupo Guiado de Arte

觀看國家運動員跳水表演
Visita ao espectáculo de salto para a água de desportistas 
estatais

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

到訪婦聯綜合服務中心與長者同慶佳節
Visita ao Complexo de Serviços da Associação 
Geral das Mulheres para festejar com os idosos

暑期學習成果展
Exposição das obras na aprendizagem 

durante as férias de Verão

No futuro, esta Corporação irá promover a imagem 
boa de polícia e elevar a eficiência do trabalho policial, 
através da realização de várias actividades, de modo 
a aumentar a consciência de responsabilidade cívica 
dos jovens e cultivá-los a virtude boa.
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社區宣傳活動

Actividades de divulgação na comunidade

為提高居民的防罪和安全出行意識，7 月至 9 月

期間本局持續組織宣傳隊前往本澳各社區和旅

遊區向居民、旅客及商戶傳遞防罪滅罪和交通

安全資訊。並於 7 月 20 日聯同立法會宋碧琪議

員、民眾建澳聯盟與多福堂聯誼會代表在下環街

一帶社區巡察，實地了解區內治安、交通形勢，

互通警情資訊，促進警民關係。

A fim de elevar a consciência dos cidadãos sobre a 
prevenção criminal e deslocação segura, entre Julho 

e Setembro, esta Corporação organizou gradualmente 
equipa promocional  para se deslocar a cada 
comunidade e zonas turísticas a transmitir informações 
de prevenção e combate aos crimes e segurança 
rodoviária aos residentes, turistas e comerciantes. 
Em 20 de Julho, esta Polícia realizou inspecção 
comunitária na Rua da Praia do Manduco, em conjunto 
com a Deputada à Assembleia Legislativa Song Pek 
Kei, representantes da Aliança de Povo de Instituição 
de Macau e da Associação Dó Fok Tong, conhecendo 
in loco a segurança comunitária e situação de trânsito, 
trocando informações policiais e fomentando a relação 
entre Polícia e cidadão.

社區警務
Policiamento
Comunitário

宋碧琪議員聯同本局警官巡察社區
Inspecção comunitária feita pela Deputada Song 
Pek Kei e oficiais desta Corporação

到訪物業管理公司傳遞防罪資訊
Vi s i t a  a  c o m p a n h i a s  d e  g e s t ã o 
predial para transmitir mensagens de 
prevenção criminal

李德輝警司與居民一同張貼防罪海報
O Comissário Lei Tak Fai e os habitantes colaram 
conjuntamente cartazes de prevenção criminal

進行「預防酒駕藥駕」宣傳
Realização da sensibilização da “Prevenção de 
condução sob a influência de álcool e medicamentos”

向居民派發防罪小冊子及宣傳品
Distribuição aos residentes de panfletos e 
produtos promocionais anti-crime

宣導安全出行
Sensibilização de deslocação segura
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青少年防罪活動

Actividades anti-crimes aos adolescentes

本局向來積極鼓勵青少年善用餘暇，藉暑假期間

吸取工作經驗，體驗社會活動並培養責任感。

7 月期間，本局除了前往化地瑪聖母女子學校舉

辦「預防青少年犯罪講座」外，亦持續聯同勞工

事務局前往陳瑞祺永援中學和青年就業博覽會

舉行「提防暑期工陷阱講座」。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，提醒青少年慎防

誤墮騙局。

Esta Corporação tem estimulado activamente os 
jovens a aproveitarem bem os seus tempos livres. 

互動答問環節
Secção interactiva de perguntas e respostas

Durante as férias de Verão, podem adquirir as 
experiências profissionais, participando nas actividades 
sociais e cultivando a responsabilidade. Em Julho, 
além da organização da “Palestra da prevenção de 
criminalidade dos jovens” na Escola da Nossa Senhora 
de Fátima, esta Polícia realizou gradualmente, 
em conjunto com a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, as “Palestras sobre a prevenção 
das armadilhas de trabalho nas férias de Verão” no 
Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki e na Feira 
de Emprego para Jovens, durante as quais, dando 
explicações sobre as formas comuns de operação dos 
malfeitores na procura de emprego e os regulamentos 
da Lei das Relações de Trabalho, transmitindo truques 
para a prevenção das armadilhas e alertando os 
jovens para não cair por enganos nas armadilhas.

舉辦青少年專題講座
 Realização de palestra temática destinada a jovens
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此外，於 7 月 20 日本局舉辦「演講技巧及新聞

發佈特訓班」，向參與的 22 位青少年分享演溝

技巧和心得。課程除了介紹相關理論外，還包括

進行分組討論及演講環節，同時安排學員扮演新

聞發言人進行模擬新聞發佈，讓學員通過實踐即

時掌握基本的應對和回應技巧。

Além disso, em 20 de Julho, esta Corporação realizou 
a Aula para o Treino da Técnica de Discurso e de 

為加深青少年對保安學員的日常訓練和警務工

作的了解，於 7 月至 8 月期間，本局與澳門保

安部隊高等學校合辦 4 班為期三日兩夜的「學

警體驗營」活動，合共 108 位青少年參與。體

劉運嫦代副局長向學員頒發證書
Entregue dos certificados aos alunos pelo 2.ª Comandante Subst.ª, Lao Wan Seong

模擬新聞發佈
Simulação da conferência de imprensa              

體能訓練
Treinos físicos

學習列隊陣式
Aprender a formatura

學員進行分組討論
Debate em grupos 
entre os alunos

Conferência de Imprensa, na qual ensinou a técnica 
de discurso e partilhou experiências aos 22 jovens 
participantes. Além da apresentação das respectivas 
teorias, a aula abrange ainda o debate em grupos e a 
secção de discurso, também disponibilizou alunos para 
interpretarem o “porta-voz do CPSP” na simulação de 
conferência de imprensa, assim, os alunos podem, 
através da prática, dominar a reacção básica e a 
técnica de resposta.

驗營主要以保安學員培訓課程的訓練項目為基

礎，向參與者介紹保安部隊的架構、講解相關的

法律知識，此外，亦包括步操訓練、體能訓練、

野外定向、夜間巡邏當值、認識警用裝備，以及

2017「學警體驗營」
"Acampamento para experimentar a vida dos instruendos" 2017 

演講技巧及新聞發佈特訓班
Aula para o treino da técnica de discurso e de conferência de imprensa
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步操訓練
Treino em ordem unida

軍事障礙徑訓練
Treinos militares de ultrapassagem de obstáculos

游繩訓練
Treinos de rapel

體驗保安學員訓練以外的日常工作
Para além dos treinos de cadetes das FSM, 
executam também outras tarefas diárias

認識槍械
Conhecer armas

參觀警隊各前線單位和警犬隊訓練示範等。本局

希望通過是次的學習經驗，讓參與者實地體驗保

安學員的訓練生活，並培養他們的紀律性、責任

感、團體精神及守法意識。

A fim de aprofundar o conhecimento aos adolescentes 
sobre os treinos diários e trabalhos policiais dos 
instruendos, entre Julho e Agosto, esta Corporação 
organizou no total de quatro turmas do Programa 
de Cadete, em conjunto com a Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau, com a duração de 
três dias e duas noites, a actividade contou com a 
participação de 108 adolescentes. Este programa foi 
realizado à base dos treinos do curso de formação 
para os instruendos, através das actividades, foram 
apresentados aos participantes a estrutura e os 
respectivos conhecimentos jurídicos das Forças de 
Segurança, a par disso, os participantes efectuaram 
treinos em ordem unida, treinos físicos, orientação na 
selva e patrulhamento nocturno, bem como visitaram 
os equipamentos policiais, subunidades de linha frente 
e demonstração do treino do Pelotão Cinotécnico, 
entre outras actividades. Com esta aprendizagem, 
espera-se que os participantes possam experimentar 
in loco a vida de treino dos instruendos, cultivando a 
sua disciplina, responsabilidade, espírito de equipa e 
consciência de cumprimento da lei.
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參觀前線警務單位
Visita às diferentes subunidades 
policiais da linha-de-frente

參觀警犬隊演練
Visita aos treinos do Pelotão Cinotécnico

本局梁文昌局長和澳門保安部隊高等學校許少勇校長向參與的青少年作出勉勵
O Comandante desta Corporação, Leong Man Cheong, e o Director da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, Hoi Sio Iong, 
a estimularem os jovens

( 學員感想請參閱第 53 頁 )
(Vide as impressões dos formandos deste curso na página 53)
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本局與業界代表會晤

Encontros entre esta Corporação e 
representantes de diferentes sectores

7 月及 9 月，澳門北區工商聯會黃健中會長、澳

門石油業商會蔡堅會長及威尼斯人度假村酒店

曾剛一保安總監分別到訪本局。就區內治安情

況、警方的宣傳途徑及交通問題等交換意見。

Nos meses de Julho e Setembro, o presidente Wong 
Kin Chong da Associação Industrial e Comercial da 
Zona Norte, o presidente Choi Kin da Associação 
dos Industriais de Combustíveis de Macau e o 
director do sector de segurança, Chang Kong Iat, 
do Hotel “The Macau Venetian Resort”, efectuaram 
independentemente uma visita a esta Corporação, 
onde trocaram-se opiniões sobre a situação de 
segurança na zona, meios e formas promocionais da 
Polícia, problemas do trânsito, etc.. 

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

梁文昌局長與業界代表合照
Fotografia em conjunto do Comandante Leong Man Cheong 
e representantes dos sectores

本局就罪案防範措施提供建議
Esta Corporação a prestar opiniões relativas às 
medidas de prevenção de crimes
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勞動關係權利與義務講解會

Sessões de esclarecimento sobre direitos 
e deveres nas relações de trabalho

拜訪社群

Visita às Associações

7 月 21 日及 23 日，泰國總領事館和菲律賓總

領事館分別邀請本局及勞工事務局合辦「勞動關

係權利與義務講解會」，為在場 90 位從事酒店

業和家務工作的外地僱員解釋相關法律制度。本

局出入境事務廳郭麗燕警司和黃景昌警司透過

案例分析，與外地僱員進行互動交流，藉此提升

其知法守法的意識，並協助他們融入澳門社區。

Aos 21 e 23 de Julho, o Posto Consular do Reino 
da Tailândia e o Consulado das Filipinas em Macau 
convidaram, independentemente, esta Corporação e a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais para a 
realização de uma “Sessão de esclarecimento, conjunta, 
sobre direitos e deveres nas relações de trabalho”, bem 
como seguida de uma explicação sobre o respectivo 
regime jurídico para 90 trabalhadores não-residentes do 
sector de hotelaria e do serviço doméstico. A comissária 
Kuok Lai In e o comissário Wong Keng Cheong do 
Serviço de Migração desta Corporação, procederam 
um intercâmbio interactivo com os trabalhadores não-
residentes mediante de análise de casos, no intuito de 
reforçar-lhes os respectivos conhecimentos jurídicos 
e consciencializar-lhes para o cumprimento da lei, e, 
ainda, para ajudar-lhes a integrar na sociedade de 
Macau.

7 月 25 日及 31 日，海島警務廳黃景輝警司和

李國棟警司分別帶領人員拜訪工聯氹仔湖畔綜

合服務中心及民眾建澳聯盟石排灣綜合服務辦

事處，獲歐嘉輝幹事和李潔芳主任等人親切接

待。彼此就社區治安、罪案趨勢、交通及警民合

作等議題進行討論及交流。通過有關恆常會晤，

在持續推行「社區警務聯絡機制」的基礎上，更

有效促進本局與社群互動及聯繫。

Aos 25 e 31 de Julho, os comissários Wong Keng Fai 
e Lei Kuok Tong do Departamento Policial da Ilhas, 
guiaram independentemente um grupo representativo 
desta Corporação para efectuar uma visita ao Centro 
de Serviços do Lago da Taipa da Federação das 
Associações dos Operários de Macau e, ao Centro de 
Actividades e Serviços da Aliaça de Povo de Instituição 
de Macau em Seac Pai Van, onde foram recebidos 
amigavelmente pelos respectivos representantes, Ao Ka 
Fai e Lei Kit Fong, e discutiram e intercambiaram sobre 
os seguintes temas: segurança do bairro comunitário, 
tendências dos crimes, trânsito, cooperação entre 
a polícia e os cidadãos, etc.. Através deste tipo de 
encontros periódicos, para além de contribuir para a 
promoção do “Mecanismo de Ligação do Policiamento 
Comunitário”, desenvolve eficientemente a interacção e 
ligação entre esta Corporação e a comunidade.
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團體參觀本局

Visita de Associações à Corporação

7 月 24 日 及 8 月 5 日， 汎 澳 青 年 商 會 一 行 22

人和澳門義務青年會一行約 90 人分別到訪路環

警察學校。本局人員向嘉賓展示日常的步操、警

用裝備、障礙徑訓練設施及介紹保安學員的訓

練情況，參觀者均對各項展示深感興趣。另外，

於 8 月 1 日 善 明 會 參 與「GO ！ 職 業 探 索 」 的

14 位學員參觀第二警務警司處，藉著了解本局

職能及日常的警務工作，加深對警察這份職業的

認識。

本局期待透過更多相關參觀與交流活動，加深警

民交流，推廣警察的正面形象。

Nos dias 24 de Julho e 5 de Agosto, o grupo de 
representantes da Associação de Jovens Empresários 
Pan Mac, composta por 22 elementos, e o grupo 
de representantes da Associação de Juventude 
Voluntária de Macau, composta por cerca de 90 

張志輝副警司講解報案室的運作
O subcomissário Cheong Chi Fai a explicar o funcionamento 
da Sala de Atendimento a Denúncia e Queixa

鄭文熙警長和教官們與嘉賓合照
O chefe Cheang Man Hei, instrutores e visitantes tiram uma 
fotografia em conjunto

實地體驗保安學員的訓練情況
Os visitantes a experimentarem a efectuar os treinos 
dos instruendos

elementos, visitaram independentemente a Escola de 
Polícia do CPSP, sita em Coloane, onde os agentes 
desta Corporação exibiram-lhes o exercício da ordem 
unida e apresentaram-lhes equipamentos policiais, 
instalações para os treinos de ultrapassagem de 
obstáculos e situação de treino dos instruendos 
das Forças de Segurança de Macau, tendo estes 
demonstrado bastantes interessados. Além disso, 
os 14 elementos da Associação de Beneficiência 
Sin Meng, que participaram na actividade “Vamos 
efectuar um estudo às profissões!” realizada no dia 
1 de Agosto, visitaram o Comissariado Policial N.° 2, 
no intuito de conhecer as funções e as tarefas diárias 
desta Polícia, para aprofundar os conhecimentos 
relativos a esta profissão.

