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為慶祝國家成立六十八周年及澳

門特區成立十八周年，特區政府

於國慶日及回歸紀念日分別在新

口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。儀式由

行政長官崔世安先生主持，並在保安司黃少澤司

長陪同下檢閱由海關、治安警察局及消防局組成

的儀仗隊。隨後，特警護旗隊進場，國旗及區旗

在警察樂隊奏出雄壯國歌中徐徐升起，迎風飄

揚。最後，儀仗隊向行政長官及出席嘉賓致敬，

儀式圓滿結束。

Na ocasião das comemorações do 68.° Aniversário 
da Implantação da República Popular da China 
e do 18.°  Aniversár io do estabelecimento da 
RAEM, realizaram-se as respectivas cerimónias 
do içar das bandeiras na Praça Flor de Lótus. 
Ambas as cer imónias foram pres id idas pe lo 

國慶日及特區成立周年升旗儀式

Cerimónia do içar das bandeiras no Dia da 
Implantação da República Popular da China e Dia 
Comemorativo do Estabelecimento da RAEM

特  稿
Reportagem
Especial

1
十月 OUT

Exm.° Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Chui 
Sa i  On,  que acompanhado respec t ivamente 
pelo Exm.° Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, passou revista às Forças em Parada 
composta  pe los  e lementos  dos  Serv iços  de 
Alfândega, Corpo de Bombeiros e esta Corporação. 
Seguidamente, a Guarda de Honra dirigiu o içar 
das bandeiras nacional e da RAEM, com o toque 
do Hino Nacional. As cerimónias terminaram com 
o desfile das Forças em Parada, em continência 
à Sua Excelência o Chefe do Executivo e outras 
entidades, oficiais e convidados.

儀仗隊向行政長官致敬
As Forças em Parada a prestar continência ao Chefe do Executivo

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira
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11 月至 12 月期間，澳門特區第

十三屆全國人大代表舉行選舉會

議，並由全國人大常委會副委員

長兼秘書長王晨主持選舉工作，於 12 月 17 日

投票選出 12 名澳門特區全國人大代表。為保障

選舉會議在安全環境下進行，本局委派人員在會

場外嚴格進行安保工作及維持交通秩序，全力確

保會議順利進行。

No período de Novembro a Dezembro de 2017, 
realizou-se a reunião eleitoral para representantes 
da RAEM à 13.ª Assembleia Popular da China e, o 
vice-presidente e secretário-geral da Assembleia 
Nac iona l  Popular,  Sr.  Wangchen,  pres id iu  a 
eleição. No dia 17 de Dezembro, elegeu-se os 12 
representantes da RAEM para a 13.ª Assembleia 
Popular da China. E esta Corporação enviou 
agentes para desenvolverem rigorosamente as 
tarefas de segurança e, ainda, manterem a ordem 
do trânsito rodoviário no exterior da instalação que 
se realiza a presente eleição, a fim de assegurar 
que a reunião eleitoral seja desenvolvida num 
ambiente seguro.

澳門特區第十三屆全國人大代表選舉

Eleição dos representantes da RAEM para a 13.ª Assembleia Popular da China

17
十二月 DEZ

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

警員在場外維持秩序
Agentes a manterem a ordem do local
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公祭代表敬獻花圈悼念死難者
Deposição de coroas de flores em homenagem às vítimas

公祭出席者行默哀禮
Convidados em momento de silêncio

特警人員持花圈進場
Agentes da UTIP com as coroas de flores

特區政府於 12 月 13 日南京大屠

殺 80 周 年 紀 念 日， 在 路 環 保 安

部隊高等學校舉行「南京大屠殺

死難者國家公祭日」公祭儀式，代理行政長官陳

海帆女士等各界代表出席。儀式上，由 12 位特

警隊員將花圈放置於公祭台，並由代理行政長官

等代表敬獻花圈，隨後全場進行默哀並行鞠躬

禮，以悼念南京大屠殺死難者和所有在日本侵華

戰爭中慘遭殺戮的中國同胞，以史為鑒，走好未

來的路。

No dia 13 de Dezembro de 2017, ou seja, a data 
que marca o 80.° aniversário do massacre de 
Nanjing, o Governo da RAEM realizou a cerimónia 
de homenagem ao “Dia Nacional de Luto pelas 
Ví t imas do Massacre de Nanj ing”  na Escola 

南京大屠殺死難者國家公祭日

Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

13
十二月 DEZ

Superior das Forças de Segurança de Macau, 
a qual  contou-se com a par t ic ipação da Sr.ª 
Sónia Chan, no exercício de funções interinas de 
Chefe do Executivo, e vários representantes de 
diferentes sectores. Na cerimónia, doze agentes 
da UTIP colocaram coroas de f lores junto do 
palco de prestação de homenagens, para a Chefe 
do Executivo Interina e outros representantes 
procederem à deposição de coroas de flores em 
memória das vítimas do massacre de Nanjing. 
Seguidamente, os presentes fizeram um minuto 
de silêncio e vénia, em homenagem às vítimas 
deste massacre e todos os outros compatriotas que 
foram mortos pelos japoneses durante a agressão 
japonesa na China. Todos devem aprender com 
a História para não cometer erros iguais e fazer 
melhor no futuro.
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大型節慶活動警務措施

Medidas policiais nas festas e eventos de 
grande envergadura

為確保各類節慶活動現場以至周邊一帶交通暢

順及人群安全，本局因應現場實際情況採取了一

系列的警務措施。10 月至 12 月，本澳相繼在

國慶節假期以及期間舉辦多項大型活動，包括

「明愛慈善園遊會」、「澳門格蘭披治大賽車」、

「美食節」、「澳門銀河娛樂國際馬拉松」、「澳

門國際幻彩大巡遊」、「光影節」 及「除夕倒

數活動」等，一系列豐富多彩的節目吸引眾多市

民及遊客前往觀賞。活動期間，本局除調派適當

警力疏導交通及因應實際情況實施人潮管制措

施外，同時亦與相關部門緊密協作，確保活動安

全有序地進行。

No in tu i to  de  assegurar  uma l i v re  e  segura 
circulação de veículos e pessoas no local de 
realização de diferentes festas, actividades de 
grande envergadura e, ainda, nas respectivas 
redondezas, esta Corporação adopta uma série de 
medidas policiais de acordo com a situação prática 
do local. Entre os meses de Outubro a Dezembro, 
a RAEM organizou várias actividades de grande 
envergadura nos feriados do dia da Implantação da 
República Popular da China e no período seguinte, 

incluindo: Bazar de Caridade da Cáritas de Macau, 
Grande Prémio de Macau, Festival de Gastronomia 
de  Macau,  “Ga laxy  Enter ta inment  Mara tona 
Internacional de Macau”, “Desfile Internacional 
de Macau”, Festival de Luz de Macau, Festa da 
Passagem de Ano, etc., que eram muito ricas e 
diversificadas, tendo atraído por isso a participação 
de muitos cidadãos e turistas. Durante a realização 
das referidas actividades, esta Corporação para 
além de ter mobilizado um número adequado de 
agentes para desobstruir o trânsito e, aplicado 
medidas de controlo de mult idões segundo a 
situação do local, cooperou estreitamente com os 
respectivos Serviços também, para garantir que as 
actividades se desenvolvam com sucesso.

社區警務
Policiamento
Comunitário

旅遊警察在大三巴一帶執勤
Polícia turística a desempenhar as suas funções junto das 
Ruínas de S. Paulo

國慶日增派警力在市面巡邏
Reforço do patrulhamento policial na cidade, no feriado da 
Implantação da República Popular da China

確保澳門國際幻彩大巡遊隊伍行進秩序
Assegurar uma boa ordem para a actividade de “Desfile 
Internacional de Macau”
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長假期間加開驗證櫃枱
Abertura de mais balcões alfandegários nos feriados prolongados

警員在美食節會場巡邏 
Agentes em patrulhamento, no local de realização do 
Festival da Gastronomia

在除夕倒數活動中維持秩序
Manutenção da ordem durante a actividade de contagem 
decrescente do Ano Novo

格蘭披治大賽車期間加派警力疏導人流
Durante o período do Grande Prémio de Macau mobilizou-se mais agentes para controlar o fluxo de multidões
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社區防罪宣傳

Promoções sobre a prevenção de crimes 
junto dos bairros comunitários

10 月至 12 月期間，本局人員持續前往本澳多

個社區及離島旅遊區進行防罪宣傳，並分別聯同

澳門街坊會聯合總會離島辦事處、氹仔坊眾聯誼

會、板營街區坊眾互助會及澳門工會聯合總會代

表，組成宣傳隊伍向沿途的居民和旅客派發防罪

小冊子，呼籲在人多擠迫的地方多加留意自身財

物安全，以及對沿途財物外露的人士作出溫馨提

示，以提高居民和旅客的防盜意識。

Nos meses de Outubro a Dezembro, agentes 
desta Corporação deslocaram-se a vários bairros 
comunitários de Macau e zonas turísticas das 
Ilhas, para realizar promoções sobre a prevenção 
de cr imes e organizar equipas promocionais, 
independentemente, com os representantes da: 
Delegação das Ilhas da UGAMM, Associação de 
Moradores da Taipa, Associação de Mútuo Auxílio 
dos Moradores das Ruas de S. Domingos, dos 
Mercadores e Vias Circundantes, e Federação 
das Associações de Operários de Macau, a fim de 