O CPSP espera reforçar o intercâmbio entre a Polícia 
e os cidadãos, bem como promover a boa imagem 
da Polícia, através de mais visitas e actividades de 
intercâmbio deste género.
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拜訪學校

Visita às escolas

交通安全行動

Operação de segurança rodoviária

為持續深化警校合作，共同防止各類影響校園的

治安和交通問題，本局海島警務廳李國棟警司和

澳門警務廳梁宏軍警司分別帶領人員，於 8 月

29 日及 9 月 27 日前往婦聯學校和聖公會中學

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 in tu i to  de  apro fundar  cons tan temente  a 
cooperação entre a Polícia e as escolas, e prevenir 
conjuntamente os diferentes problemas que poderão 
influenciar a segurança nas escolas e o trânsito das 
suas proximidades, o comissário Lei Kuok Tong do 
Departamento Policial das Ilhas e o comissário Leong 
Wang Kuan do Departamento Policial de Macau desta 
Corporação, deslocaram-se independentemente, 
nos dias 29 de Agosto e 27 de Setembro, à Escola 
da Associação Geral das Mulheres de Macau e ao 
Colégio Anglicano de Macau, para desenvolver os 
respectivos encontros periódicos, manter uma estreita 
comunicação com a parte das escolas, intercambiar 
as mais recentes informações sobre a segurança e 
promover um desenvolvimento mais optimizado ao 
“Mecanismo de Ligação entre a Polícia e as Escolas”.

本局人員分別獲汪東校長和李潤基副校長親切接待
Os agentes desta Corporação foram recebidos amigavelmente pelo 
director Wong Tong e subdirector Lei Yon Kei das referidas escolas

為保障道路使用者的安全，本局持續在各處開展

監察及打擊交通違規行動。本年第三季度，本局

檢控行人違法過馬路共 229 宗，車輛在人行橫

道没有讓先共檢控 327 宗，有關超載（乘客）

共檢控 112 宗。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，提高行人及駕駛

人士的守法意識，以保障道路使用者的安全。

A fim de salvaguardar a segurança dos utentes da 
via pública, esta Corporação efectuou em contínuo 
as fiscalizações e operações de combate contra as 
irregularidades rodoviárias nos diferentes locais. No 
terceiro trimestre do corrente ano, esta Corporação 
autuou no total de 229 casos de peões que infringiram 
a lei na travessia de via, de 327 casos de veículos por 
não cedência de passagem a peões nas passadeiras 
e de 112 casos de excesso de lotação (passageiros). 
Com as acções contínuas de autuação efectuadas 
por esta Corporação, em conciliação com diferentes 
trabalhos de divulgação e de educação, elevando a 
consciência no cumrpimento da lei por parte dos peões 
e dos condutores, no sentido de garantir a segurança 
dos utentes da via pública.



25

7 月至 9 月期間，本局交通廳與交通事務局為學

校、運輸業、街坊會及長者中心舉辦共 21 場交

通安 全講座， 參與者 超過 3,500 人。講座 透過

輕鬆互動形式，介紹《道路交通法》的相關法律

知識、交通意外之成因及交通事故的一般處理程

序，以提高學生、長者及職業司機遵守交通規則

的安全意識。

Durante os meses de Julho a Setembro, esta 
Corporação e a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego realizaram, no total, 21 palestras 
sobre a segurança rodoviária para várias escolas, 

交通安全講座

Palestra sobre a Segurança Rodoviária

associações de moradores e centros de idosos, 
tendo contado com a participação de mais de 3500 
pessoas. E, através dos quais foram-se apresentados 
os respectivos conhecimentos jurídicos sobre a “Lei 
do Trânsito Rodoviário”, as razões que motivam 
acidentes de viação e o normal processamento 
desses incidentes aos visitantes, a partir de uma forma 
relaxante e interactiva, no intuito de consciencializar a 
importância da segurança rodoviária e, assim, reforçar 
o cumprimento das regras do trânsito aos estudantes, 
idosos e condutores profissionais.
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防盜防騙專題講座

Palestra temática sobre a prevenção contra furto e burla

鑒於近期電話騙案有上升趨勢，本局持續與不同

團體和機構合辦「防盜防騙專題講座」，7 月及

9 月期間，人員分別前往民眾建澳聯盟、多福堂

聯誼會、澳門街坊總會石排灣家庭及社區綜合服

務中心及中國建設銀行，為合共近 500 位參與

者講解罪刑分類、報案程序、常見的詐騙手法以

及防盜防騙技巧，同時透過播放相關主題宣傳片

及互動答問環節，提高大眾自我保護意識，共同

防罪滅罪。

Devido a tendência do aumento de caso de burla 
telefónica recentemente registado, esta Corporação 
real izou constantemente em conjunto com as 
diferentes associações e organizações “Palestra 
temática sobre a prevenção contra furto e burla”, 
durante os meses de Julho e de Setembro, os agentes 
deslocaram respectivamente à Aliança de Povo de 
Instituição de Macau, à Associação de Amizade To 
Fok Tong, ao “Complexo de serviços para a família 
e comunidade de Seac Pai Van” da União Geral 
das Associações dos Moradores de Macau e ao 
Banco de Construção da China, no sentido de dar 
explicações aos cerca de 500 participantes sobre a 
classificação dos crimes, o procedimento da denúncia, 
os métodos comuns da burla e a técnica da prevenção 
contra o furto e a burla, ao mesmo tempo, mediante 
a apresentação do respectivo vídeo temático e a 
sessão interativa de perguntas e respostas, elevando 
ao público a sua própria consciência da protecção, 
prevenindo e combatendo em conjunto a criminalidade.

黎燕鴻副警司與長者交流防騙心得
Troca de opiniões sobre a prevenção de burla entre 
a Subcomissária Lai In Hong e os idosos

林強警司講解歹徒最新作案手法 
Comissário Lam Keong a explicar sobre os actuais métodos utilizados pelos 
criminosos na prática do crime
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拜訪院舍機構同慶中秋

Visita aos lares e organizações, celebrando em 
conjunto o Festival do Bolo Lunar

9 月 27 至 29 日，本局公共關係處人員拜訪青

暉舍、望廈青年之家、恩慈院兒童之家、希望之

源、聖公會星願居、希望之泉、樂陶苑、九澳聖

若瑟宿舍、澳門明愛及澳門街坊會聯合總會合共

10 間院舍和機構，了解其服務狀況，並敬贈由

本局警員獻出的 500 多盒月餅，與兒童和長者

們共同迎接愉快的中秋佳節。

Nos dias 27 a 29 de Setembro, o pessoal da Divisão 
de Relações Públicas desta Corporação visitou no total 

de 10 lares e organizações, que se incluem o Centro 
Residencial «Arco-Iris», o Lar de Jovens de Mong-Há, 
a Casa «Ecf. Fellowship Orphanage Inc.», o Berço da 
Esperança, o Lar de Estrela da Esperança do Sheng 
Kung Hui de Macau, a Fonte da Esperança, a Vila Lok 
Tou, o Lar de S. José Ká-Hó, as Caritas de Macau 
e a União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, para conhecer o estado dos seus serviços 
prestados e oferecer por parte dos nossos agentes 
policiais mais de 500 caixas de bolo lunar, recebendo 
este feliz Festival do Bolo Lunar em conjunto com as 
crianças e os idosos.
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修改《刑法典》侵犯性自由及性自決罪講解會

Sessão de esclarecimento sobre a alteração do Código Penal
relativa aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais

第 8/2017 號 法 律《 修 改〈 刑 法 典 〉》 於 8 月

26 日生效，為使前線執法人員深入了解立法原

意，加強執法成效，6 月 30 日至 7 月 17 日期間，

法務局與本局、司法警察局、社會工作局、教育

暨青年局及高等教育輔助辦公室等部門先後合

作舉辦了 3 場《修改〈刑法典〉》新規定的講

解會，執法、社會工作和教育範疇超過 440 位

前線人員出席。

A Lei n.º 8/2017 (alteração ao Código Penal) entrou em 
vigor no dia 26 de Agosto, a fim de que os executores 

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

da lei da linha de frente possam ter uma compreensão 
aprofundada sobre a intenção legislativa, reforçando 
a eficácia na execução da lei, durante 30 de Junho 
a 17 de Julho, a Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça e esta Corporação, a Polícia Judiciária, o 
Instituto de Acção Social, a Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude e o Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior realizaram respectivamente em 
conjunto 3 sessões de esclarecimento sobre as novas 
regulamentações constantes na alteração do Código 
Penal, e foram presentes mais 440 agentes da linha 
de frente do âmbito de executores da lei, de serviços 
sociais e de educação.

法務局為本局人員舉辦講解會 
A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça realizou sessão de esclaricimento para os agentes policiais 
desta Corporação
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第十一期 ( 內地班 ) 
O 11.º Curso (turma do Interior da China) 

第一期 ( 香港班 ) 
O 1.º Curso (turma de Hong Kong)

參觀關閘邊境站控制台
Visita ao centro de controlo do posto fronteiriço das Portas 
do Cerco

學員上課情況
Situação real dos instruendos nos referidos cursos

由本局承辦的「澳門出入境事務研修班」第十一

期 ( 內地班 ) 和第一期 ( 香港班 ) 分別於 7 月及

8 月期間舉行。參加研修班的 18 名學員分別來

自公安部出入境管理局及全國 14 個省、直轄市

的公安機關出入境管理部門，以及分別來自香港

入境事務處負責出入境管控、證件審批、調查及

遣返等不同範疇部門的 12 名學員。研修班的學

習內容以本澳出入境管控、逗留、居留、驅逐及

遣返等相關業務為主，期間拜訪了多個相關政府

部門及機構，以加強兩地交流。

本局希望繼續透過雙方人員的培訓交流，共同提

升業務水平，並在日後持續相互溝通，促進內

地、香港與澳門的緊密合作和發展。

O 11.º Curso (turma do Interior da China) e o 1.º 
Curso (turma de Hong Kong) de Aperfeiçoamento de 
Assuntos de Migração foram organizados pelo CPSP, 
em Julho e Agosto, respectivamente. Os provenientes 

出入境事務研修班

Curso de aperfeiçoamento de assuntos 
de migração

do Departamento de Controlo de Migração do 
Ministério da Segurança Pública da República Popular 
da China e dos departamentos administrativos de 
migração de segurança pública das 14 províncias 
e cidades directamente subordinadas ao Governo 
Popular Central foram no total de 18 instruendos, e 
os provenientes dos diferentes serviços no âmbito do 
controlo migratório, de apreciação dos documentos, 
de investigação e do repatriamento do Departamento 
de Migração de Hong Kong foram 12 instruendos. O 
conteúdo de aprendizagem dos cursos consiste em 
actividades sobre o controlo migratório, permanência, 
residência, expulsão, repatriamento e visitas a vários 
serviços governamentais e instituições, reforçando 
assim o intercâmbio entre os dois locais. 