本局人員與坊會代表組成宣傳隊
Equipa promocional composta por agentes desta Corporação e representantes das associações de 
moradores

美食節現場宣傳提防扒竊
Divulgação de prevenção contra furto no local da 
realização do Festival de Gastronomia

proceder à distribuição de folhetos promocionais 
de prevenção de diferentes tipos de crimes aos 
cidadãos e turistas, que entretanto cruzavam-se 
durante o itinerário promocional, apelar-lhes para 
prestarem atenção aos valores que trazem consigo, 
quando se encontram em loca is  com mui tas 
pessoas, e, ainda, recomendar aos indivíduos que 
têm os seus valores à vista para guardarem-lhes 
melhor, no sentido de elevar-lhes o grau de alerta 
para a prevenção de crimes.
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人員到聖誕市集向居民傳遞
冬防訊息
Divulgação da mensagem 
de prevenção de crimes no 
Inverno aos moradores numa 
feira do Natal

向旅客派發防罪宣傳品
Distribuição de produtos promocionais aos turistas

在巴士站進行防盜宣傳
Divulgação de prevenção de furto efectuada nas paragens 
de autocarros das diferentes zonas
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劉運嫦副局長 ( 右二 ) 感謝校方對警方工作的支持
A 2.ª Comandante, Lao Wan Seong, (2.ª da direita) a 
agradecer a parte das escolas pelo apoio prestado nas 
tarefas policiais

本局領導和警官與嘉賓合照
Fotografia conjunta dos dirigentes e oficiais desta Corporação e convidados

大專•警務交流會

Reunião de intercâmbio sobre assuntos policiais 
com as instituições de ensino superior

10 月 19 日，本局舉辦「2017 大專 • 警務交流

會」，高等教育輔助辦公室、澳門保安部隊高

等學校、澳門大學、澳門科技大學、澳門理工

學院、旅遊學院、聖若瑟大學、澳門鏡湖護理學

院、澳門城市大學及澳門中西創新學院共 19 位

代表參與。

交流會上，本局警官與各代表就多個議題展開

研討和交流，包括外地留學生的留澳情況、留

學生辦理逗留許可的注意事項及程序的優化、

加強防罪訊息的宣傳，讓學生更了解本澳法律，

以及討論與各院校合作發展科研項目，以優化警

務工作等。本局將持續透過「警 ‧ 校聯絡機制」

與各部門和院校保持密切聯繫，合辦不同類型以

大專生為對象的防罪講座及活動。

No dia 19 de Outubro, esta Corporação organizou 
a “Reunião de intercâmbio sobre assuntos policiais 
com as instituições de ensino superior”, a qual 
contou-se com a participação de 19 representantes 
p rov indos  do  Gab ine te  de  Apo io  ao  Ens ino 
Superior, Escola Superior das FSM, Universidade 
de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto 
de Formação Turística, Universidade de São José, 
Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, 
Universidade da Cidade de Macau e Inst i tuto 
Milénio de Macau.

Nesta reunião de intercâmbio, os oficiais desta 
Corporação  e  os  d i fe ren tes  represen tan tes 

discutiram e intercambiaram sobre vários temas, 
nomeadamente, a situação de permanência dos 
estudantes do exterior em Macau, pontos que os 
estudantes do exterior devem ter em consideração 
para o t ra tamento do pedido de autor ização 
de permanência em Macau e opt imização do 
respect ivo processo,  reforço das promoções 
sobre a prevenção de crimes para os estudantes 
obterem melhores conhecimentos sobre as leis de 
Macau, cooperação com as diferentes instituições 
de ensino superior no desenvolvimento dos ítens 
de estudo cientít i f ico, para a optimização das 
diferentes tarefas policiais, etc.. Esta Corporação 
continuará a servir-se do “Mecanismo de Ligação 
entre a Polícia e as Escolas” para manter contactos 
estrei tos com os di ferentes departamentos e 
instituições de ensino superior, e co-organizar 
palestras e actividades diversif icadas sobre a 
prevenção de crimes destinados aos estudantes do 
ensino superior.
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局長出席電台時事節目

Presença do Comandante no programa da Rádio

11 月 10 日， 本 局 梁 文 昌 局 長、 司 法 警 察 局

周 偉 光 局 長、 消防局梁毓森局長及本局交通廳

黃偉鴻廳長出席澳門電台節目「澳門講場」，與

市民和節目主持探討社區警務和滅罪防災工作

等議題。於節目中，梁文昌局長即時回應聽眾就

打擊「黑工」、「天眼」監控系統、紀律培訓、

提升人員士氣等方面所提出的意見和問題，並表

示本局將繼續加強警民合作，提升服務質素。

No dia 10 de Novembro, o Comandante desta 
Corporação, Leong Man Cheong, o Director da 
Polícia Judiciária, Chau Wai Kuong, o Comandante do 
Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, e o Chefe do 
Departamento de Trânsito desta Corporação, Vong Vai 
Hong, participaram no programa “Fórum Macau” da 
Rádio, onde estiveram a discutir, entre outros temas, 
as tarefas do policiamento comunitário, combate 
de crimes e prevenção de desastres, etc., com os 
cidadãos e os apresentadores do programa. E, durante 
o programa, o Comandante Leong Man Cheong 
respondeu imediatamente às opiniões e perguntas 
sobre o combate de “trabalhadores ilegais”, “Sistema 
de Videovigilância em Espaços Públicos”, formação da 
disciplina, elevação do espírito dos agentes policiais, 
etc., apresentadas pelos ouvintes da Rádio, e, além 
disso, afirmou também que esta Corporação continuará 
a reforçar a cooperação entre a Polícia e os cidadãos, 
assim como, elevará a qualidade dos serviços 
prestados.

會晤社群

Encontro com as Associações

11 月期間，保安司黃少澤司長率領轄下官員，

先後拜訪了民眾建澳聯盟、澳門歸僑總會、澳門

街坊會聯合總會、澳門婦女聯合總會及澳門工會

聯合總會，與各代表進行交流會晤，聽取和收集

對保安範疇施政的意見和建議。此外，10 月至

12 月期間，本局亦與多個社群進行會晤，互相

通報區內最新治安資訊，加強警民溝通和合作，

合力維護良好的治安環境。

No mês de Novembro, o Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, guiou os oficiais da sua tutela e foram 
visitar, independentemente, a Aliança do Povo de 
Instituição de Macau, Associação Geral dos Chineses 
Ultramarinos de Macau, União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau, Associação Geral das 
Mulheres de Macau (AGMM) e Federação das 
Associações dos Operários de Macau, onde realizaram 
encontro de intercâmbio com os seus representantes 
e, foram-se auscultados as suas opiniões e sugestões 
no âmbito da área de segurança das linhas de acção 
governativa. Além disso, no período de Outubro a 
Dezembro, esta Corporação realizou encontros com 
várias associações, entre os quais trocaram-se as mais 
recentes informações de segurança da zona e, reforçou-
se também a comunicação e cooperação entre Polícia e 
cidadão, no intuito de assegurar conjuntamente um bom 
ambiente de segurança na RAEM.

梁文昌局長回應聽眾提問
O Comandante Leong Man 
Cheong a responder a 
pergunta do ouvinte

澳門歸僑總會
Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau
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民眾建澳聯盟
Aliança de Povo de Instituição de Macau

澳門婦女聯合總會
Associação Geral de Mulheres de Macau

第三警務警司處人員與國際中心業主
委員會成員會晤
Encontro entre os agentes do 
Comissariado Policial N.° 3 e os membros 
da Associação dos Condóminos do 
Edifício International Commercial Center

氹仔警務警司處人員分別拜訪婦聯樂滿家庭服務中心和氹仔坊眾聯誼會
Visita dos agentes do Comissariado Policial da Taipa ao Centro de Apoio à Família “Alegria 
em Abundância” da UGMM e à Associação de Moradores da Taipa

澳門街坊會聯合總會
União Geral das Associações dos Moradores de Macau

澳門工會聯合總會
Federação das Associações 
dos Operários de Macau

黃少澤司長率領轄下官員拜訪多個社會團體

O Secretário Wong Sio Chak guia os oficiais da sua 
tutela para visitar várias associações

( 相片來源：保安司司長辦公室 )
(Fonte da foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)
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交通安全推廣活動

Actividades de Sensibilização da Segurança Rodoviária

10 月 29 日，由交通事務局、法務局、教育暨

青年局及本局合辦的「2017 交通安全嘉年華」

假塔石廣場舉行，向市民推廣交通安全訊息。現

場設有各項精彩節目，本局亦派出警察樂隊及舞

蹈隊表演助興，並安排警用重型電單車供市民留

影，以及設置電動警車讓小童學習安全駕駛。

為維持本澳良好交通秩序，10 月至 12 月期間，

本局除了持續對違規車輛及行人作出檢控外，同

時，亦進行針對性宣教工作，包括與相關部門、

學校及團體會面和舉辦各類交通專題講座，並派

員前往各主要街道、多個油站及皇朝區酒吧，向

道路使用者灌輸交通安全知識，從而養成自覺遵

守交通規則的良好習慣，確保自身及他人安全。

Aos 29 de Outubro, realizou-se, na Praça do Tap 
Seac, o “Carnaval de Segurança Rodoviária”, o qual 
foi co-organizado pela Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços 

梁文昌局長 ( 左四 ) 擔任主禮嘉賓
O Comandante Leong Man Cheong (4.° da esquerda) foi convidado de honra da respectiva actividade

de Assuntos de Justiça, Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude e por esta Corporação, 
e que se destina à divulgação de informações 
sobre a segurança rodoviár ia à comunidade. 
No local de realização da presente actividade, 
foi programada uma série de actividades muito 
interessantes para o público, e esta Corporação 
enviou a Banda de Música e o Grupo de Dança 
da PSP para efectuarem exibições, além disso, 
disponibilizou motociclos policiais para os cidadãos 
tirarem fotografias e, ainda, proporcionou carrinhos 
policiais eléctricos para as crianças andarem neles 
e aprenderem informações sobre a condução com 
segurança.

No intuito de manter uma boa ordem de trânsito na 
RAEM, durante os meses de Outubro a Dezembro, 
e s t a  C o r p o r a ç ã o ,  p a r a  a l é m  d e  p r o c e d e r 
autuações aos condutores de veículos e peões que 
cometeram infracções de trânsito, desenvolveu 
também várias tarefas promocionais e educativas 
s o b r e  o  m e s m o  â m b i t o ,  a s  q u a i s  i n c l u e m : 
encontros com os respectivos departamentos, 
escolas e associações e organização de diferentes 
palestras temáticas sobre o trânsito rodoviário, 
envio de agentes às principais vias rodoviárias, 
bombas de gasolina e bares do NAPE para prestar 
conhecimentos e incutir conceitos correctos sobre 
a segurança no trânsito rodoviário aos utentes das 
vias rodoviárias, por forma a criarem-lhes o bom 
hábito de cumprimento das regras do trânsito por 
iniciativa própria e, assim, assegurar a segurança 
de si próprio e de outrem.

舞蹈隊展示
優美舞姿
Exibição do 
Grupo de 
Dança
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透過遊戲傳遞交通安全資訊
Transmissão de mensagens de segurança 
no trânsito através de tendas de jogos

本局聯同交通事務局與團體、學校、巴士公司合辦講座
Esta Corporação co-organizou com a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, associações, escolas e 
campanhias de autocarros diferentes tipos de palestras 

本局宣傳工作獲市民支持
As tarefas promocionais desta Corporação obtiveram o 
apoio dos cidadãos

本局聯同警察總局及消防局到油站宣傳防災和交通安全
Representantes desta Corporação, dos Serviços de Polícia Unitários 
e do Corpo de Bombeiros deslocaram-se à bomba de gasolina 
para desenvolver promoções sobre a prevenção de desastres e a 
segurança rodoviária
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「危機應變行動」講座

Palestra sobre “Operações de resposta a crises”

10 月至 11 月期間，本局澳門警務廳、海島警

務廳聯同情報廳及特警隊分別到訪新濠影匯酒

店、永利酒店、永利皇宮酒店、銀河酒店及威尼

斯人酒店，進行 5 場介紹「危機應變行動」的

講座。本局人員向酒店員工介紹突發事件的預警

及警報系統、接到炸彈恐嚇、發現可疑物品的應

急處理方法等，並呼籲業界制定應付突發事件的

預案、緊急逃生路線指引及定期進行演習，以鞏

固酒店保安人員的專業知識，提高保安部門對緊

急事件的應變能力。

E n t r e  o s  m e s e s  d e  O u t u b r o  e  N o v e m b r o , 
representantes dos Departamentos Policiais de 
Macau e das Ilhas, Departamento de Informações 

e Unidade Táctica de Intervenção da Polícia desta 
Corporação, deslocaram-se aos hotéis: Studio City 
Macau, Wynn Macau, Palácio Wynn, Galaxy Macau 
e The Venetian Macau, para realizar 5 palestras, 
independentes, sobre “Operações de resposta a 
crises”. Os agentes desta Corporação apresentaram 
o sistema de alerta e aviso para situações de 
ameaça de risco colectivo na RAEM, formas de 
procedimento quando se recebe uma ameaça de 
explosão, encontrado objectos suspeitos, etc., aos 
trabalhadores dos hotéis, além disso, apelaram 
também ao sector para estabelecerem planos para 
a resposta às situações de emergência, orientação 
sobre o i t inerár io de evacuação emergente e 
realização de simulações períodicas, por forma 
a consol idar  os conhecimentos prof iss ionais 
dos agentes de segurança dos hotéis e elevar 
a capacidade de resposta aos inc identes de 
emergência do departamento de segurança.
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11 月至 12 月期間，本局澳門警務廳和海島警

務廳人員分別前往聖善學校、聖若瑟教區中學第

六校、澳門福建學校及澳門演藝學院音樂學校作

恆常會晤，持續深化「警 ‧ 校聯絡機制」運作，

與校方保持緊密聯繫，為本澳學生締造安全的學

習環境。

此外，本局警犬隊亦前往多間學校，向師生展示

警犬緝毒模擬工作和服從演練，並分享訓練犬隻

常識，藉此增加學生對警犬隊工作的了解，從而

培養良好的守法精神。

拜訪學校

Visita às escolas

梁宏軍警司 ( 左圖中 ) 和楊雪榮副警司 ( 右圖中 ) 向校方致送紀念品和防罪海報
O comissário Leong Wang Kuan (na fotografia da esquerda) e o subcomissário Ieong Sut Weng (na fotografia da 
direita) na oferta de uma lembrança e de cartazes de prevenção de crimes à parte da escola

陳立熙副警司與校方探討預防青少年犯罪的對策
O Subcomissário Chan Lap Hei e a parte da escola 
a discutirem sobre as políticas para a prevenção da 
delinquência juvenil

隊員介紹警犬隊的日常工作情況
Apresentação da situação dos trabalhos diários 
do Pelotão Cinotécnico pelo nosso agente

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

Ent re  os  meses  de  Novembro  e  Dezembro , 
agentes dos Departamentos Policiais de Macau 
e das I lhas desta Corporação deslocaram-se, 
independentemente, à Escola Dom João Paulino, 
Colégio Diocesano de São José 6, Escola FuKien e 
Escola de Música do Conservatório de Macau para 
a realização de encontros periódicos, no sentido 
de melhorar constantemente o funcionamento 
do “Mecanismo de Ligação entre a Polícia e as 
Escolas” e manter contactos estreitos com a parte 
das escolas, por forma a criar um ambiente de 
aprendizagem seguro aos estudantes de Macau.

A l é m  d i s s o ,  o  P e l o t ã o  C i n o t é c n i c o  d e s t a 
Corporação deslocou-se também a várias escolas, 
para efectuar  a lguns exercíc ios s imulados e 
demonstrar as habil idades de busca de droga 
e de obediência por parte dos cães-polícia aos 
estudantes e professores, e, ainda, partilharem-
lhes conhecimentos gerais sobre o treinamento de 
cães. Espera-se, através deste tipo de encontro, 
reforçar os conhecimentos relativos ao ao serviço 
do Pelotão Cinotécnico aos alunos, incutir-lhes 
valores correctos e consciencializar-lhes para o 
cumprimento da Lei.
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「普法新 TEEN 地」青少年法律推廣月

Mês de divulgação jurídica destinada a jovens “Novo Espaço para a Generalização do Direito”

由法務局、教育暨青年局、勞工事務局、司法警

察局、文化局、社會工作局及本局合辦之「普法

新 TEEN 地」青少年法律推廣月活動於 10 月展

開。本局透過參觀活動、專題講座及升旗儀式演

示等形式傳遞防罪滅罪資訊，讓青少年認識相關

法律知識，培養知法守法精神，藉以加深青少年

與警務人員的溝通。

Em Outubro,  in ic iou-se a act iv idade: Mês de 
divulgação destinada a jovens “Novo Espaço para a 
Generalização do Direito”, a qual foi co-organizada 
pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
Polícia Judiciária, Instituto Cultural, Instituto de Acção 
Social e Corpo de Polícia de Segurança Pública. 
E, esta Corporação serviu-se da participação de 
diferentes actividades, palestras temáticas, exibição 
da cerimónia do içar de bandeiras, etc.,  para 
prestar conhecimentos jurídicos aos jovens, incutir-
-lhes o espírito de cumprimento da Lei e reforçar a 
comunicação entre os jovens e os agentes polciais.