Esta Corporação espera que continue a elevar 
conjuntamente o nível de actividades, através de 
formação e intercâmbio entre o pessoal das duas 
partes, procedendo comunicação gradualmente 
no futuro, promovendo a cooperação estreita e o 
desenvolvimento entre o Interior da China, Hong Kong 
e Macau.
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交流「反偷渡工作聯防機制」的運作情況
Intercâmbio sobre o estado de funcionamento do “mecanismo 
de prevenção conjunta contra a migração ilegal”

浙江省公安廳到訪特警隊
Visita a UTIP do Serviço de Segurança Pública da Província Zhejiang

內地公安機關到訪

Visita dos Órgãos de Segurança Pública do Interior da China

7 月至 9 月期間，浙江省公安廳、廣東省公安邊

防總隊、浙江省湖州市公安局及內地公安教育代

表團分別到訪本局，就打擊犯罪措施、反偷渡活

動工作、警務培訓經驗及技術等範疇互相分享經

驗。本局將持續與各地警務部門保持緊密聯繫，

不斷完善區域警務合作，強化警務工作的素質及

專業效能。

Durante os meses de Julho a Setembro, as delegações 
do Serviço de Segurança Pública da Província 
Zhejiang, da Brigada Geral de Defesa Fronteiriça do 
Departamento de Segurança Pública da Província de 

來賓參觀特種裝備
Visita dos convidados aos equipamentos especiais 

Guangdong, da Directoria Municipal de Segurança 
Pública da Cidade de Huzhou da Província Zhejiang 
e da Formação de Segurança Pública do Interior da 
China visitaram respectivamente a esta Corporação 
no sentido de partilhar experiências no âmbito das 
medidas do combate à criminalidade, dos serviços 
contra as actividades de imigração clandestina e das 
experiências e técnicas de formação policial. Esta 
Corporação continuará a manter uma ligação estreita 
com vários institutos e serviços policiais do Interior 
da China, aperfeiçoar em contínua a cooperação 
policial regional, reforçando a qualidade e a eficiência 
profissional dos serviços policiais.
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7 月 13 日，本局與中資 ( 澳門 ) 職業介紹所協

會廖建成總幹事一行 22 人召開恆常工作會議，

會議由本局劉運嫦代副局長主持。雙方就完善本

局網上申辦系統及優化接待流程的工作，交流意

見和建議。本局亦將繼續擴展收集意見和建議的

渠道，致力優化現行程序，以拓展更多電子政務

及便民措施，為服務對象提供各類優質及簡易便

捷的網上及自助服務。

No dia 13 de Julho, esta Corporação e a delegação 
l iderada pelo Director Geral  Lio Kin Seng da 
Associação de Agências de Emprego de Capital 
da China (Macau),  composta por 22 elementos, 
efectuaram uma reunião de trabalho presidida pela 
2.ª Comandante Substituta, Lao Wan Seong, desta 
Corporação. Ambas as partes intercambiaram 
opiniões e sugestões sobre a optimização do sistema 
de prestação de serviços pela via de internet desta 
Corporação, bem como a melhoria do processo de 
recepção. Esta Corporação continuará a alargar as 
vias de recolha de opiniões e sugestões, envidar 
esforços para a optimização do processo actual, de 
forma a desenvolver e proporcionar mais serviços 
electrónicos e medidas facilitadoras à população, 
prestar diferentes serviços optimizados e facilitadores 
através da via de internet e quiosques de auto-
atendimento aos utentes.

7 月 20 日，修讀海關晉升副關務監督課程之 4

位學員到訪本局出入境事務廳進行學術參觀，本

局人員除了向學員介紹部門的架構和日常運作

情況外，還講解出入境相關法例、證件類別及認

證真偽等，讓學員對出入境事務有更深入的了

解，藉此強化部門彼此間的合作。

No dia 20 de Julho, os 4 instruendos do curso de 
formação para acesso à categoria de subcomissário 
alfandegário deslocaram ao Serviço de Migração 
desta Corporação para uma visita académica. O 
pessoal desta Corporação para além de apresentar 
aos instruendos a sua estrutura orgânica e o estado 
do funcionamento diário, explicou ainda as respectivas 
legislações relativas à saída e entrada, os tipos e a 
autenticidade de documentos, etc., para eles poderem 
ter conhecimentos mais aprofundados sobre os 
assuntos migratórios, reforçando assim a cooperação 
entre os serviços.

了解鑑別證件真偽的操作程序
Conhecer o procedimento operacional na 
verificação da autenticação de documentos

中資 ( 澳門 ) 職業介紹所協會到訪

Visita da Associação de Agências de Emprego 
de Capital da China (Macau)

海關學員到訪

Visita dos Instruendos dos Serviços de Alfândega
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

雷霆行動 2017 - 第二階段

Operação “Trovoada 2017 – 2ª fase”

粵 港 澳 三 地 警 方 聯 合 打 黑 行 動 ― 「 雷 霆 行 動

2017 - 第二階段」，於 8 月 1 日至 31 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、遊戲機中

心、網吧、桌球室、卡拉 OK、的士高等不同類

型娛樂場所及其周邊區域進行了 176 次巡查；

亦對多個懷疑賣淫及青少年聚集地點等進行掃

蕩及巡查；同時，加強市面上的查證及查車工

作。 動 員 警 力 3,582 人 次， 調 查 了 8,256 人，

當中 1,299 人被帶返警局調查，497 人涉及犯

罪被移送檢察院偵訊。

持續一個月的第二階段行動，已達預期成效，本

澳整體治安保持良好。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、維護本澳社會安全和

穩定。

A Operação “Trovoada 2017 - 2ª fase” conjunta pelas 
autoridades policiais das regiões de Guangdong, Hong 
Kong e Macau, realizou-se entre 1 a 31 de Agosto. 
Sob a coordenação dos Serviços de Polícia Unitários 
(SPU), realizaram operação anti-crime nas diferentes 
zonas de Macau, efectuaram respectivamente 176 
acções de fiscalização em locais de entretenimento e 

arredores, nomeadamente casinos, centros de jogos 
e diversões, cibercafés, salões de bilhar, karaokes, 
discotecas, etc.; ainda foram reforçadas acções de 
identificação e operações de verificação de viaturas, 
rusgas e patrulhamentos a apartamentos residenciais 
suspeitos de exploração de prostituição e locais de 
grande concentração de jovens. Foram mobilizados 
3582 agentes policiais, 8256 indivíduos foram sujeitos 
à identificação, dos quaìs 1299 indivíduos foram 
conduzidos à Polícia para efeitos de averiguações, 
e 497 indivíduos foram encaminhados ao Ministério 
Público para efeito de acusação. 

A 2ª fase da operação que durou um mês, atingiu o 
seu resultado previsto, a segurança geral em Macau 
mantinha-se boa. Mediante a cooperação e a troca 
de informações estreita entre as autoridades policiais 
das regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau, a 
prevenção e o combate conjunto contra os crimes 
transfronteiriços,  purificando com efeito o estado 
de segurança da comunidade e salvaguardando a 
segurança e a tranquilidade da sociedade de Macau.
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情報廳警員偵破車內盜竊案

Agentes policiais do Departamento de Informações 
desmantelaram caso de furto no interior dos veículos

鑒於近期發生多宗車內盜竊案件，本局情報廳對

此展開深入偵查，並加派人員在澳門各區停車場

進行密切監察。於 9 月 28 日凌晨，當警員巡經

黑沙環一大廈門外時，發現 4 名可疑男女進入

該大廈停車場內，且不時徘徊打量停泊之車輛。

隨後，警員成功截獲其中兩名男女，並於他們住

所內發現上述其餘兩名嫌疑男子。同時，在住

所內分別搜出多部手提電話、手提電腦及相機

等物件。

經本局查證物件為早前多宗車內盜竊案件之失

物，並有跡象顯示該 4 名人士涉及相關案件，

故本局以「加重盜竊」罪將其送交檢察院偵訊。

Devido a que recentemente tinha ocorrido vários 
casos de furto no interior dos veículos, por isso o 
Departamento de Informações desta Corporação 
desenvolveu uma intensa investigação, e aumentou 
o número de agentes policiais para efectuar a 
fiscalização nos auto-silos das diferentes zonas de 

Macau. Na madrugada do dia 28 de Setembro, os 
agentes policiais ao passar no exterior de um edifício 
sito na Areia Preta, encontraram quatro homens e 
mulheres suspeitos a entrarem no auto-silo daquele 
edifício e ali vaguearem e espreitarem os veículos 
estacionados. Seguidamente, os agentes policiais 
interceptaram com sucesso dois deles (homem e 
mulher), e na sua residência encontraram os restantes 
dois homens suspeitos. Ao mesmo tempo, encontraram 
nesta residência vários telemóveis, computadores 
portáteis e máquinas fotográficas, etc..

Após a verificação efectuada foram provados que os 
produtos encontrados são os perdidos nos diversos 
casos de furto em veículos acontecidos anteriormente, 
e possuem indícios de que estes quatro indivíduos se 
encontram relacionados com os respectivos casos, 
sendo assim, foram eles acusado por esta Corporação 
na prática de crime de “furto qualificado”, e entregado 
ao Ministério Público para o devido tratamento.
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關閘邊檢大樓出入境系統事故演習

Simulacro de uma avaria no sistema alfandegário do 
edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

為加強防範出入境通關系統出現故障的風險，於

7 月 17 日，本局聯同澳門保安部隊事務局在關

閘邊檢大樓舉行出入境系統事故演習。演習內容

是模擬關閘邊檢大樓出入境系統出現廣泛故障，

大堂內各自助及人工通道均出現運作異常的情

況，並開始積聚大量通關人士，本局隨即啓動緊

急應變計劃，調派人員到場維持秩序，以及通知

相關技術人員到場進行系統修復工作。演習目的

為測試當前出入境通關資訊系統，與各部門於發

生系統事故時之通報、應對和協作等應變能力。

是次演習歷時約 1 小時，共動員約 250 人參與。

No intuito de reforçar a prevenção contra o risco 
de ocorrência de avarias no sistema alfandegário 
dos Serviços de Migração, aos 17 de Julho, esta 
Corporação realizou conjuntamente com a Direcção 

培訓課程
Cursos de
Formação

dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
(DSFSM), um simulacro de avaria no sistema 
al fandegár io do edi f íc io do Posto Fronteir iço 
das Portas do Cerco (PFPC). O conteúdo do 
presente simulacro é a simulação de uma avaria 
complexa no sistema alfandegário do edifício do 
PFPC, ocorrência de funcionamento anormal nos 
canais-e e nas passagens de inspecção manual 
da ala principal e, começo de acumulação de 
grande quantidade de passageiros, tendo, por 
isso, esta Corporação iniciado de imediato o plano 
de contigência, mobilizado mais agentes para a 
manutenção da ordem do local e, comunicado aos 
respectivos técnicos para deslocarem-se ao local e 
desenvolverem a reparação do sistema. O objectivo 
do simulacro é testar as capacidades de resposta, 
tais como: comunicação, resolução, cooperação, 
etc., entre o actual sistema de informação da 
situação de passagem alfandegária e os diferentes 
departamentos, em situação de ocorrência de uma 
avaria no sistema. A duração do simulacro foi de 
cerca de uma hora e mobilizou-se cerca de 250 
pessoas para a participação deste.

本局和保安部隊事務局進行聯合新聞發佈
Esta Corporação e a DSFSM realizam uma conferência 
de imprensa conjunta

安裝鐵欄控制人流
Colocação de barreiras de ferro para 
controlar o fluxo de multidões

控制人流時所採用之高架台
Escada com plataforma utilizada no 
controlo do fluxo de multidões

模擬人工通道和自助過關出入境系統出現故障
Simulacro de uma avaria no sistema das passagens de 
inspecção manual e canais-e
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基礎防禦性搜查課程

Curso de Busca Defensiva Básica

5 月至 7 月期間，本局開辦「第十一期基礎防禦

性搜查課程」，轄下各警務單位共 27 位人員就

讀。經過為期 8 個星期緊密及嚴格訓練，受訓

人員已掌握對樓宇、車輛和路線搜查等基本防禦

性場地搜查技術，並順利通過考核。相關課程為

本局在大型安保工作培養了一批優秀而專業的

新力軍。

結業儀式於 7 月 14 日在特警隊體育館內進行，

由李昶文代指揮官主持。結業禮上，學員與教官

回顧訓練歷程，分享學習成果並拍照留念。

Nos meses de Maio a Julho, o PSP desenvolveu 
o “11.º Curso de Busca Defensiva Básica”, o qual 
contou com a frequência de 27 agentes provindos 
de diferentes subunidades desta Corporação. 
Depois de oito semanas de treinos intensivos, 
os alunos obtiveram bons conhecimentos sobre 
as técnicas de busca defensiva básica in loco, a 
aplicar em recintos cobertos, veículos e percursos, 
entre outros,  e,  após concluído o curso com 
aproveitamento, obtidos notas satisfatórias nas 

結業禮合照
Fotografia conjunta na cerimónia de conclusão do curso

provas escritas e no estágio, formou-se um novo 
grupo de agentes de alta qualidade e profissionais 
para o trabalho de manutenção de segurança em 
actividades importantes a esta Polícia.

Aos 14 de Julho,  real izou-se a cer imónia de 
encerramento do “Curso de Busca Defensiva 
Básica”, no pavilhão desportivo da Unidade Táctica 
de Intervenção da Polícia, a qual foi presidida pelo 
Comandante substituto, Lei Chong Man. Nesta 
cerimónia, os formandos e os formadores fizeram 
uma retrospectiva sobre o decurso dos treinos, 
bem como partilharam o que aprenderam e, ainda, 
tiraram fotografias conjuntas.
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旅遊警察訓練課程

Curso de Formação de Polícia Turística

於 7 月 3 日至 14 日期間，本局警察學校開辦「旅

遊警察訓練課程」，由本局具相關專業資格之警

官進行培訓及督導。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，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。

課程結業儀式於 7 月 14 日在警察學校舉行，合

共 25 位來自各警務部門的警員通過考核，順利

完成課程。

Durante o período de 3 a 14 de Julho, a Escola 
de Polícia organizou o “Curso de Formação de 
Polícia Turística”, e os oficiais com a respectiva 

劉運嫦代副局長 ( 右 ) 主持結業儀式
A segunda-comandante substituta Lao Wan Seong (à direita) 
presidiu a cerimónia de encerramento

qua l i f i cação pro f i ss iona l  des ta  Corporação, 
responsabil izam-se pela formação, supervisão 
e  o r ien tação  dos  respec t i vos  fo rmandos .  O 
conteúdo do curso inclui, entre outras matérias: 
um workshop sobre informações de turismo de 
Macau, conhecimentos de policiamento, treinos 
estratégicos e técnicos, gestão e controlo do fluxo 
de multidões, formas de comunicação, etc.. Após 
uma série de treinos específicos, os formandos 
obtiveram os conhecimentos básicos e dominaram 
as respectivas técnicas para um bom desempenho 
das funções de: prevenção de crimes, controlo 
do fluxo de multidões, tratamento de incidentes 
emergentes, prestação de auxíl io aos turistas 
e promoção da imagem amigável  da “Pol íc ia 
Turística”, bem como, ainda, envidar-se-ão esforços 
para a criação de uma imagem turística saudável 
para a RAEM.

Aos 14 de Julho,  real izou-se a cer imónia de 
encerramento do presente curso na Escola da 
Polícia, e houve no total 25 agentes, oriundos de 
diferentes subunidades policiais, que obtiveram a 
classificação de aprovado, concluído assim o curso 
com sucesso.
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刑事盤問技巧課程

Curso de Técnicas de Interrogatório Criminal

處理懷疑虐兒個案的刑事調查策略

及程序訓練課程

Curso de Formacao sobre a Estrategia e as 
Etapas de Investigação no Tratamento de 
Casos Suspeitos de Maus Tratos a Criancas

7 月 4 日，本局警察學校舉辦「刑事盤問技巧課

程」，來自各部門合共 30 位警務人員修讀，並

邀請司法警察局廖國生處長擔任導師，講解如

何針對被盤問者的心理狀況而作出技術性盤問。

課程有助學員掌握專業的盤問技巧，提高破案效

率，並有效促進警務人員的素質和執法水平。

Aos 4 de Julho, a Escola de Polícia do CPSP 
organizou o “Curso de Técnicas de Interrogatório 
Criminal”,  o qual contou-se com a frequência 
de 30 agentes policiais oriundos de diferentes 
subunidades desta Corporação. E, convidou-
se o Sr. Liu Kuok Sang, Chefe de Divisão da 
Polícia Judiciária, para ser formador do presente 
curso, no intuito de através da sua experiência 
e conhecimentos, explicar aos formandos como 
se deve proceder um interrogatório estratégico, 
baseando-se no estado psicológico do interrogado. 
O presente curso ajuda os formandos a dominarem 
as técnicas profissionais de interrogatório, elavarem 
a eficiência de desmantelamento de crimes, bem 
como promove eficazmente a qualidade e o nível 
de execução da lei dos agentes policiais.

7 月 21 日，本局與社會工作局合辦「處理懷疑

虐兒個案的刑事調查策略及程序訓練課程」，

邀請香港警務處李經晞總督察和警察臨床心理

學家馮浩堅先生擔任講師，本局、司法警察局、

社會工作局及本澳相關部門約 160 位人員參與。

透過是次講座有效提升本澳警務人員處理懷疑

虐待兒童個案的基本知識和技巧，從而在建立

以兒童利益為中心的刑事調查程序，以保障兒

童權益。

Em 21 de Julho, a Corporação organizou, em 
colaboração com o Instituto de Acção Social (IAS), 
o “Curso de Formacao sobre a Estrategia e as 
Etapas de Investigação no Tratamento de Casos 
Suspeitos de Maus Tratos a Criancas”, tendo 
convidado a subcomissária Lee King Hei, e o 
psicólogo clínico, Sr. Fung Ho Kin, de Hong Kong 
Police Force, como oradores. O curso contou com 
a participação de cerca de 160 agentes provindos 
respectivamente do CPSP, PJ, IAS e dos demais 
serviços envolvidos, e teve por objectivo enriquecer 
efectivamente os conhecimentos básicos e técnicas 
dos agentes policiais de Macau no tratamento de 
casos suspeitos de maus tratos a crianças, por 
forma a ter as etapas de investigação corridas com 
eixo centrado nos interesses das crianças, e na 
garantia dos seus direitos.

導師講解相關案例
Formador a explicar os respectivos casos práticos

兩位講師 ( 前排中 ) 分享實務個案和經驗
Os dois oradores (no meio da fila da frente) ofereceram o 
compartilhamento de experiências e de casos práticos
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導師介紹新型毒品的毒理性質
A formadora em apresentação da toxicologia de novas drogas

現場取證技巧課程

Curso de Técnicas de Recolha de 
Prova no Local de Crime

認識毒品講座

Palestra sobre drogas

7 月期間，本局與司法警察局合辦「現場取證技

巧課程」，共有 150 位前線警務人員參與。課程

由司法警察局張錦輝督察及楊永權首席專業刑事

技術輔導員擔任導師，為警員講解各類罪案的取

證模式和偵查技巧，有效提升本局人員在罪案現

場的證據保存和勘查取證能力，進一步提高破案

效率。

Durante o mês de Julho, esta Corporação e a 
Polícia Judiciária organizaram conjuntamente o 
“Curso de Técnicas de Recolha de Prova no Local 
de Crime”, o qual contou-se com a participação 
de 150 agentes policiais da linha-de-frente. E, 
os respectivos formadores foram, precisamente, 
o inspector Cheong Kam Fai e o adjunto-técnico 
de criminalística especialista Ieong Wen Kun da 
Polícia Judiciária, os quais explicaram as formas 
de recolha de prova e técnicas de investigação 
para os diferentes tipos de crime aos participantes 
do curso, o que ajuda a elevar, eficientemente, 
as capacidades de conservação de prova,  a 
investigação e recolha de prova do local de crime 
aos agentes desta Corporação, bem como elevar-
lhes a ef ic iência para o desmantelamento de 
crimes.

7 月及 8 月期間，本局警察學校舉辦「認識毒品

講座」，邀請司法警察局多位導師主講，合共

890 位人員參與。導師向學員們講解現時毒品犯

罪趨勢、常見毒品種類、新型毒品，以及與打擊

毒品相關法律的修改條款，讓學員進一步了解

及認識毒品犯罪的情勢，參與講座的學員受益

匪淺。

Durante os meses de Julho e Agosto, a Escola de 
Polícia realizou a “Palestra sobre drogas”, tendo 
convidado vários formadores da Polícia Judiciária 
como oradores, que explicaram, a totalmente 890 
instruendos presentes, a propensão actual das 
actividades criminosas conexas a drogas, os tipos 
vulgares de drogas, as novas drogas, e a revisão 
fei ta aos respect ivos normas legais relat ivos 
ao combate ao tráfico de drogas, deixando os 
instruendos compreender e conhecer melhor a 
situação e tendência de ilícitos relacionados com 
as drogas. Da palestra, os instruendos adquiriram 
conhecimentos úteis.

介紹犯罪現場搜證技巧之要點
Apresentação das técnicas e pontos a ter em atenção 
para a recolha de prova no local de crime
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導師講解各種防禦技巧
O instrutor em explicação das 
diferentes técnicas de defesa

李志輝副警務總長 ( 前排中 ) 主持結業儀式
O Subintendente Lei Chi Fai (no meio da fila da frente) presidiu a cerimónia de encerramento

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

8 月 11 日，在特警隊體育館舉行了「第二十四

期警務應變防暴課程」結業儀式，共有 44 位分

別來自本局轄下各部門的人員修讀，課程內容主

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 11 de Agosto, realizou-se no pavilhão desportivo 
da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, 
a cerimónia de encerramento do “24.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.
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特別巡邏訓練課程

Curso de Formação de Patrulha Especial

9 月 4 日至 29 日期間，本局開辦第十二期「特

別巡邏訓練課程」，合共 25 位來自本局轄下各

部門的人員參與訓練。課程內容包括截停及盤問

技巧、戰術性接近可疑車輛、建築物內外之封鎖、

搜查技能、家暴處理及制服兇徒之手法等。經過

一系列嚴格訓練，為警隊培育了一支以車載巡

邏，具高機動性，應變性強，且能夠專業處理特

定案件的精銳隊伍。

警察學校劉小玲校長主持結業儀式
Cerimónia de encerramento do curso, presidida pela Comandante 
da Escola de Polícia, Lao Sio Leng

Durante o período de 4 a 29 de Setembro, a 
Corporação organizou o 12.º “Curso de Formação 
de Patrulha Especial”, que foi frequentado por 
25 agentes provindos de diferentes subunidades. 
O conteúdo do curso inclui: a intercepção e as 
técnicas de interrogatório, a aproximação táctica a 
veículos suspeitos, o cerco dos prédios, as técnicas 
de revista, o tratamento das violências domésticas 
e as maneiras de controlar os criminosos, etc. 
Pelos treinos rigorosos, o curso visa formar uma 
equipa de elite eficiente, flexível, ágil e que pode 
resolver profissionalmente os casos específicos.
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副局長就職儀式

Cerimónia de tomada de posse da 
2.ª Comandante

9 月 15 日，本局劉運嫦警務總長正式就任為副

局長，並獲授予副警務總監之警銜。就職儀式於

本局總部舉行，由梁文昌局長主持，黃子暉副局

長及各部門主管一同見證儀式，並向劉副局長致

以熱烈祝賀。

Em 15 de Setembro,  fo i  promovida ao posto 
de  Super in tendente ,  e  bem ass im nomeada 

e fec t i vamente  no  cargo  de  2 . º  Comandante 
d o  C P S P,  a  I n t e n d e n t e  L a o  Wa n  S e o n g .  A 
cerimónia teve lugar no Comando da Corporação 
e fo i  pres id ida pelo Comandante Leong Man 
Cheong, e contou ainda com a presença do 2.º 
Comandante Wong Chi Fai, e das chefias de vários 
departamentos, que deram parabéns à of icial 
promovida.

梁文昌局長為劉運嫦副局長佩戴肩章
Imposição das divisas pelo Comandante Leong Man 
Cheong à 2.ª Comandante Lao Wan Seong

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoçõ
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警員就職典禮

Cerimónia de Tomada de Posse dos Guardas

7 月 19 日，在本局特警隊大樓內為新入職警員

舉行就職典禮。儀式由黃子暉代局長及劉運嫦代

副局長主持，各部門主管均有出席，並為新警

員佩戴警章。是次就職的警員共 141 名，包括

一般職程的男性 104 名及女性 34 名，音樂職程

男性 2 名，機械職程男性 1 名；學歷方面，85

名具大學學歷，1 名具大專學歷，其餘具中學學

歷。儀式結束後，新晉警員隨即被派往本局各部

門擔任警務工作。

No dia 19 de Julho, na sede da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia (UTIP) do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública (CPSP), uma cerimónia de 
tomada de posse de novos agentes. A cerimónia foi 
presidida pelo Exmo. Comandante subst.º do CPSP, 
Wong Chi Fai, e pela 2.ª Comandante subst.ª, Lao Wan 

Seong, e contou ainda com a presença de chefias 
e responsáveis de vários departamentos desta 
corporação, onde foi efectuada a imposição dos 
respectivos crachás de posto aos novos agentes. 
Foram 141 instruendos que tomaram a posse do 
cargo de agente policial, dos quais 104 masculinos 
e  3 4  f e m i n i n o s  s e  i n t e g r a r a m  n a  c a r r e i r a 
ordinária, bem como 2 masculinos no quadro da 
carreira de músicos e 1 masculino da carreira de 
mecânicos. Dos agentes empossados, 85 são 
licenciados, outros 1 obtiveram o bacharelato, e 
os restantes completaram o ensino secundário 
complementar. Após a cerimónia, os novos agentes 
são distribuídos aos diversos postos e serviços 
operac ionais  para o desempenho de tarefas 
policiais.

黃子暉代局長為成績第一名警員佩戴警章
O Comandante subst.º Wong Chi Fai a colocar o crachá 
ao agente 1.° classificado da classificação final
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本局全體人員獲表揚

Elogio ao pessoal da Corporação

9 月期間，澳門建築機械工程商會、中國建築工

程 ( 澳門 ) 有限公司及兩位市民向本局致送錦旗，

以表揚本局全體前線人員在早前颱風襲澳期間，

無懼風雨，堅守崗位，日以繼夜進行救災及清障

工作，保障市民生命和財產安全，恢復社會秩

序。市民對前線人員給予充分的肯定，本局表示

衷心感謝與支持。

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

劉運嫦副局長代表接受錦旗
A 2.ª Comandante, Lao Wan Seong em recepção de galhardete

梁文昌局長與澳門建築機械工程商會代表合照
Fotografia em conjunto do Comandante Leong Man Cheong 
e representantes da Associação dos Proprietários das 
Máquinas de Construção Civil de Macau

黃子暉副局長代表接受錦旗
O 2.º Comandante, Wong Chi Fai em recepção de galhardete

鍾倩怡代處長代表接受錦旗
A chefe de divisão subst.ª, Chong Sin I em recepção de galhardete

N o  m ê s  d e  S e t e m b r o ,  a  A s s o c i a ç ã o  d o s 
Proprietários de Máquinas de Construção Civil 
de Macau, a Companhia de Engenhar ia e de 
Construção da China (Macau), Limitada, e dois 
cidadãos ofereceram galhardetes à Corporação, 
para elogiar todos nossos agentes da linha da 
frente que mostraram grande coragem e firmeza 
nos dias consecutivos de trabalho de socorro e 
de l impeza, durante o “ataque” do tufão Hato, 
na garantia da segurança da vida e bens dos 
cidadãos, bem como na recuperação da ordem 
pública. Os cidadãos reconheceram plenamente os 
esforços dos agentes, a que a Corporação exprime 
os seus sinceros agradecimentos e apoio. 