趙崇遠代廳長 ( 前排左四 ) 出席活動總結暨頒獎禮
O chefe substituto de departamento Chio Song Un (4.° à esquerda na fila 
da frente) participou na Cerimónia de entrega de prémios e sessão de 
encerramento da actividade

李德輝警司向學生介紹治安及法律知識
O Comissário Lei Tak Fai a apresentar aos alunos 
os conhecimentos sobre a segurança e a lei

「治安小警苗」探訪少年感化院 
Visita da “Polícia Juvenil” desta Corporação ao Instituto de Menores

鏡平學校學生和家長參觀報案室 
Visita dos alunos e encarregados de educação da 
Escola Keang Peng à sala de denúncia
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為多間學校舉辦「預防青少年犯罪」講座 
Realização das palestras sobre a “prevenção da 
delinquência juvenil” em várias escolas

特警隊人員教導學生進行升旗儀式 
Agentes da UTIP ensinaram os alunos a realizar a 
cerimónia do hasteamento da bandeira 澳門大學師生到訪第二警務警司處 

Visita dos professores e estudantes da Uiniversidade de Macau ao 
Comissariado Policial n.° 2
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法律及治安專題講座

Palestras temáticas sobre as leis e a segurança

10 月至 12 月期間，本局出入境事務廳派員參

與「東南亞外僱防罪滅罪宣傳活動 2017」、「推

動文化展演行業發展委員意見」業界講解交流會

及「外地僱員的在澳生活適應現況與支援」研討

會，為外地僱員和文化業界解釋相關法律制度，

增強他們知法守法意識。

此外，本局分別聯同民眾建澳聯盟、東北區坊眾

聯誼會及筷子基耆康中心合辦防騙講座和治安

專題講座，講解最新的罪案資訊及防騙方法，提

高大眾的自我保護意識。

介紹外地僱員身份認別證的申辦手續 
Apresentação das formalidades sobre o requerimento do 
Título de Identificação de Trabalhador Não-Residente

與長者交流防騙心得
Troca de opiniões sobre a prevenção de burla com idosos

參與研討會嘉賓合照 
Fotografia conjunta

Durante os meses de Outubro a Dezembro, o 
Serviço de Migração desta Polícia enviou agentes 
para participar na “Campanha das actividades 
sobre a prevenção e combate aos crimes aos 
trabalhadores não residentes do Sudeste Asiático 
2017”, “Sessão de Intercâmbio sobre a promoção 
do desenvolvimento do sector de exposições 
e espectáculos cu l tura is”  e  “Seminar  on the 
integration and support for Foreign workers living 
in Macau ”, nos quais explicou-se o respectivo 
regime jurídico aos trabalhadores não residentes e 
ao sector de cultura, reforçando a sua consciência 
sobre “conhecer e cumprir a lei”.

Por  out ro  lado,  esta Pol íc ia  rea l izou,  com a 
colaboração da Aliança de Povo de Instituição de 
Macau, Associação de Amizade dos Moradores da 
Zona de Nordeste de Macau e Centro de Convívio 
Fai Chi Kei, palestras sobre a prevenção de burla e 
palestras temáticas sobre a segurança pública, nas 
quais explicou-se as informações actualizadas sobre 
os crimes e os métodos eficientes da prevenção de 
burla, reforçando ao público a consciência de auto-
protecção.
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內地公安機關到訪

Visitas dos órgãos de segurança pública do Interior da China 

11 月至 12 月期間，廣東省公安廳、公安部邊

防管理局及公安部警衛局代表團分別到訪本局

出入境事務廳和特警隊，就優化口岸通關措施、

人員培訓、警用裝備及打擊跨境犯罪等範疇互

相分享經驗和實務操作情況，進一步促進協調

和合作，以提升專業技能和培訓水平。

Durante os meses de Novembro e Dezembro, as 
delegações dos Serviços de Segurança Pública 
da Província de Guangdong, do Departamento do 
Controlo Fronteiriço do Ministério da Segurança 
Pública e do Departamento Policial do Ministério da 
Segurança Pública efectuaram, independentemente, 
visitas ao Serviço de Migração e à Unidade Táctica 
de Intervenção de Polícia desta Polícia, onde 
as partes trocaram experiências e situação de 
operações práticas nas áreas de optimização das 
medidas de passagem alfandegária, formação do 
pessoal, equipamentos policiais, combate aos crimes 
transfronteiriços, entre outras, promovendo ainda mais 
a coordenação e cooperação, para elevar as técnicas 
profissionais e o nível de formação.

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

廣東省公安廳鄭東副廳長 ( 前排中 ) 率團到訪
Visita da delegação chefiada pelo Subchefe dos Serviços de Segurança Pública 
da Província de Guangdong, Zheng Dong (no meio da fila da frente)

公安部代表團參觀特種車輛和裝備
As delegações do Ministério da Segurança Pública 
visitam os veículos e equipamentos especiais
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10 月 20 日，中資 ( 澳門 ) 職業介紹所協會廖建

成總幹事一行 4 人到訪本局，獲本局劉運嫦副

局長、出入境事務廳梁錫泉廳長及部門主管的親

切接待。座談會上，雙方就辦理外地僱員的申請

和續期流程，以及網上申辦系統優化措施等方面

交換意見，並藉此恆常交流機制加強彼此的了解

和合作。

No dia 20 de Outubro, uma delegação composta por 4 
pessoas e chefiada pelo Director Geral da Associação 
de Agências de Emprego de Capital da China (Macau), 
Lio Kin Seng, efectuou uma visita a esta Polícia, e foi 
amigavelmente recebida pela 2.ª Comandante Lao 
Wan Seong, Chefe do Serviço de Migração, Leong 
Sek Chun, e chefias de várias subunidades desta 
Polícia. No colóquio, as duas partes trocaram opiniões 
sobre os procedimentos de tratamento de pedido 
e renovação de trabalhadores não residentes e as 
medidas de optimização do sistema de pedido na 
internet, reforçando, através deste mecanismo regular 
de intercâmbio, a compreensão e a cooperação 
mútuas.

10 月 11 日，44 位保安學員培訓課程的消防學

員到訪本局特警隊進行學術參觀。本局人員除了

向學員介紹本局的架構、職能及日常警務工作

外，還安排了防暴隊裝備展示，加深學員們對特

警隊內不同工種的了解。

No dia 11 de Outubro, 44 alunos do Curso de 
Formação de Instruendos (destinados ao Corpo de 
Bombeiros) efectuaram um visita de estudo à Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP) desta 
Corporação. O pessoal desta Polícia, para além de 
introduzir aos alunos a estrutura orgânica, funções e 
trabalhos diários de policiamento desta Polícia, ainda 
exibiu os equipamentos do Grupo de Intervenção, de 
modo a dar-lhes a conhecer melhor as diversas tarefas 
da UTIP. 

學員在教官帶領到訪本局
Visita dos alunos do CFI, guiados pelos seus instrutores, 
a esta Polícia

會上雙方積極交流意見
As duas partes trocaram activamente opiniões no 
colóquio

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)

消防學員參觀特警隊

Visita dos instruendos do CFI (destinados ao 
Corpo de Bombeiros) à UTIP
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人員向來賓介紹交通警員的日常裝備
Os agentes desta Polícia apresentaram 
aos visitantes os equipamentos diários 
usados por agentes de trânsito 

黃偉鴻廳長 ( 前排中 ) 接待來賓到訪
O Chefe de departamento Vong Vai Hong (o meio da linha da frente) recebeu os visitantes 

12 月 1 日及 6 日，香港警務處交通部阮子健高

級警司和邱倩雯高級警司，以及參與「第十二屆

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」香港代表團

分別到訪本局交通廳。透過兩地警方相關業務人

員的緊密溝通，互相分享交通管理和宣傳教育工

作的成功經驗，有助提升人員的專業知識及執法

水平。

香港警務處參觀交通廳

Visita do Hong Kong Police Force ao Departamento de Trânsito

N o s  d i a s  1  e  6  d e  D e z e m b r o ,  2  S e n i o r 
Superintendents of Police, Mr. YUEN Chi Kin e 
Ms. YAU Sin Man, do Hong Kong Police Force, e a 
delegação de Hong Kong do “12.° Seminário sobre 
Ciências Policiais entre os Dois Lados do Estreito, 
Hong e Macau” efectuaram, independentemente, 
v i s i t as  ao  Depar tamen to  de  Trâns i to  des ta 
Corporação. Mediante a comunicação estreita e 
a permuta de experiências de sucesso relativas à 
gestão de trânsito e aos trabalhos de promoção 
e educação entre os agentes da Pol íc ia dos 
do is  loca is ,  con t r ibu iu  para  a  e levação dos 
conhecimentos profissionais e o nível sobre a 
execução da lei dos agentes.
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梁文昌局長率領本局人員參與研討會
O Comandante Leong Man Cheong liderou o pessoal desta Corporação 
para participar no seminário

嘉賓聆聽台上講者發言
Os participantes a ouvir atenciosamente a apresentação do orador

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會

Seminário sobre Ciências Policiais entre os 
Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

「第十二屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 12 月 3 日至 6 日在澳門舉行，由梁文昌局長