對於澳門建築機械工程商會在風災後派出機械

車輛協助清障工作，本局為此深表感謝。

Esta Corporação expressa os seus profundos 
agradecimentos à Associação dos Proprietários 
das Máquinas de Construção Civil de Macau, pelo 
seu envio de máquinas industriais para cooperar na 
remoção de objectos, lixos e obstáculos das vias, após 
da passagem do tufão Hato.
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市民對協助救援的人員和外籍人士表達衷心感謝

Agradecimento dos cidadãos aos agentes e estrangeiros que prestaram socorro

9 月 11 日，本局安排協助救援的特別巡邏組組

員、 菲 籍 夫 婦 Loreto Mijares Jr 先 生 及 Nafe 

Mercader Mijares 女士，與颱風「天鴿」襲澳

期間被洪水圍困的市民郭文泰先生、楊買妹女士

及附近一眾街坊於事發地點一同會面。大家雖互

不相識，但情意相連，除了感激還是感激，憶述

當天經過仍歷歷在目，難掩心中的激動，場面熱

鬧無比。

Em 11 de Setembro, a Corporação organizou um 
encontro entre os elementos do Grupo de Patrulha 
Especial, o casal filipino, Sr. Loreto Mijares Jr. e 
Sr.ª Nafe Mercader Mijares, os cidadãos Sr. Kuok 
Man Tai e Sr.ª Ieong Mai Mui (apanhados nas 
inundações durante o tufão Hato), e os moradores 
da vizinhança, no local da ocorrência. Mesmo que 

sejam desconhecidos, tinham fortes sentimentos 
entre si. Os agradecimentos foram transmitidos por 
repetidas vezes. Ao recordar as experiências do 
dia do tufão, as mesmas continuaram presentes 
na mente. A emoção de toda a gente era difícil de 
encobrir, enchendo o local de muita animação.

鍾倩怡代處長帶領人員拜訪一眾街坊
 A chefe de divisão subst.ª, Chong Sin I, 
acompanhada de vários agentes, visitou os 
moradores

( 圖片來源：網絡 )
 (Fonte da foto: internet)



45

一名市民致警員的感謝信

Carta de agradecimento de um cidadão dirigida a um agente policial

 Sob a liderança do Comandante do CPSP, formou-se uma equipa da polícia corajosa, persistente, que trata os cidadãos de 

maneira paternal e que sacrifica a vida para salvar outros, beneficia os cidadãos, também salvou a minha vida, estou muito orgulhoso pela 

Polícia, o amanhã de Macau será melhor.

 Na manhã de 23 de Agosto, no momento da chegada do tufão Hato com ventos fortes, chuvas torrenciais e águas do mar 

ferozes, o agente policial Sr. Lei Fu Kong que se encontrava de folga a descansar em casa, quando ele soube que a tempestade Hato 

estava perigosa e numa situação iminente, correu sozinho para o escritório de gestão do Edifício Classic Bay sito na zona de Patane para 

tomar conhecimento da situação, ao ouvir que no parque de estacionamento da cave estavam quatro pessoas em situação perigosa, foi 

de imediato para lá tentar salvá-las. Porém, não foi como ele desejava, a afluência das águas inundou o parque em mais de dois metros, 

ele bradou várias vezes se alguém estava seguro, mas ninguém respondeu, então ele subiu para o primeiro piso do parque e bradou outra 

vez para a direcção da cave, desta vez houve resposta, das quatro pessoas, duas estavam temporariamente seguras, as outras duas foram 

levadas pela força da água para dentro do parque, o Sr. Lei por um lado estava a comandar, por outro lado, estava a encontrar solução, de 

repente surgiu-lhe uma ideia, ele pôs a mangueira de incêndio para a entrada do parque desde o primeiro andar para salvar as pessoas. A 

chuva estava torrencial, ele ficou todo molhado, mas ele no momento não pensou na sua própria segurança, insistiu e acabou por salvar as 

pessoas, depois ele viu a mulher dele e pediu-lhe para buscar em casa roupa e toalhas para as pessoas salvas trocarem. O que quer dizer 

este acto? Isto provou que o corpo de polícia conseguiu formar uma equipa muito corajosa e preocupada com cidadãos. Eu como cidadão 

estou muito orgulhoso. O Sr. Lei Fu Kong só voltou para casa descansar quando as ondas desapareceram e verificou que não havia 

nenhuma situação perigosa. O agente policial Sr. Lei Fu Kong salvou a minha vida, e por isso estou muito agradecido!

 Para quaisquer informações, podem contactar com o Sr. Ma através do número telefónico 62316923.

7 de Setembro de 2017
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市民致送錦旗表揚海島警務廳

Elogio ao Departamento Policial das Ilhas

市民向交通廳表達謝意

Agradecimento de um Cidadão ao Departamento de Trânsito

8 月 31 日，兩位市民到本局海島警務廳致送錦旗，

以表揚警員迅速偵破一宗的士拾遺不報案件，成功

為事主尋回失物。

Em 31 de Agosto,  dois c idadãos compareceram 
no Departamento Policial das Ilhas a oferecer um 
galhardete, para elogiar os agentes policiais que 
desmantelaram em pouco tempo um caso de “não 
par t ic ipação de ob jec tos  achados num táx i ” ,  e 
recuperaram os respectivos bens do proprietário.

9 月 25 日，市民陳先生到本局交通廳致送錦旗及

感謝信，以感謝交通廳人員將一宗交通意外中導致

陳先生受傷，並且涉嫌肇事逃逸的嫌犯繩之以法。

Em 25 de Setembro, o cidadão Sr. Chan veio ao 
Departamento de Trânsito para oferecer um galhardete 
e  en t regar  uma car ta ,  em agradec imento  pe lo 
Departamento de Trânsito contribuir para a prisão de 
um indivíduo suspeito de fugir do acidente rodoviário 
em que o senhor Chan ficou ferido.

黃景輝警司和李國棟警司代表接受錦旗
Recebimento de galhardete pelos comissários Wong Keng Fai 
e Lei Kuok Tong, em representação do departamento

梁華志警司代表接受錦旗
Comissário Leong Wa Chi em recepção de galhardete
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劉運嫦代副局長 ( 中 )
與本局代表隊合照
Fotograf ia conjunta 
entre a 2.ª Comandante 
subst.ª, Lao Wan Seong 
(no meio) e a equipa 
representativa desta 
Corporação

體育競賽
Desporto e
Competições

2017 年保安盃 ( 續 )

Taça Desportiva das FSM 2017 (Continuação)

7 月期間，本局組織代表隊及委派多名運動健兒，

參與由保安部隊事務局統籌的保安盃系列賽事，

並取得如下佳績：

Esta Corporação organizou equipas representativas 
e vários at letas para part ic iparem nas vár ias 
compe t i ções  da  Taça  Despor t i va  das  FSM, 
desenvolvidas durante o mês de Julho; tendo os 
quais obtido os seguintes brilhantes resultados:

羽毛球賽

團體 冠軍 治安警察局

男子雙打 ( 公開組 ) 季軍
龍允翔 警員
李天祐 警員

男子單打 ( 壯年組 ) 冠軍 鄭君沛 首席警員

男子雙打 ( 壯年組 ) 冠軍
馬俊輝 警長
鄭君沛 首席警員

女子單打
冠軍 麥嘉莉 警員

季軍 楊碧珊 警員

女子雙打 季軍
陳婉萍 副警司
麥嘉莉 警員

混合雙打 季軍
馬俊輝 警長
麥嘉莉 警員

Badminton

Por equipas 1.º lugar CPSP

Masculino Par 
(Open) 3.º lugar

Guarda LONG WAN CHEONG
Guarda DE ASSIS ALBERTINO FILIPE JORGE

Masculino 
Singular 
(Sénior)

1.º lugar Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Masculino Par 
(Sénior) 1.º lugar

Chefe MA CHON FAI
Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Feminino 
Singular

1.º lugar Guarda MAK KA LEI

3.º lugar Guarda IEONG PEK SAN

Feminino Par 3.º lugar
Subcomissária CHAN UN PENG
Guarda MAK KA LEI

Dupla mista 3.º lugar
Chefe MA CHON FAI
Guarda MAK KA LEI

李璧瑩廳長與本局射擊隊合照
Fotografia conjunta entre a Chefe de Departamento, Lei 
Pek Ieng, e a Equipa de Tiro desta Corporação

 ( 相片由澳門保安部隊事務局提供 )
 (As fotografias foram fornecidas pela DSFSM)

射擊賽

團體 冠軍 治安警察局

PPC600 男子個人
亞軍 陳佳佳 首席警員 

季軍 梁惠德 警員

PPC600 女子個人 冠軍
郭紫薇 警員

IPSC 女子組個人 季軍

Tiro

Por equipas 1.º lugar CPSP

PPC600 
Masculino Individual

2.º lugar Guarda Principal CHAN KAI KAI

3.º lugar Guarda LEONG WAI TAK
PPC600 
Masculino Individual 1.º lugar

Guarda KUOK CHI MEI
IPSC Feminino 
Individual 3.º lugar
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6 月至 7 月期間，於本局特警隊大樓室內體育館

舉行內部五人足球賽，共有 190 位人員參與，參

賽隊伍分別來自情報廳、行動廳、出入境事務廳、

交通廳、澳門警務廳、海島警務廳、特警隊、警

察學校及指揮部輔助暨服務處，比賽結果如下︰

      冠軍    情報廳

      亞軍    交通廳

      季軍    警察學校

      殿軍    出入境事務廳 B 隊

內部五人足球賽

Competição Interna de Futebol de Cinco

Rea l i zou-se ,  du ran te  os  meses  de  Junho  e 
Ju lho ,  a  Compet i ção  In te rna  de  Fu tebo l  de 
Cinco no pavilhão desportivo da UTIP, na qual 
participaram vários Departamentos: Departamento 
de Informações, Departamento de Operações, 
Serviço de Migração, Departamento de Trânsito, 
Departamento Policial de Macau, Departamento 
Policial das Ilhas, Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia, Escola de Polícia e Divisão de Apoio e 
Serviços. Os resultados são os seguintes:

1.º lugar  Departamento de Informações
2.º lugar  Departamento de Trânsito
3.º lugar  Escola de Polícia
4.º lugar  Serviço de Migração , equipa B

得獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta das equipas premiadas e distribuidores de prémios do torneio
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警務人員藝術作品展

Exposição de Obras Artísticas dos 
Agentes do CPSP

由本局與婆仔屋文創空間合辦的「2017 警務人

員藝術作品展」，於 7 月 12 日至 30 日假澳門

婆仔屋文創空間展覽廳舉行。保安司黃少澤司

長、警察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長聯同

多位嘉賓主持剪綵儀式。展覽作品均由本局美術

書畫班學員創作，當中包括素描、水彩、丙烯、

油畫、書法及馬賽克拼貼等。本局期望藉是次展

覽平台，讓社會各界更深入瞭解澳門警察文化及

藝術創作水平，並透過藝術互動交流，促進警民

溝通及互信，共同構建美好治安環境。

No dia 12 a 30 de Julho, realizou-se, no Albergue 
SCM, a  “Expos ição de Obras Ar t ís t icas  dos 
Agentes do CPSP”, a qual foi co-organizada por 
esta Corporação e o Albergue SCM, e a respectiva 
cerimónia de corte de f i ta foi  presidida pelos 
Exm.os Senhores: Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, Comandante-geral dos Serviços 
de Polícia Unitários, Ma Io Kun e Comandante 

嘉賓進行剪綵儀式 
Convidados na cerimónia de corte de fita                              

嘉賓與學員合照
Fotografia conjunta entre os convidados e os formandos da Turma de 
Belas-Artes

desta Corporação, Leong Man Cheong. As obras 
expostas na presente exposição foram todas 
cr iadas pelos formandos da Turma de Belas-
Artes desta Corporação, e as quais incluem: 
esboços, pinturas em aguarela, acrílico, a óleo, 
cal igrafias, montagens de mosaico, etc.. Esta 
Corporação pretende servir-se desta plataforma 
de exposição, para aprofundar os conhecimentos 
relativos à cultura e nível de criatividade artística 
da Polícia de Macau aos diferentes sectores da 
sociedade, bem como promover a comunicação e a 
confiança entre a Polícia e os cidadãos, através de 
interacção e intercâmbio artístico, para construirem 
conjuntamente um bom ambiente de segurança.
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警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

7 月 9 日，警察樂隊獲邀參與於荷蘭園望德聖母

堂舉行的聖像巡遊活動，樂隊隨巡遊隊伍圍繞區

內街道行走，沿途演奏悠揚樂曲，吸引途人駐足

圍觀，為活動增添莊嚴氣氛。

Em 9 de Julho, a Banda de Música foi convidada 
pa ra  pa r t i c i pa r  na  ac t i v i dade  de  p roc i ssão 
organizada na Igreja de S. Lázaro, a Banda seguiu 
o grupo da procissão caminhando e tocando nos 
bairros da zona, o que se atraiu muitos transeuntes 
a apreciar as músicas, contribuindo para uma 
atmosfera com maior solenidade à actividade.
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其他
Outros

開課日交通及跨境學童通關情況

Situação de trânsito do 1.° dia de aulas 
do novo ano lectivo e a situação de 
passagem migratória dos estudantes 
transfronteiriços