率領本局領導、部門主管及論文作者出席。本屆

研討會主題為「大數據思維與跨境警務合作」，

來自海峽兩岸、香港及澳門的警務人員和專家學

者約 200 人參與研討會。

本局馬俊輝警長撰寫了題為《海峽兩岸暨香港、

澳門基於大數據警務發展的思考　　利用人臉

識別系統共同為智慧城市提供安全保障》的論

文，經評審入選本屆警學研討會的交流論文集；

在研討會上，馬警長就其學術論文上台發表了演

講。其論文圍繞本次研討會的主題，探討了大數

據在警務工作上的發展，其務實見解和可行性建

議具有參考價值，均獲得與會專家、學者以及警

界同仁的讚賞和好評，對本局在警務理論方面和

學術研究工作上產生積極推動作用。是次研討會

氣氛熱烈，與會者積極互動，藉此拓展了兩岸四

地警方更廣闊的合作領域。

Realizou-se nos dias 3 a 6 de Dezembro, em 
Macau, o “12.° Seminário sobre Ciências Policiais 
entre os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e 
Macau”, no qual participou a delegação desta 
Polícia, chefiada pelo Comandante Leong Man 
Cheong,  com d i recção e  chef ias  das  vár ias 

馬俊輝警長發表論文
Apresentação da monografia pelo chefe Ma Chon Fai

subunidades e autores de teses.  O tema do 
seminário deste ano é “A teoria de Big Data e a 
cooperação policial transfronteiriça”, e o seminário 
contou com a presença de cerca de 200 agentes 
policiais e especialistas oriundos dos dois lados do 
estreito, Hong Kong e Macau.

Após feita a avaliação, a tese redigida pelo Chefe 
Ma Chon Fai desta Polícia, intitulada “Pensamento 
dos dois lados do estreito, Hong Kong e Macau no 
desenvonlvimento policial baseando em Big Data 
– oferecer, em conjunto, garantias de segurança à 
cidade inteligente usando o sistema de identificação 
facial” foi seleccionada para a colectânea das teses 
do presente seminário. No seminário, o Chefe Ma 
proferiu a sua tese, na qual foi estudado acerca 
do tema deste seminário o desenvolvimento da 
Big Data nos trabalhos policiais. As suas opiniões 
pragmáticas e sugestões viáveis tinham valores 
de referência, foram reconhecidas e obtiveram 
uma boa apreciação por parte dos especialistas, 
produzindo assim efeito act ivo e promovendo  
a ciência policial e o estudo académico desta 
Corporação. O evento decorreu num ambiente 
caloroso e interactivo e serviu de plataforma para a 
partilha de experiências, aprofundando os laços de 
cooperação entre as quatro regiões.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳人員拘一毒男  揭假結婚案

O Departamento de Informações deteve um homem 
envolvido num caso de droga e desmantelou um 
caso de casamento falso

11 月 10 日，本局情報廳警員於北區進行反罪

惡巡邏期間，發現一名形跡可疑的男子，警員隨

即上前截查並在其身上搜出 3 包懷疑毒品「海

洛因」( 共重 6.74 克 )、6 粒白色藥丸 ( 共重 7.36

克 ) 及懷疑販賣毒品後獲得的澳門幣 4 千多元。

嫌犯稱毒品是從內地偷運來澳，目的主要是自用

及販賣給其他吸毒者使用。隨後，警員亦於嫌犯

身上找到有關其夫妻雙方家庭背景的文件，以及

出入境事務廳發出的通知書，經調查，發現嫌犯

幫助一名內地女子透過假結婚手段取得澳門居

民身份證，從中獲取澳門幣 10 萬元酬勞。

本局將上述兩名涉案男女分別以「不法販賣麻醉

藥品及精神藥物」、「不法吸食麻醉藥品及精神

藥物」、「不適當持有器具或設備」及「偽造文

件」罪送交檢察院偵訊。

No dia 10 de Novembro,  quando agentes do 
Departamento de Informações (DI) desta Polícia 
realizaram uma operação anti-crime no bairro norte, 
encontraram um homem com atitude suspeita, 
portanto interceptaram imediatamente o referido 
homem, e na posse dele foram encontrados 3 
saquinhos de plástico com droga que suspeita ser 
“cocaína” (com peso total de 6,74g), 6 comprimidos 
de cor branca (com peso total de 7,36g) e mais de 
4000 patacas que suspeita ser obtida por venda de 
droga.

O suspeito disse que a referida droga foi trazida 
i legalmente do Interior da China para Macau, 

para uso próprio e venda a outros comsumidores. 
P o s t e r i o r m e n t e ,  a g e n t e s  p o l i c i a i s  a i n d a 
encontraram na posse dele um documento sobre os 
contextos familiares dele e da sua esposa, e uma 
notificação emitida pelo Serviço de Migração desta 
Polícia. Após feitas as averiguações, descobriu-
se que o suspeito ajudou uma mulher do Interior 
da China a obter o Bilhete de Identificação de 
Residente de Macau através do casamento falso, e 
recebeu 100 mil patacas como uma renumeração.

Esta Polícia encaminhou o homem e a mulher 
envolvidos ao Ministério Público por crimes de 
“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas”, “Consumo ilícito de estupefacientes 
e de substâncias psicotrópicas”, “Detenção indevida 
de utensílio ou equipamento” e “Falsificação de 
documentos”.



24

參與聯合演練

Participação em exercícios conjuntos

10 月 20 日及 11 月 24 日凌晨，包括本局在內

的多個澳門國際機場保安工作的政府機關及航

空業營運商，在澳門國際機場分別舉行了兩次聯

合演習。

「非法劫持航機演習」模擬一架外國註冊航機被

該國一個政治組織騎劫至澳門國際機場；「全面

緊急演習」模擬一架航機在降落跑道後發生意外

引起火災，各單位在接報後啟動機場緊急應變計

劃及保安應變程序處理事件，相關演習有助提升

各部門應對事故的溝通和協調能力。

Nas madrugadas do dia 20 de Outubro e do dia 24 
de Novembro, os diversos órgãos governativos que 
se responsabilizam pelos trabalhos de segurança 
no Aeroporto Internacional de Macau (incluindo esta 

11 月 20 日，粵港澳三地多個相關部門，在澳

門國際機場跑道以東海面及外港客運碼頭舉行

「2017 年粵港澳三地海上搜救聯合演練」，模

擬一艘高速客船與一艘運油船相撞意外，澳門船

舶交通管理中心接報後，啟動了海上事故應急計

劃處理事件。過程中透過區域合作機制，動員各

方搜救力量開展拯救工作。演練有助提升三地相

關部門和單位的應變能力，加強保障珠江口的海

事安全。

培訓課程
Cursos de
Formação

Polícia) e as operadoras da Indústria Aeronáutica 
realizaram respectivamente 2 exercícios conjuntos 
no Aeroporto Internacional de Macau.

O “Exercício de sequestro de uma aeronave” 
simulou que um avião inscrito num país estrangeiro 
foi desviado por uma organização terrorista e 
aterrou no Aeroporto Internacional de Macau; O 
“Exercício completo de simulação de emergência” 
simulou que uma aeronave provocou, ao aterrar na 
pista, um aciedente, causando assim um incêndio. 
Todas as entidades, tendo recebido a informação, 
accionaram imediatamente o plano e o processo 
de emergência do aeroporto para o tratamento 
do  i nc iden te .  A rea l i zação  dos  respec t i vos 
exercícios contribuiu para elevar as capacidades 
de comunicação e coordenação dos diversos 
departamentos no enfrentamento de incidentes.

N o  d i a  2 0  d e  N o v e m b r o ,  o s  r e s p e c t i v o s 
departamentos da Província de Guangdong, Hong 
Kong e Macau realizaram o “Exercício conjunto de 
busca e salvamento no mar 2017” no mar a leste 
da pista do Aeroporto Internacional de Macau e 
no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exter ior.  No exercício, foi  s imulada a col isão 
entre uma embarcação rápida de passageiros e 
uma embarcação de transporte de combustíveis. 
O Centro de Gestão do Tráfego Marí t imo de 
Macau, tendo recebido a informação, accionou 
imediatamente o “Plano contingente para sinistros 
no mar” para o tratamento do incidente. Durante o 
exercício, através do mecanismo de cooperação 
regional, foram mobilizados os recursos humanos e 
materiais das três regiões para iniciar salvamento. 
O exercício contribuiu para elevar as capacidades 
de resposta dos respectivos departamentos e 
subunidades de três locais, a fim de reforçar e 
garantir a segurança marítima do Estuário do Rio 
das Pérolas.
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流程優化課程

Curso de Formação sobre a 
Optimização dos Processos de 
Trabalho

特別巡邏訓練課程

Curso de Formação de Patrulha Especial

為提升本局人員對業務流程管理的水平，由行政

公職局協辦的「流程優化課程」於 10 月 11 日

至 18 日舉行，內容包括流程管理的原則、業務

流程建模工具和技術及流程優化與施政績效的

關係等，課程有助加強學員對流程的認識和掌握

流程管理的方法和技術，從而運用有限資源改善

工作效果，提升工作效率。

No in tu i to  de  e levar  o  n íve l  sobre  a  ges tão 
dos processos de trabalhos dos agentes desta 
Corporação, real izou-se, nos dias 11 a 18 de 
Outubro, o Curso de Formação sobre a Optimização 
dos Processos de Trabalho, co-organizado pela 
Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública. O programa do curso é: princípios de 
gestão dos processos de trabalho, ferramentas 
e técnicas para modelagem de processos de 
trabalho, relação entre a optimização de processos 
de trabalho e eficiência governativa, etc. O referido 
curso contribuiu para consolidar os conhecimentos 
dos formandos acerca dos processos de trabalho, 
e ainda o domínio de métodos e técnicas da 
gestão dos mesmos, para aperfeiçoar e elevar os 
resultados e a eficiência do trabalho com recursos 
limitados.