網上繳費便利措施

Medidas facilitadoras do pagamento online

開學首日本澳秩序良好，本局抽調大量警力指

揮及疏導交通，於上班上學時段初較繁忙，秩

序正常；惟中區、北區部份道路及氹仔市區交

通擠塞，經疏導後恢復正常。另外，跨境學童

於開學首日使用學童專用通道之通關情況暢順，

秩序良好。

本局為進一步便利市民進行網上查詢交通違例

詳情、繳費及短訊登記等服務，由 9 月 20 日起，

對有關系統的驗證步驟增設「車主之證件號碼」

的輸入選項，例如輸入車主的身分證號碼最後

4 位數字，便可進入違例詳情以進行網上繳費。

而原有的「車身編號」或「汽車識別代號」最

後 4 位字元的輸入選項亦會繼續保留，市民可

選擇任一方式進行驗證。

根據《個人資料保護法》，所輸入的個人資料

僅用於有關服務用途，且絕對保密。

Com in tenção de fac i l i ta r,  em maior  grau,  a 
consulta das infracções rodoviárias dos cidadãos, 
o respectivo pagamento e a inscrição no serviço 
de aviso por mensagem  de texto, o CPSP, a partir 
de 20 de Setembro, vai acrescentar no respectivo 
sistema mais uma opção com a verificação da 

O trânsito do primeiro dia das aulas do ano novo 
lectivo estava normal, esta Corporação mobilizou 
uma parte grande das forças policial para regular e 
desobstruir o trânsito. No período de ir ao serviço 
e à escola, o tráfego estava inicialmente intenso 
mas a ordem estava normal; só que nalgumas 
estradas da zona central e norte e do centro da 
Taipa estavam congestionadas que depois de 
serem desobstruídas, o trânsito tornou-se normal. 
No que respeita à situação de passagem migratória 
dos estudantes transfronteiriços no primeiro dia 
de aulas, verif icou-se f luidez e boa ordem na 
passagem especial de estudantes.

introdução do “número 
do BIR do proprietário 
de veículo”,  ou seja, 
introduz-se os últimos 
q u a t r o  n ú m e r o s  d o 
B I R  d o  p r o p r i e t á r i o 
de veículo e pode ter-
se acesso a pormenor 
d e  i n f r a c ç õ e s  p a r a 
proceder ao pagamento 
onl ine. As existentes 
opções de introdução 
d o s  ú l t i m o s  q u a t r o 
algarismos do “número 
d o  q u a d r o ”  e  d o 
“número VIN do veículo” mantêm-se, os cidadãos 
podem escolher uma das formas para proceder à 
verificação.  

Nos  te rmos  da  Le i  da  P ro tecção  de  Dados 
Pessoais, os dados pessoais introduzidos servem 
apenas para o fim do respectivo serviço, sendo 
absolutamente confidenciais.



52

「學警體驗營」學員感想

Impressões sobre a participação do 
programa de cadetes

第一班 Turma 1 　　　楊嬴舜 Ieong Ieng Son

　　警察相信每個人都見過，我們經常都看見他熱心服務市民，維持社會秩序。一直以來，警察在我心中都有着崇
高的地位、高尚的品德，讓我產生了體驗警察工作的欲望，苦苦等了十多年，終於圓了自己的「警察夢」。
　　學警體驗營一班給我的暑假留下閃亮的回憶，在短短三天的訓練裏，有同學們歡樂的笑聲、辛勤的汗水、響亮
的口號。當我穿上深藍的軍裝時，戴上帽子後，剎那間精神百倍，因為此時此刻我知道自己已經是一名「警察」，
心中多了一份責任感，必須遵守鐵一樣的紀律，在眾多訓練項目之中，讓我最難忘的是步操訓練，你聽到可能會目
瞪口呆，但這正是紀律部隊最需具備的。　
　　從早上到中午，教官費盡心思教導我們步姿和口號，千萬別小看立正，小小一個立正已包涵豐富的考驗，實踐
出真知，烈日當空下立正，而且要抬頭挺胸正視前方，只是稍微動一下，教官就會全體受罰，那滋味真不可受，真
是度秒如年，教官鼓勵我們「吃得苦中苦，方為人上人。」練站姿，鑄造了我無窮的毅力；學轉身造就了我團隊合
作的精神，每一個動作和姿勢都讓我深深體會到合作的力量和堅持的重要，沒有我們每個人的努力，就不可能有高
質量的隊伍，每天周而復始地練習，卻令我距成功更進一步。
　　還有一點令我記憶猶新的是同學的友愛和教官的關懷，這次訓練中我不幸受了傷，同學們二話沒說，立刻把我
扶起，我們就像兄弟一樣，互相幫助，互相扶持，這才把最終任務完成，還有教官一份小小的關愛，有一天晚上，
教官神秘為我們送上一瓶瓶「寶貴」的汽水，這小小一瓶汽水除了讓我品嚐涼快之外，也讓我品嚐到無盡的溫馨，
在口乾舌燥之際能喝上這一口，足以讓我死灰復燃，再接再勵迎接第二天的挑戰，俗語：「金屋銀屋，不如我們的
溫馨小屋。」今天我終於徹底明白這句話的涵義。感謝教官及時雪中送碳，從側面反映出教官也有慈祥的一面。

 Acredito que cada um de nós já tinha visto agentes policiais, as agentes policiais que vemos sempre servem zelosamente a população e mantêm 

ordem de sociedade. Ao longo do tempo, a Polícia ocupa um lugar elevado no meu coração, a sua alta moralidade estimula o meu desejo de experimentar 

os seus trabalhos, esperei por mais de dez anos, finalmente, o meu “sonho da polícia” foi concretizado. 

 A participação na turma 1 do programa de cadetes deixou-me recordações brilhantes nas minhas férias do verão, um período curto de três dias de 

treinos foi enchido das risadas alegres, suores e slogans sonoros. Quando vestido o uniforme azul-escuro e posto o boné, senti-me logo cheio da energia, 

pois sabia que naquele momento me tornei um “agente policial”, tinha de assumir mais responsabilidade e cumprir disciplina rígida. Dos treinos, a Ordem 

Unida é mais inesquecível para mim, se calhar vocês ficam surpreendidos, mas eis os treinos mais necessários para corpo disciplinar.

 Desde a manhã até o meio dia, os instrutores ensinarem-nos, com muita atenção, as posicões de marcha e slogans, não desprezem uma posição de 

sentido pois é muito desafiante, mas a prática determina o conhecimento, tomámos posição de sentido debaixo de sol forte e tivemos de endireitar o corpo e 

olhar para frente, se alguém de nós se mexa só um bocadinho, o instrutor castiga toda a gente, custou-nos muito e pareceu-me que o tempo tinha passado 

tão devagar, mas os instrutores encorajaram-nos que “Quem quiser vencer, aprenda a sofrer”. Praticar a posição de sentido treinou a minha perseverança; 

aprender virar-se treinou o meu espírito de cooperação de equipa, cada gesto e posição fazem-me sentir profundamente a força de cooperação e a 

importância de perseverança, sem esforço de cada um de nós, é impossível ter uma equipa de alta qualidade, os treinos ininterruptos dos dias todos 

ajudaram-me encaminhar mais um passo para o sucesso.

 Há ainda uma coisa impressionante que é a amizade dos colegas e atenção prestada pelos instrutores, pois durante os treinos eu aleijei-me e os meus 

colegas  ajudaram-me imediatamente, parecemos irmãos, ajudámos e apoiámos mutuamente para finalizar as missões, quanto à atenção prestada pelos 

instrutores, numa noite, os instrutores ofereceram-nos escondidamente bebidas refrigerantes “preciosas”, as quais não apenas me fizeram sentir a frescura, 

mas também a amabilidade, no momento em que estava quase morrer de sede, uma bebida refrigerante salvou-me para poder continuar a enfrentar os 

desafios do dia seguinte, há um provérbio: “Casas douradas e prateadas, não se comparam com a nossa casinha cheia de amabilidade”, hoje acabei por 

entender totalmente o sentido deste provérbio. Agradeço as ajudas oportunas prestadas pelos instrutores, através das quais, reflecte-se outro perfil 
simpático deles.
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第二班 Turma 2 　　　袁瑋君 Un Wai Kuan

　　一開始接收到這個活動的訊息後，便對它很有興趣，立即到網上報名。直到公佈抽籤結果得悉自己被抽中，覺
得自己真的很幸運。活動前一直很期待這趟旅程， 希望能夠透過活動，令自己得以成長、挑戰自己的能力。

在這三日兩夜中，我們通過不同的活動作為體驗，例如體能訓練，雖然沒有真正的保安學員的訓練強，但已經
足以令我感到疲累；游繩活動，當中需要透過自己的膽量和勇氣，令我越來越大膽。但記憶最深刻的是在晚上上山，
因為平日生活中已經很少會上山，更何況是是晚上，加上我們有一段路是女生們兩個兩個一起走，靠着一個手電筒
走到終點，令我更會照顧好隊友，而不是「我走我路」。
　　聽過一句話，「自己一個人訓練是辛苦，一群人一起是一種享受」，我十分認同，因為我們是一個團隊，我們
都要互相支持、鼓勵。在這次體驗裏面，從來不會只有一個人受罰，要罰也是一起的，雖然如此，我們卻不會互相
埋怨，反而懂得如何互相包容、互相提醒。
　　這三天我們都一直掛着一句話在口邊，「精神！」，這句話在我心中尤為刻骨銘心，因為當我每次覺得很累、
很辛苦，想要放棄的時候，我都會聽到有人鼓勵我，讓我知道這裏還有我的伙伴，我的隊友，一直有人在旁邊支持我。

這次的體驗我絕對不會忘記，因為它讓我懂得如何融入團體，與不同的人一起奮鬥。當我再遇到把我難倒的事
情的時候，我一定會回想起這次的經驗，腦海裏也只為跟自己說，「精神！」

 Logo em princípio, ao tomar conhecimento sobre esta actividade já tenho bastante interesse, por isso fui logo inscrever mediante internet. Até na altura 

da publicação do resultado do sorteio e me ter sido admitida é que me sinto realmente tenho muita sorte. Antes da actividade tenho sempre muita esperança 

sobre este “Programa”, espero que a actividade possa me fazer crescer e desafiar a minha capacidade.

 Dentro desses três dias e duas noites, tivemos experimentados através de diferentes actividades, como por exemplo o treino físico, embora não foi 

tão forte como a verdadeira instrução para os instruendos, mas já foi suficientemente para me sentir o cansaço; na actividade de rappel, necessita ainda 

da nossa própria coragem, a que me conduzi cada vez mais ousada. Mas o que me lembro mais profundo foi a subida à montanha de noite, porque na vida 

quotidiana já é muita rara em subir a montanha, muito menos durante a noite, ainda por cima, existe um caminho que se necessita a passagem de duas a 

duas meninas juntas, segurando apenas uma lanterna para atingir até à meta, com isto faça-me melhor cuidar dos seus companheiros e não “vou apenas no 

meu caminho”. 

 Tenho ouvido uma frase, “é árduo treinar sozinho, mas para um grupo de pessoas juntas é um prazer”, concordo perfeitamente, porque nós somos 

uma equipa, necessitando de apoio e de estímulo mútuo. No “Programa”, nunca vai punir apenas uma pessoa, punindo sempre em conjunto, mas isto não 

conduzimos entre nós uma reclamação, pelo contrário aprendemos em tolerar e advertir uns aos outros.

 Nestes três dias, temos sempre uma palavra na boca: “força!”, palavra esta inesquecível para mim, porque cada vez me sentia cansado, árduo e na 

altura de me pretendia desistir, ouvia sempre alguém a encorajar para me saber a existência dos nossos companheiros da equipa, sempre juntos para me 

apoiar.

 Pessoalmente não vou esquecer a presente experiência, porque fiz-me saber como poderá integrar numa equipa, lutando em conjunto com as 

diferentes pessoas. No futuro, quando me encontrar dificuldades, vou de certeza lembrar desta experiência e aparecer na mente a palavra “força!”.

第一班 Turma 1 　　　梁浩源 Leong Hou Un

　　很榮幸能夠參加「學警體驗營」，在體驗營中，讓我見證了保安學員刻苦的日常訓練，真正領略到嚴明的「紀律」
與崇高的「責任」是何等偉大，從而對警察這份職業有了更多的敬仰。
　　穿上軍裝，體驗保安學員的日常訓練。每天進行跑步、體能訓練，讓自己的身體素質保持在最佳狀態。在市民
需要的時刻伸出援手，這就是澳門警察的「使命」。參觀警用裝備，和警察交流工作歷程，聽他們分享工作中的故事，
令我得到了很多感悟，從而對警察的工作有了進一步的了解和認知。
　　我的理想是成為一名「澳門警察」，在「服務社會」和「服務市民」的事業中奉獻終生。今次體驗營讓我看到
了警察的日常訓練，對以後志在於此的我有了一份充足的準備，也讓我對這個事業更加崇拜。我必定會不懈努力，
為自己的理想而奮鬥！我相信在不久的將來，當我穿上警服的那一刻，我一定會為自己的理想而感到自豪！

 Tenho muita honra em ter participado no programa de cadetes. Programa este fiz-me saber as árduas instruções diárias dos instruendos, realmente 

tinha percebido o rigor da “disciplina” e a tão elevada “responsabilidade”, para me ter mais admiração nesta profissão de “Polícia”.

 Vestindo a farda, experimentando as instruções diárias dos instruendos. Corrida e instrução física são feitas em todos os dias, mantendo a si uma 

óptima qualidade física em prestar apoio aos cidadãos sempre solicitado, contudo, é isto a “missão” da Polícia de Macau. Visitar os equipamentos policiais, 

fazer o intercâmbio de serviço com os agentes policiais, ouvir as suas experiências profissionais me conduziram um grande sentimento, compreendendo e 

conhecendo mais um passo sobre este emprego de “Polícia”.

 O meu desejo é ser “polícia de Macau”, dedicando vida à carreira de “servir a sociedade” e “servir a população”. Neste “Programa” fez-me saber as 

instruções diárias dos agentes policiais, oferecendo a mim uma preparação suficiente para o meu futuro e ainda fiz-me adorar mais esta profissão. Vou 

certamente prestar todo o esforço, lutando para o meu desejo! Julgo que em breve, na altura de me vestir a farda de Polícia, vou evidentemente sentir 
orgulhoso no meu desejo!
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第二班 Turma 2　　　許雅琪 Hoi Nga Kei

　　我以前在街上看到警察履行職務時，看著他們一身筆挺的制服，書生的模樣，行為彬彬有禮，天真地以為他們入
職是十分容易，體能也與一般人無異，只是虛有其表。直到參加了這個為期三天兩夜的學警體驗營，我才恍然大悟。
　　從第一天來到路環訓練營的一刻開始，到第三天結束的最後一秒，我都在汗水中度過，掌上壓、猩猩跳、仰臥
起坐，還有最恐怖的「奪命斜」，都讓我談虎色變。我也未曾想過自己能捱過一項又一項的體能訓練，全靠夥伴們
的一句「精神！」，我奇蹟地做到了，即使身體已達到了極限，但意志卻是無限的，當自己想放棄的時候，看到身
邊每一個人都努力堅持著，就不會敢放棄了。
　　在這裡，每一件事都講求紀律，致使我每一個動作都要跟著規矩去做，時刻保持警覺，自我約束，深怕一不小
心會踩過界而受罰，這樣戰戰兢兢的生活的確不舒服，但卻能成就出一個更好的自己。我印象較深刻的就是每次吃
飯我們拿完餐點放在桌子上後，就必須立正站在椅子後，等到桌子坐滿人，再由第一位同學步操出去請求長官批准
才能開始進食，再等全檯人進食完，由同一位同學步操出去請求長官批准才可以離開。一開始我也會覺得簡簡單單
吃個飯就好了，弄得這麼麻煩，但後來發現「小事不小」，成就大事必須做好每件小事，從小事上開始要求自己，
是身為執法人員的一個必備的條件。
　　三天兩夜說長不長，說短不短，卻確確實實地體驗了保安學員的生活，是個很不錯的經驗。

      Quando vi agente policial a exercer funções nas ruas, com uniforme bem passado e asseado, aparência decente e acto de cortesia, pensava 

ingenuamente que fosse muito fácil o ingresso no Corpo policial e a capacidade física dos agentes policiais fosse igual com a de pessoas normais; porém, 

depois de ter participado neste programa de cadetes de três dias e duas noites, percebi que a verdade não era assim.

 Desde o primeiro dia até ao último segundo do terceiro dia no campo em Coloane, passei estes três dias com muito suor. Quando se fala sobre os 

“tigres do programa”: extensões de braços, agachamento com salto, flexões do tronco à frente e corrida na calçada perto do campo que achava a mais 

terrível, tenho muito medo e não pensei que pudesse ultrapassar os diversos treinos físicos; milagrosamente, passei todos os treinos físicos dependente 

dum incentivo “Força!”, gritado pelos meus companheiros. Apesar de a capacidade física já atingir o limite, a persistência é ilimitada. Quando queria desistir, 

vi que outros membros estavam a esforçar-se por persistir e não pensava em desistir.

 Aqui, todas as pessoas precisavam de observar as disciplinas, razão pela qual fiz qualquer coisa conforme as regras, mantive sempre alerta e me 

auto-vinculei porque tinha medo de cometer erro por descuido e ser punida. Esta vida com muito cuidado não é confortável, mas posso me tornar uma 

pessoa melhor. Uma minha impressão mais profunda é: depois de retirar refeição e a pôr na mesa, todos nós precisámos de ficar de pé atrás de cadeiras; e 

quando todos nós se sentámos, o colega que ficava na primeira fila saiu do seu assento usando a forma da ordem unida e pediu autorização dos instrutores 

para começar a tomar refeição, bem como depois de todos nós termos concluídos a refeição, o mesmo colega saiu do seu assento usando a mesma forma 

e pediu autorização dos instrutores para sair da cantina. Inicialmente, achava que tomar refeição era uma coisa tão simples e não era preciso fazer estas 

coisas tão incómodas, mas percebi depois que “os pequenos casos não são pequenos”, porque o grande sucesso depende de “fazer bem os pequenos 

casos”, e a exigência para si próprio nos pequenos casos é uma condição necessária para ser um pessoal de aplicação da lei.

 O período de três dias e duas noites não é comprido nem curto, mas esta experiência de vida dos instruendos das FSM é realmente boa para mim.

第二班 Turma 2 　　　李世龍 Lei Sai Long

　　投身警隊，我覺得是一件很光榮的事，因為我每次在街上或網上看到他們，都感覺他們很酷，很克苦，為社會
盡心盡力，這種精神我覺得我必須要去實踐，不只學習，更要讓這精神成為我身體的一部分，再加上這次的學警體
驗營，了解到了，每位警察出來都不容易，體能量很高，教官教人都不手軟，因此，我的決心就更確定了，我一定
要投身警隊，突破自己，成為社會的一分子，更要去把這種精神，讓其他人也感想受到 !
　　我很開心可以參加這次的體驗營，通過這個機會，我學會了包容，友愛，團結，互相幫助，一個錯，全隊罰，
而且還結識了很多的朋友，一開始的陌生人，直到完結的無話不談，一起笑過，一起苦過的好朋友，而且通過各類
活動 : 走夜路，野外定向，team building 等，讓我們克服恐懼，鍛鍊我們，讓我們成為真正的男子漢！最後我想
說的是，感謝教官這幾天的教導，這幾天的體能，讓我們無論身體或心理，都成長了不少！！精神，下次光頭見。

 Acho que o ingresso no corpo policial é um caso muito glorioso, porque quando vejo agentes policiais nas ruas ou internet, acho que eles são 

imponentes, trabalham com diligência e se dedicam à sociedade. Acho que devo concretizar estes espíritos, significando que não é apenas aprender estes 

espíritos, mas também se tornarem os mesmos para fazer partes do meu corpo. Mediante este programa de cadetes, percebo que não é fácil cada agente 

policial ter obtido aproveitamento no Curso de Formação dos Instruendos das FSM porque a exigência sobre a capacidade física é muito alta e os instrutores 

do curso são rigorosos, mas mesmo assim, também pretendo ingressar no corpo policial no futuro, superando os meus limites, servindo à sociedade e 

transmitindo estes espíritos para que outras pessoas possam sentir-se.

 Sinto-me muito contente por ter participado neste programa de cadetes. Através desta ocasião, aprendi a tolerância, a camaradagem, a união e a 

ajuda mútua; quando um dos membros cometeu erro, todos os membros da equipa foram punidos. Neste programa de cadetes conheci muitos amigos: 

inicialmente não somos conhecidos, mas até o fim do programa já somos bons amigos: conversámos, sorrímos e sofrémos de arduidade conjuntamente. 

Através das diversas actividades: passeio à noite, coordenadas no campo, formação da equipa (team building), etc, podíamos vencer os receios e nos 

treinar, para que fossemos realmente homens! Por fim, quero deixar aqui o meu agradecimento aos instrutores pela sua dedicação ao ensino, e através dos 

treinos físicos destes dias, creci muito não só no âmbito físico, mas também no âmbito psicológico! Força! Venho aqui se for admitido para a frequência do 

Curso de Formação dos Instruendos das FSM no futuro.
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第三班 Turma 3 　　　盧鈺琪 Lou Iok Kei

　　這次的學警體驗營讓我對警察的工作有更深刻的了解。在這三日兩夜裏，放棄這個念頭曾經出現在我的腦海中，
但看著同伴們的堅持、毅力。放棄這個念頭慢慢的從我頭海中消失了。我覺得辛苦的背後總有著不為人知的收穫，
當收穫來臨的時候我們會忘記所有的痛苦。從不熟識到熟識，我們一起經歷辛勞和快樂。人生總是需要挑戰的，沒
有挑戰的人生就沒有義意了。我認為人生是一條江水，總有著高低起伏的波折。儘管生命時這麼的短暫，我堅信只
有努力過就算不成功，也會為自己感到驕傲。這些天裏，讓我學會如何成為一個有擔當的人。在參觀前線工作時，
體會到每一個人的用心。時間飛逝，這次的學警體驗營結束了。在此我想感謝為這次活動付出的各位人員，有你們
的精心安排，才有這一次畢生難忘的體驗。

 O programa de cadete fez-me conhecer profundamente os trabalhos da polícia. Nestes três dias e duas noites, a desistência apareceu na minha 

cabeça, no entanto, com a persistência e firmeza dos meus colegas, deixei deste pensamento. Ao meu ver, o treino árduo trouxe-nos colheitas surpresas, 

e quando as recebemos, esquecemo-nos logo o tempo difícil que passámos. No início não conhecemos um a outro, mas no fim transformámos em bons 

amigos, experimentámos conjuntamente coisas difíceis e felizes. A vida necessita desafios, se não há, parece que a vida não tem significado. Na minha 

opinião, a vida parece ser um rio, tem maré alta e baixa, como a vida tem períodos difíceis e fáceis. A vida é curta, convito que mesmo não obtenho êxito, 

estou ainda orgulhosa com o esforço que envidei. Nestes dias, aprendi como é que ser uma pessoa com responsabilidade. Durante a visita dos trabalhos da 

linha frente, senti-me a dedicação de cada polícia. O tempo voou rapidamente, o programa culminou-se, aproveitei assim esta oportunidade para agradecer 

ao pessoal que contribuiu muito nesta actividade, com a vossa boa preparação, tivemos uma experiência inesquecível ao longo da minha vida.

第四班 Turma 4 　　　司徒穎茵 Si Tou Weng Ian

　　雖然第四班的我們，因颱風關係取消了第二天及第三天的活動課程，但我亦感恩尚能獲得一天的體驗與及認識
朋友的機會，進一步了解到澳門警察的架構，體驗到紀律部隊的訓練，其中包括法律課、步操訓練、野外定向、體
能訓練等。一天就這樣結束了。 颱風到來，大家都覺得十分可惜，在我離開之際，熱切感受到自己想做警察的慾望，
不停有股幻想，如果已經是紀律部隊的一員該有多好。一天，僅僅一天的訓練足以令我滿懷不捨，不能想像再多待
兩天的我會是什麼感覺。當時我在網上看到活動章程已經非常興奮，迫不及待馬上報名，但現在天公不作美，天氣
關係被迫課程取消，結果不如理想，但亦不會阻我向夢想的進發，明年我定必繼續參與，希望能獲得完整的課程體
驗，能為我警察之路做好充分的準備。

 Sou um dos alunos da Turma 4. Embora as aulas dos segundo e terceiro dias tenham sido canceladas por causa do tufão, graças a Deus que pelo 

menos me restou um dia de experiência, e uma oportunidade de encontrar amigos, compreender melhor a estrutura da polícia de Macau, e experimentar a 

instrução e uma forte disciplina em aulas que incluiram o seguinte: a noção de direito, a Ordem Unida, coordenadas no campo, educação física, etc. Assim, 

se passou esse dia. Por causa do tufão, o resto do programa foi cancelado, o que todos se lamentaram. No momento de partida, fiquei com o sentimento e 

um desejo forte de vir a ser agente policial. Não cessei de pensar: “Que bom seria se eu pudesse fazer parte de uma força desta natureza!” Apenas um dia 

se passou e fiquei logo com saudade, e a imaginar como teria sido se tivesse assistido a mais aulas. Na altura em que encontrei o regulamento do programa 

na internete, fiquei logo excitada, e inscrevi-me logo. Mesmo que o resultado não tenha sido o ideal, isto não me desanimará de perseguir o meu sonho. No 

próximo ano, conto participar outra vez, esperando que possa cumprir o programa estabelecido, por forma a preparar desde já o meu futuro como agente 

policial.

第三班 Turma 3 　　　張錦佩 Cheong Kam Pui

　　光陰似箭，不知不覺學警體營就已經畫上了一個完美的句號。裏面是收藏了多少的依依不捨，千言萬語在心中。
在這三日兩夜里面，我們由一開始的陌生到最後的無所不談。也很感謝培訓過我們的每一位教官，我們這一班小警
苗在你們的悉心培訓下漸漸的茁壯成長，從一開始的懶散到最後的守記，訓練的過程雖然艱辛，但係訓練時留下每
滴汗水的背後都包含住我地一齊經歷過的甜酸苦辣，我們一起訓練，一起休息，一起經歷這個難忘的時光，這些日
子的點點滴滴都會永遠停留在我的腦海中，時間會分分秒秒的過去，可是回憶卻總是會令人回味的！在這幾天的日
子裏，我學會了守時、守記、團結、堅持。還有嘗試到很多新挑戰，我覺得學警體驗營真的是一個斷練自己成長的
好地方，嘗試更多新的挑戰，戰勝自我。人生的道路並不是一凡風順，人總是要經過無數次磨練的洗禮才會成長，
所以遇到甚麼事情都不要害怕，要勇敢踏出第一步。

 O tempo passou rapidamente, encerrou-se perfeitamente o programa de cadete, em que se esconderam imensas recordações e mil palavras no meu 

coração. Nestes três dias e duas noites, não conhecemos um a outro no começo, mas no fim, somos bons amigos. Assim, agradeço imenso aos oficiais 

que nos ensinaram, com o vosso treino de todo o coração, sendo polícias juvenis, crescemos gradualmente, no início estivemos preguiçosos e até ao fim 

conseguimos manter disciplina. Embora o treino fosse árduo, o suor porejado implicou-se as doçuras e amarguras encontradas no treino conjuntamente. 