10 月至 11 月期間，本局開辦第十三期「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，且能專業處理特定

案件的精銳隊伍。

Durante os meses de Outubro a Novembro, a 
Corporação organizou o 13.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 patrulha com veículos, de elite eficiente, 
flexível, ágil e que pode resolver profissionalmente 
os casos específicos.

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

教官指導學員行進技巧
O instrutor ensina as 
técnicas de andamento 
protectivo

導師鍾一鳴先生講解業務流程管理的基礎知識
O formador Sr. Chong Iat Meng explica o 
conhecimento básico sobre a gestão dos 
processos de trabalhos
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學員進行分組討論
Os agentes discutem em grupo

刑事情報分析及跟蹤訓練課程

Curso de Análise de Informações Criminais 
e de Seguimento

保護重要人物及設施課程

Curso de Protecção a Altas Entidades e 
Instalações Importantes

12 月期間，警察學校開辦「刑事情報分析及跟蹤

訓練課程」，課程為期 4 天，共 30 位警務人員修

讀。本局邀請香港警務處刑事情報科人員來澳擔

任導師，就非法活動的資料搜集、分析評估，以

及跟蹤技巧等課題進行講解。課程取得良好效果，

能夠學習鄰近地區同業的知識及經驗，並提升本

局人員分析情報的能力，進一步強化專業技能。

Em Dezembro, a Escola de Polícia organizou o 
“Curso de Análise de Informações Criminais e 
de Seguimento” com a duração de 4 dias, que 
foi frequentado pelos 30 agentes policiais. Esta 
Corporação convidou para serem docentes os 
elementos dos serviços de informações criminais 
da Polícia de Hong Kong, para explicar a recolha 
de dados, a análise e o estudo sobre as actividades 
i legais,  bem como a técnica de seguimento, 
entre outros temas. Curso este atingiu resultado 
satisfatório, e capaz de assimilar os conhecimentos 
e exper iências dos serv iços congéneres das 
regiões vizinhas, elevando assim a capacidade de 
análise de informações criminais do pessoal desta 
Corporação, e fortalecendo a técnica e capacidade 
profissional.

梁文昌局長主持結業儀式
O Comandante Leong Man Cheong presidiu 
a cerimónia de conclusão do curso

12 月 15 日，在特警隊體育館舉行了「保護重要

人物及設施課程」結業儀式，合共 31 位來自各

警務部門的學員通過評核順利完成課程，課程內

容包括駕駛技術、急救、住地保安工作、保護陣

形及戰術運用等。畢業學員均經過緊密及嚴格的

訓練，將成為保護重要人物及設施組的新力軍。

Em 15 de Dezembro, realizou-se, no pavilhão 
desportivo da Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia, a cerimónia da conclusão do “Curso 
de Protecção a Altas Entidades e Instalações 
Importantes”, no total de 31 agentes provindos 
de di ferentes subunidades desta Corporação 
aprovaram nos exames e concluíram o curso. O 
conteúdo do curso inclui a técnica de condução, 
o primeiro socorro, o trabalho de segurança no 
local de alojamento, as formas de protecção e a 
aplicação de tácticas. Após os treinos intensivos e 
rigorosos, os agentes irão ser uma equipa nova do 
grupo de protecção a altas entidades e instalações 
importantes.
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李志輝副警務總長主持結業儀式
O Subintendente Lei Chi Fai presidiu a cerimónia de encerramento

學員練習各種防禦陣式
Os formandos estão a treinar as diversas posições 
de protecção

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

12 月 21 日， 在 特 警 隊 體 育 館 舉 行 了「 第

二十六期警務應變防暴課程」結業儀式，修讀學

員分別來自本局轄下各部門 41 位人員及懲教管

理局 4 位人員。課程內容包括人群管理和控制、

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，增強對處理

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 21 de Dezembro, real izou-se no pavi lhão 
desportivo da Unidade Táctica de Intervenção da 
Polícia, a cerimónia de encerramento do “26.º Curso 
de Intervenção Policial”. O Curso foi frequentado 
pe los  41  agen tes  p rov indos  das  d i fe ren tes 
subun idades desta  Corporação e  4  agentes 
da Direcção dos Serviços Correccionais, cujos 
conteúdos se incluem: a gestão e controlo de 
multidões, o andamento protectivo nas escadas, 
as técnicas para a entrada no apartamento e 
de antimotim, etc. Após 8 semanas de treinos 
prof iss ionais  e  testes r igorosos,  os agentes 
aumentaram a confiança no tratamento dos eventos 
públicos de grande escala e a capacidade de 
resposta na intervenção policial e no tratamento de 
incidentes imprevistos.
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警務人員進修課程

Curso de Aperfeiçoamento para 
Agentes Policiais

為提升本局前線警務人員的綜合能力，持續學

習新知識以優化服務質素，本局每年均定期開

辦「警務人員進修課程」。本年度課程於 2 月

至 12 月期間進行，每班為期兩星期，對象為首

席警員至警員，共 268 人參與。課程導師分別

由本局警官、司法警察局、法務局及社會工作局

委派相關專業人員擔任，共設有 21 個科目，包

括：品德教育、問題賭博防治、心理健康、戒毒

錦囊、警察裝備及使用、常用槍械認識、截停及

盤問技巧訓練、處理兇暴性人士訓練、戰術性接

近可疑車輛 / 人物訓練、同伴間互相掩護戰術、

建築物內封鎖、搜查戰術及體能訓練、出入境事

務知識、處理可疑物品及炸彈之講解等。是次課

程透過多方位專業知識培訓，以及增加模擬日常

警務工作處理技巧訓練，旨在提升警務人員的個

人素質、警務工作效能、更新警務知識。

Com vista a reforçar as capacidades compreensivas 
d o s  n o s s o s  a g e n t e s  n a  l i n h a  d a  f r e n t e ,  e 
aperfeiçoar a qualidade de serviço através da 
aprendizagem contínua dos novos conhecimentos, 
a Corporação organiza anualmente o “Curso de 

Aperfeiçoamento para Agentes Policias”. Este ano, 
os cursos com duração de 2 semanas, destinados 
a agentes dos postos de guarda principal a guarda, 
realizaram-se durante os meses de Fevereiro a 
Dezembro, com um total de 268 participantes. Os 
formadores dos cursos foram desempenhados 
pe los  o f i c i a i s  des ta  Co rpo ração  e  agen tes 
especializados nomeados pela Polícia Judiciária, 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça e 
Instituto de Acção Social. O Curso foi composto 
pelas 21 disciplinas, incluindo: a Educação sobre 
a idoneidade moral, a Prevenção e tratamento 
da problemática do jogo, a Saúde psicológica, 
as Dicas de tratamento da toxicodependência, 
o s  E q u i p a m e n t o s  p o l i c i a i s  e  o  s e u  u s o ,  o 
Conhecimento sobre as armas de fogo do corrente 
uso, a Instrução sobre as técnicas de intercepção 
e interrogação, a Instrução sobre o tratamento de 
pessoas maníacas, a Instrução sobre a abordagem 
táctica dos veículos/pessoas suspeitas, a Táctica 
de protecção mútua entre camaradas, o Bloqueio 
no interior de edifício, a Táctica de Busca, os 
Treinos físicos, o Conhecimento sobre assuntos 
de migração, o Tratamento dos artigos suspeitos e 
bombas, etc. O presente curso, com a disseminação 
de conhecimentos profissionais em várias áreas 
e o aumento de instrução sobre as técnicas de 
processamento de trabalhos policias quotidianos 
simulados, visou a melhorar a qualidade pessoal 
de agentes policiais e a eficiência do trabalho, e a 
actualizar os conhecimentos de policiamento.
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警長晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de Chefe

10 月 27 日，在本局總部舉行警長晉升儀式，

由黃子暉副局長主持，各部門主管均有出席，為

同僚作出祝賀。是次晉升共有 18 位警長，當中

普通職程男性 12 位和女性 3 位，機械職程、無

線電職程及音樂職程分別各男性 1 位。

普通職程：林華鋒、陳賜魁、周鳳珍、戚鳳好、
彭煜秋、黃國華、江展佳、江展能、梁華佟、
李偉祥、黃玲霞、李堅榮、高錦明、李寶榮、
吳炎攀

音樂職程：麥嘯峰

機械職程：鄭錦輝

無線電職程：陸植淦

Em 27 de Outubro, realizou-se no aquartelamento 
da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia desta 
Corporação, a cerimónia de promoção ao posto 
de chefe, a qual foi presidida pelo 2.º Comandante 

黃子暉副局長為新晉警長佩戴肩章       
Colocação do distintivo de posto pelo 2.º 
Comandante, Wong Chi Fai, aos recém-
promovidos ao posto de Chefe

新晉警長與本局領導主管合照      
Fotografia conjunta dos promovidos junto de Comandantes e chefias da Polícia

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoções

Wong Chi Fai ,  e contou com a presença dos 
responsáve i s  das  vá r i as  subun idades ,  que 
deram os parabéns aos agentes promovidos. Na 
cerimónia, houve 18 agentes promovidos ao posto 
de chefe, de entre os quais, 12 masculinos e 3 
femininos da carreira ordinária, sendo 1 masculino 
da carreira de mecânicos, 1 masculino da carreira 
de radiomontadores e 1 masculino da carreira de 
músicos.