Praticámos, descansámos e tivemos tempos inesquecíveis, tudo isto ficou no meu coração eternamente. O tempo corre, a recordação faz-nos sempre 

relembrar coisas boas! Durante o treino, aprendi a pontualidade, disciplina, solidariedade e persistência, tentando ainda vários desafios, pensando que o 

programa ofereceu-nos um bom período para o auto-crescimento, podendo enfrentar mais desafios novos e até a vencer a si próprio. O percurso da vida 

nem sempre corre tudo bem, deve praticar mais para crescer, pelo que não pode ter medo perante qualquer situação e deve ultrapassá-la com coragem.
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分辨勞與累，練習休息

Diferença entre fadiga e cansaço, exercício e repouso

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

蔡瑞珍  心理輔導員

Psicóloga, Choi Soi Chan ( Doris ) 

解疼痛，透過放鬆練習抵消壓力對人體的負面影響，

呼吸放鬆是其中一種容易掌握的放鬆練習，也不受空

間限制。呼吸放鬆也是其他許多放鬆方法的基礎，主

要是腹式深呼吸，做法簡單：

(1)　可以平躺、端坐或站立，以舒適為主，保持身

體正直。

(2)　開始時一隻手放在胸前，另一隻手放在腹部（熟

練後，雙手可放在身體的兩側或大腿），閉上

雙眼，放鬆身體。

(3)　用鼻吸氣，大約持續 4 秒，感覺肋骨稍微向外

擴張，橫隔膜向下推；吸氣後暫停 1 秒；用鼻

　　多年前加拿大阿爾伯塔大學護理系教授 Karin 

Olson 在一項針對輪班工作、長跑運動員、癌症病

患、長期病患者的研究中發現，癌症病人所表示的疲

倦程度，不如我們在工作一週後所表示的疲倦，而輪

班工作人士和長期病患者所形容的疲倦則很相近。

　　Karin Olson 的研究亦指出即使是疲倦也有不同

層次之分，「疲累」指身體在疲累狀態時，可能比較

健忘、不耐煩、提重或用力時感到肌肉虛弱，但經過

休息後就可以紓緩；其次是「疲勞」是指無法集中注

意力、容易焦慮、耐力逐漸下降、難以入睡、對光線

容易敏感、對於曾經感到重要的社交活動興趣減弱；

而疲倦的最高級別，則是「筋疲力竭」，疲倦感到達

此狀態時，經常有不穩定的睡眠模式（如失眠或嗜

睡）、認知混亂、情感麻木、對所有社交活動都不感

興趣。

　　也有專家把「疲勞」分為生理疲勞和心理疲勞，

生理疲勞是由於超負荷的體力透支引致，例如不眠不

休地輪班工作，或參加大型體育比賽，都會產生生理

疲勞，但經過充分的休息就可以恢復體力；心理疲勞

則牽涉到專注、情緒的起伏、抗壓力等等。其實「疲

勞」是身體的正常反應，是對我們負荷過度的警示，

然而，大多數的疲勞都是由心理疲勞引致，甚少有單

純的生理疲勞，換言之先根治心理疲勞，才能進一步

處理身體疲勞，一些有助紓緩心理疲勞的方法，例如：

1.　養成每天定時身體放鬆的習慣

　　人體經過一天的活動後，要短時間進入休息狀

態並不容易；如果每天能在特定時間做放鬆練習，可

有助降低心率、呼吸變慢、穩定血壓、肌肉放鬆、緩
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或嘴慢慢呼氣，持續 4 秒，腹部無須刻意收緊，

吐氣時會感到胸腔變小，橫隔膜緩緩回到原位。

(4)　將注意力集中在呼吸，保持呼吸平穩。每做完

一次呼吸數 1 下，由 1 數到 10，再重複數，直

至你認為可以停為止，有時候呼吸循環未做完

便睡著，都是可以接受的。

(5)　另外，注意不 要還沒吐完氣就急著吸下一口氣，

這會造成過度換氣，反而會感到頭暈。

2.　少即是多，剛剛好就夠

　　無論做什麼或者和誰在一起，辨別生活中重要

的事，化繁為簡，專注在你生活中的優先次序，就全

心投入，那可以迴避生活中無益的事物，重視自己的

時間，才能有餘裕學習和成長。生活態度亦如是，就

能隨之養成相應的生活習慣，例如：減少檢查電郵、

上社交媒體、回覆不必要或無謂的短訊或社交群組。

3.　運動不能少

　　適量的運動有助調節或紓緩疲勞感。但如果在

筋疲力竭的狀態，運動便是沉重負擔，如果因此不想

動而更疲勞，可以嘗試從散步或一些簡單的伸展運動

開始做起，循序漸進，以打破上述的惡性循環。保持

定時定量的運動，有助休息入眠。

4.　建立可以傾吐心事的人際關係

　　當我們遇到煩惱的時候，總希望把心裏的鬱悶

向信任的人傾吐，而不需要別人講太多的道理，朋友

或家人的理解和傾聽，能幫助我們理清思緒和給予支

持鼓勵，從而紓緩心理疲勞。

　　以上都是基本的紓緩心理疲勞的方法，正如

Daniel Siegel 博士的「心理健康餐盤」所列，心智

和健康包括：放鬆、專注、反省時間、生理活動、玩

耍、睡眠、連結，如果我們能稍微滋養生命中的這些

領域，那麼生活便會變得更簡單美好。
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1. Criar hábito para relaxar o corpo, diariamente e a 

determinadas horas

 Não é nada fácil o relaxamento imediato para 

um corpo humano após um dia de actividade. Fazer 

diariamente e a determinadas horas exercícios de 

relaxamento contribui para reduzir a frequência cardíaca, 

tornar mais lenta a respiração, estabilizar a pressão 

sanguínea, relaxar os músculos, atenuar e aliviar as 

dores, eliminar as influências negativas que as pressões 

exercem sobre corpo humano, sendo o relaxamento 

respiratório um dos exercícios de relaxamento fáceis de 

fazer e não sujeitos a limitação espacial. O relaxamento 

respiratório, nomeadamente a respiração abdominal 

profunda, serve de base de muitos outros métodos de 

relaxamento e é de fácil execução:

(1) Esteja deitado, sentado ou em pé, conforme se 

sentir mais cómodo, e mantenha o corpo direito.

(2) Para começar, coloque uma mão no peito e outra 

no abdómen (quando já tiver apanhado jeito, as 

mãos podem ficar ao lado do corpo ou das pernas), 

fechando os olhos e relaxando o corpo.

(3) Inale pelo nariz cerca de 4 segundos, vai sentir 

uma lenta extensão para fora das costelas e um 

movimento para baixo do diafragma; prenda a 

respiração por 1 segundo após a inspiração; exale 

lentamente pelo nariz ou boca em 4 segundos mas 

não contraia de propósito o abdómen, vai sentir 

diminuída a caixa do tórax e um lento movimento do 

diafragma para seu lugar original quando soltar o ar. 

(4) Concentre-se na respiração, mantendo seu ritmo 

estável. Conte de um a dez após cada respiração 

e repita a contagem quando poder, podendo ficar 

adormecido sem que tenha completado um ciclo de 

respiração, o que é aceitável.

(5) Entretanto, tenha em atenção não inalar antes de 

soltar todo o ar, sob pena de tornar a troca de gases 

demasiado intensa e sentir tonturas. 

Num estudo desenvolvido há anos pela professora 

Karin Olson da faculdade de enfermagem da Universidade 

de Alberta, destinado a trabalhadores por turnos, atletas 

de corrida de longa distância, pacientes com cancro ou 

portadores de doença crónica, verifica-se um grau menos 

elevado da fadiga manifestada por pacientes com cancro, 

quando comparados com quem tenha trabalhado toda 

a semana, sendo muito próxima a fadiga verificada em 

trabalhadores por turnos e portadores de doença crónica. 

Karin Olson indicou no seu estudo diversos níveis 

do cansaço, considerando “cansaço” como estado em 

que as pessoas são capazes de se sentirem esquecidas e 

impacientes e sentirem fraqueza muscular ao levantarem 

coisas pesadas ou empregarem grande força, que 

pode ser aliviada pelo repouso. Em segundo lugar é a 

“fadiga”, manifestada por incapacidade de se concentrar, 

ansiedade, uma diminuição gradual na resistência, 

dificuldade em dormir e aumento da sensibilidade à 

luz, diminuição do desejo para compromissos sociais 

que consideravam importantes. O nível mais elevado 

é exaustão, estado em que se verificam transtornos do 

sono (insônia ou sonolência), confusão franca que se 

assemelha a delírio, dormência emocional, completa 

ausência social.

Outro especialista classifica a “fadiga” em física 

e mental, apontando como origem da fadiga física a 

sobrecarga física, por exemplo, resultante do trabalho 

ininterrupto por turnos, ou da participação em competições 

desportivas de grande envergadura, podendo a energia 

ser restaurada pelo repouso suficiente. A fadiga mental 

implica a concentração, flutuação emocional, resistência 

ao stress, etc.. De facto, a “fadiga” é uma reação normal 

do corpo que nos alerta estarmos sobrecarregados, 

devendo-se, na sua maioria, à fadiga mental. Raramente 

existe fadiga meramente física, ou melhor, o tratamento 

para a fad iga corpora l  é  a 

erradicação da fadiga mental. Eis 

alguns métodos para aliviar fadiga 

mental, nomeadamente:
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2. Pouco equivale a muito, sendo suficiente 

 quanto basta 

 Independentemente do que tiver para fazer ou com 

quem estiver, identifique as coisas mais essenciais na 

sua vida e simplifique as complicadas, concentre-se nas 

mais prioritárias da sua vida e entregue-se totalmente 

às mesmas, por forma a evitar as coisas inúteis e a dar 

maior importância ao seu tempo, sobretudo o suficiente 

para a aprendizagem e o crescimento. Com a mesma 

atitude perante a vida, conseguirá criar certos hábitos 

de vida tais como reduzir a frequência de verificar o 

seu correio electrónico, de cuscar nas redes sociais 

e de responder às mensagens ou grupos sociais 

desnecessários ou sem interesse algum.

3. Nunca deve deixar o desporto

 O desporto em frequência apropriada contribui 

para moderar ou aliviar a sensação de fadiga. A prática 

de desporto pode ser um grande encargo para quem 

se sentir exausto, porém, se por esta razão ficar sem 

vontade de mexer, pode sentir uma fadiga ainda maior, 

por isso, deve tentar começar por fazer caminhadas 

ou alguns exercícios simples para esticar o corpo, 

quebrando assim e de forma gradual, o referido 

ciclo vicioso. Praticar desporto periodicamente e em 

quantidade certa favorece ainda o sono.

4. Estabelecer relações interpessoais que permitam 

transmissão dos sentimentos

 Sempre que nos deparamos com dificuldade, 

temos tendência para falar com alguém de confiança 

sobre a depressão mas não para ouvir muitos conselhos, 

sendo todavia a compreensão e a atenção de amigos 

ou familiares apoio e estímulo para lidarmos com as 

emoções e nos aliviarmos da fadiga mental.

 Os referidos métodos são básicos para aliviar a 

fadiga mental e parecidos com os elencados pelo Doutor 

Daniel Siegel no seu “prato para a saúde mental”, onde 

se incluem diversas áreas para o bem estar mental e a 

saúde física da nossa vida: relaxamento, concentração, 

tempo para reflexão, actividade física, brincadeira, sono 

e conexão. Alguma nutrição destas áreas irá tornar a vida 

mais simples e de melhor qualidade.  

心理輔導員 Psicóloga : 蔡瑞珍 Choi Soi Chan ( Doris )

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7690

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

服務時間 Horário de serviço : 

星期一至四 Das 2ªs às 5ªs-Feiras, 09:00~13:00 14:30~17:45

星期五 Às 6ªs-Feiras, 11:00~13:00 14:30~19:30

翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP
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2017 年 第 三 季 度

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% ---

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

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

出入境事務廳
外國人事務警司處

100%

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

4 延長「逗留許可」

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

13 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

15 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

5 外地僱員身份認別證

16 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

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

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

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

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

26 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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

37 續期 35 分鐘 90% 100%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% ---

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 99.78%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.77%

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

95.31%

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

99.05%

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

19 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察暨紀錄科

---

20 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

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

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

22 使用及攜帶競賽武器
准照

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

情報廳
槍械暨彈藥科

100%

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

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% 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% 95.90%

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%。



63

3o 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% ---

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

3

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

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

1 hora 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

100%

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização 
de Permanência"

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

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

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

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

5 Título de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

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

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

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

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

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

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

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

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

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

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

37 Renovação 35 minutos 90% 100%

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

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

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

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

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

99.78%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.77%

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

95.31%

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

99.05%

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

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

Departamento de 
Informações

Secção de Fiscalização 
e Registo

---

20 Livre-trânsito mortuário 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

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% 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% 95.90%

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%.