Carreira ordinária: LAM WA FONG, CHAN CHI 
FUI,  CHAO FONG CHAN, CHEK FONG HOU, 
PANG IOK CHAO, WONG KUOK WA, KONG CHIN 
KAI, KONG CHIN NANG, LEUNG WA TONG, LEI 
WAI CHEONG, WONG LENG HA, LEI KIN WENG, 
KOU KAM MENG, LEI POU WENG, NG IM PAN

Carreira de músicos: MAK SIO FONG
Carreira de mecânicos: CHEANG KAM FAI
Carreira de radiomontadores: LOK CHEK KAM



30

警員就職典禮

Cerimónia de Tomada de Posse dos Guardas

12 月 12 日，在本局特警隊大樓內為新入職警

員舉行就職典禮。儀式由梁文昌局長主持，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 163 人，包括一般職程男性 115 人

及女性 48 人；學歷方面，1 人具碩士學歷，74

人具大學學歷，3 人具大專學歷，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。

Em 12 de Dezembro,  no  aquar te lamento  da 
Unidade Táctica de Intervenção de Polícia desta 
Corporação foi realizada a cerimónia de tomada 
de posse dos guardas novos. A cerimónia foi 
presidida pelo Comandante Leong Man Cheong, 
e contou com a presença das chefias das várias 
subunidades, onde foi efectuada a colocação dos 
crachás aos guardas novos. Foram 163 guardas 
que tomaram a posse do cargo de agente policial, 
dos quais 115 mascul inos e 48 femininos se 
integraram na carreira ordinária, dos agentes 
empossados, 1 obteve o grau de mestrado, 74 
são l icenciados, 3 obtiveram o bacharelato, e 
os restantes completaram o ensino secundário 
complementar. Após a cerimónia, os novos agentes 
são distribuídos às diversas subunidades para o 
desempenho de tarefas policiais.

梁文昌局長為成績第一名警員佩戴警章
O Comandante Leong Man Cheong a colocar 
o crachá ao agente 1.º classificado da 
classificação final
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體育競賽
Desporto e
Competições

中秋盃小龍賽

Regata de Mini-Barcos de Dragão Taça Chon Chao

10 月 8 日，「2017 澳 門 中 秋 盃 小 龍 賽 」 在 南

灣湖水上活動中心舉行，今屆賽事競爭激烈，共

有 81 支隊伍參賽。本局派出龍舟隊參與「公職

人員公開組」項目賽事，並成功取得冠軍和亞軍

優異成績。

Em 8 de Outubro, realizou-se, no Centro Náutico da 
Praia Grande, o evento de “Regata de Mini-Barcos 
de Dragão Taça Chon Chao 2017”. As competições 
foram dadas à disputa emotiva e foram participadas 
pelas 81 equipas. Esta Corporação mandou a sua 
equipa de Barco de Dragão para participar na 
competição de “Funcionários Públicos – categoria 
aber ta”  e  conseguiu  ocupar  no pr imei ro  e  o 
segundo lugar este excelente resultado.



32

11 月 26 日，本局交通廳劉小俠副警務總長帶

領人員參與 2017 交通安全推廣系列活動「交通

安全樂滿 FUN - 康體同樂日」，藉着輕鬆互動

的競技活動，向在場人士宣揚交通安全訊息，交

通廳代表隊亦於競技活動中榮獲金獎。

交通安全康體同樂日

Dia de Segurança no Trânsito e de Desporto

Em 26 de Novembro, elementos da Corporação 
chefiados pelo subintendente do Departamento de 
Trânsito Lao Sio Hap, participaram nas actividades 
de sensibil ização de segurança no trânsito do 
ano 2017 –  “D ia  de  Convív io  da  Segurança 
Rodoviária”. Através das actividades atlét icas 
aligeiradas interactivas, divulgaram-se informações 
de segurança no trânsito a todos presentes no 
local,  além disso, a equipa representat iva do 
Departamento de Trânsito ganhou o prémio de ouro 
nas actividades atléticas.
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表揚運動比賽成績優異部門

Elogio dado às Subunidades com Melhores 
Classificações nas Competições Desportivas

本年度舉辦了各項球類、射擊及越野跑等內部比

賽，本局轄下部門人員積極參與。比賽不僅能考

驗人員的體能和意志，亦促進了部門及人員間的

友誼，大大提升了團隊精神及士氣。本局特此對

全年總成績優異的部門進行表揚，以資鼓勵。榮

獲「運動比賽全年總成績獎」部門：

冠軍：特警隊

亞軍：出入境事務廳

季軍：交通廳、澳門警務廳及情報廳

As diversas competições internas, como as de 
modalidade de bolas, de t iro e de corta-mato, 
organizadas no corrente ano, foram participadas 
a c t i v a m e n t e  p e l o  p e s s o a l  d a s  d i f e r e n t e s 
subunidades. Estas competições para além de 
testar a capacidade física e força de vontade do 
pessoal , ainda promovem a amizade entre os 
serviços e o pessoal, elevando significadamente 
o espírito de camaradagem e o moral do pessoal. 
Es ta  Co rpo ração ,  no  sen t i do  de  es t imu la r, 
elogiou as subunidades que obtiveram melhores 
classificações durante o ano inteiro. Subunidades 
que obtiveram o “Prémio de Melhor Classificado 
Anual”:

1.º lugar  Unidade Táctica de Intervenção da Polícia
2.º lugar  Serviço de Migração
3.º lugar  Departamento de Trânsito , Departamento 

P o l i c i a l  d e  M a c a u  e  D e p a r t a m e n t o  d e 
Informações

本局領導與獲獎部門主管合照
Fotografia conjunta da direcção desta Corporação e 
chefias das subunidades premiadas

嘉獎表揚
Louvor e Elogio
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

10 月至 12 月期間，警察樂隊應邀前往多間學

校進行音樂演出，受到師生們的熱烈歡迎。此

外，樂隊亦參與了「政府總部開放日」、「澳門

媽祖文化旅遊節」、「交通安全嘉年華」、「明

愛慈善園遊會」、「葡萄牙旅行社協會年會」等

活動演奏助興，展現警隊親切形象。

Durante  os  meses de Outubro  a  Dezembro, 
a Banda de Música foi  convidada para exibir 
nas diversas escolas e foi bem acolhida pelos 
p ro fessores  e  a lunos .  A lém d isso ,  a  Banda 
participou ainda, entre outras actividades, no “Dia 
de Abertura da Sede do Governo”, “Festival de 
Cultura e Turismo A-Má”, “Carnaval de Segurança 
Rodoviária”, “Basar de Caridade da Caritas Macau” 
e “Congresso Nacional da Associação Portuguesa 
de Agências de Viagens e Turismo”, mostrando a 
imagem amigável da Polícia. 

葡萄牙旅行社協會年會
Congresso Nacional da APAVT

第二警務警司處警務偵查隊獲表揚

A Equipa de Investigação do Comissariado 
Policial n.º 2 foi elogiada

12 月 18 日，市民梁女士向本局澳門警務廳第

二警務警司處警務偵查隊致送錦旗，以表揚偵查

隊人員迅速偵破一宗勒索及盜竊案件，將嫌犯繩

之以法。

Em 18 de Dezembro, a cidadã Sr.ª Leong ofereceu 
um ga lhardete  à  Equ ipa de Invest igação do 
Comissar iado Pol ic ia l  n.º  2 do Departamento 
Policial de Macau desta Corporação, para elogiar 
os agentes da Equipa de Investigação por ter 
descoberto rapidamente um caso de extorsão 
e furto, e contribuído para a prisão do indivíduo 
suspeito.

張志輝副警司代表接受錦旗
Subcomissário Cheong Chi Fai em recepção de galhardete
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學校演奏
Actuações nas escolas

交通安全嘉年華
Festa da Segurança no Trânsito

政府總部開放日
Dia de Abertura da Sede do Governo
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其他
Outros

行山同樂日

Dia de Convívio do Passeio na Montanha

由保安部隊及保安部門合辦的 2017 年「行山同

樂日」活動，於 12 月 3 日在路環步行徑舉行。

活動從叠石塘媽祖像起步，途經黑沙水庫健康

徑，最後到達終點黑沙水庫郊野公園，全程約 4

公里。保安司黃少澤司長身體力行，帶領約 400

位來自保安司轄下各部隊及部門的人員和家屬

體驗行山樂趣。活動有助促進人員間的情誼，提

升凝聚力和歸屬感。

黃少澤司長帶領一眾人員體驗行山樂趣
O Secretário Wong Sio Chak liderou um conjunto do pessoal 
para experimentar a diversão do passeio na montanha

A actividade do “Dia de Convívio do Passeio na 
Montanha” do ano 2017 foi  organizada pelas 
Forças e Serviços de Segurança de Macau em 
3 de Dezembro no Tr i lho de Coloane, com a 
partida na Estátua de A-Má no Alto de Coloane e 
passagem pelo circuito da barragem de Hac-Sá 
até ao Parque de Merendas de Barragem de Hác-
Sá, com a distância de 4 km. O Secretário para a 
Segurança chefiou um conjunto de cerca de 400 
pessoal das forças e serviços sob sua tutela e 
seus familiares para dar passeio na Montanha no 
sentido de experimentar a diversão neste evento. 
O evento ajuda promover a amizade do pessoal, 
aumenta a força de união e o seu sentido de 
pertença.
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繳費便利措施

Medidas facilitadoras no pagamento de multas

為配合澳門特區政府推動電子政務發展，本局持

續優化收納交通違例罰款服務，現時除了提供網

上繳費、中銀 e 網和中銀 e 道等途徑外，本局

與民政總署合作，於 11 月 15 日起在本澳各區

的《城市指南》資訊亭新增「收納交通違例罰

款」服務，方便市民有更多渠道查詢交通違例紀

錄及繳交有關罰款，並可在繳付方式中選擇「澳

門通」卡或中銀閃付卡繳付費用。

本局亦於 12 月 5 日起在轄下部門設置的收納交

通違例罰款櫃枱，新增「澳門通」卡繳付方式，

只需「拍卡」即可完成繳費手續。

Em articulação com o desenvolvimento do “governo 
electrónico” do Governo da RAEM, esta Polícia 
continua a optimizar o serviço da cobrança de 
multas por infracções de trânsito, actualmente para 
além do serviço de pagamento online, de e-banco e 
e-canal do Banco da China, esta Polícia cooperou 
com o IACM em acrescentar, a partir de 15 de 
Novembro, o novo serviço de “cobrança de multas 

《城市指南》資訊亭 
Quiosque do “Guia da Cidade”

「澳門通」卡收費機
Máquina de cobrança de “Macau Pass”

por infracções de trânsito” na lista de função do 
“Guia da Cidade” dos diferentes zonas de Macau, 
com vista a faci l i tar  e fornecer aos cidadãos 
mais meios para pesquisa de talão de multa e 
de pagamento da respectiva multa, e pode-se 
seleccionar a forma de pagamento por via Macau 
Pass ou por QuickPass Card do Banco da China.

A partir de 5 de Dezembro, esta Polícia acrescentou 
também a forma de pagamento por Macau Pass 
nos ba lcões para  a  cobrança de mul tas  por 
infracções de trânsito instalados nos departamentos 
subordinados, é só efectuar uma leitura do Macau 
Pass para concluir o pagamento.
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推出「家務工作外地僱員續期申請」自助服務

Lançamento do serviço de auto-atendimento destinado ao “Pedido de renovação do 
documento de trabalhador doméstico não residente”

便捷簡易的自助服務是未來公共行政服務發展

的大趨勢，自 2015 年起，本局與澳門保安部隊

事務局及身份證明局共同推展一系列的自助服

務。2017 年三方再次合作推出「家務工作外地

僱員續期申請」自助服務，由 12 月 6 日起，本

澳居民可透過分佈在關閘邊檢大樓、出入境事務

廳大樓、中華廣場地下大堂、黑沙環政府綜合服

務大樓自助服務區、各區衛生中心等全澳超過

40 個不同地點的多功能自助服務機，替其家務

外僱自助申辦續期，相關家務外僱可憑自助機列

印之通知書，前往北安出入境事務廳大樓或黑沙

環政府綜合服務大樓完成後續程序及獲取新的

「外地僱員逗留許可」。

本局與澳門保安部隊事務局將持續開發更多面

向公眾的電子自助服務，以提升辦證效率及優化

內部行政。

Os rápidos e simples serviços de auto-atendimento 
são as grandes tendências de desenvolvimento 
dos serviços administrativos públicos do futuro 
e, a partir de 2015, esta Corporação, a Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
(DSFSM) e a Direcção dos Serviços de Identificação 
(DSI) lançaram conjuntamente uma série desses 
serviços. Em 2017, estes três Serviços cooperaram 
novamente para o lançamento do serviço de auto-
atendimento destinado ao “Pedido de renovação do 
documento de trabalhador doméstico não residente” 
e, a partir do dia 6 de Dezembro, os residentes de 
Macau podem servir-se dos quiosques de multi-
aplicações, que se encontram instalados no Edf. 
do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, Edf. do 
Serviço de Migração, átrio dos rés-dochão do Edf. 
China Plaza, área dos serviços de autoatendimento 
do Centro de Serviços da RAEM na Areia Preta 
e vários Centros de Saúde, num total de mais 
de 40 locais, para proceder, por si próprio, às 
formal idades de renovação do documento do 
seu trabalhador doméstico não residente, e, o 
respectivo trabalhador, munido da noti f icação 
imprimida pelo quiosque de auto-atendimento, deve 
deslocar-se ao Serviço de Migração, sito em Pac 
On, ou, ao Centro de Serviços da RAEM na Areia 
Preta, para concluir o restante procedimento e, 
obter uma nova “Autorização de Permanência para 
Trabalhadores Não Residentes”.

Esta Corporação e a DSFSM irão continuar a 
desenvolver mais serviços de auto-atendimento 
para a comunidade, a fim de elevar a eficiência no 
tratamento de documentos e, ainda, optimizar a 
gestão interna.
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公益金百萬行

Marcha de Caridade para um Milhão

12 月 1 日，澳門日報讀者公益基金會賀定一會

長一行八人到訪本局，與本局領導層進行交流會

晤。基金會感謝本局長期對該會及公益金百萬行

活動的大力支持，本局梁文昌局長亦表示會一如

既往積極參與和全力支持活動，並在活動當天加

派人員到現場維持秩序及指揮交通，確保活動順

利進行。

12 月 10 日，「第 34 屆公益百萬行」在孫逸仙

大馬路起步，由行政長官崔世安先生及全國政協

副主席何厚鏵先生等嘉賓主持起步儀式。本局隊

伍在梁文昌局長帶領下，與各界熱心人士共襄善

舉，沿途亦有警察樂隊及多個團體組成之樂隊演

奏樂曲，為慈善大軍打氣，活動過程充滿熱鬧歡

樂氣氛。

Em 1 de Dezembro, um grupo de oito pessoas, 
liderado pela presidente do Fundo de Beneficência 
dos Leitores do Jornal Ou Mun Sra. Ho Teng 
Iat visitou a esta Corporação e teve encontro e 

intercâmbio com a direcção da Corporação. O 
Fundo agradeceu à Corporação pelo apoio grande 
e constante ao Fundo e à Marcha de Caridade para 
um Milhão, o Ex.mo Comandante da Corporação 
Leong Man Cheong revelou também que vai 
participar e apoiar activamente e como sempre na 
marcha, e irá destacar mais pessoal para o local no 
dia da realização da actividade, com vista a manter 
ordem pública e regular trânsito para garantir a 
realização com sucesso da marcha. 

Em 10 de Dezembro, a 34.ª Marcha de Caridade 
para um Milhão teve início na Avenida Dr. Sun Yat 
Sen, com a partida iniciada pelo Chefe do Executivo, 
Chui Sai On e vice-presidente do Comité Nacional 
da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 
Ho Hau Wa, entre outros convidados. O grupo da 
Corporação foi chefiado pelo Ex.mo Comandante 
Leong Man Cheong, apoiando esta actividade de 
caridade com os participantes de diversos sectores, 
no caminho, a Banda de Música do CPSP e várias 
associações tocavam em conjunto músicas famosas 
para estimular os participantes, a Marcha estava 
numa atmosfera alegre.

本局全力支持公益金百萬行
Total apoio da Corporação à Marcha de Caridade para um Milhão

治安小警苗和家長一同參與慈善盛事
“Sementeira policial” e os seus pais participaram no 
evento de caridade
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聖誕聯歡

Festa do Natal

12 月 9 日，一年一度的「聖誕聯歡會」在特警

隊總部舉行，保安司黃少澤司長和警察總局馬耀

權局長應邀擔任主禮嘉賓，梁文昌局長及各部門

主管均有出席，與本局人員、退休警務人員及家

屬共慶佳節。會場設有遊戲及美食攤位、抽獎環

節及多項精彩表演節目，為節日增添濃厚氣氛。

12 月 14 及 15 日 一 連 兩 晚 舉 行「 聖 誕 聯 歡 晚

會」。梁文昌局長聯同多位領導主管及嘉賓出

席，與一眾同僚及家屬聚首一堂共慶佳節。局

長感謝全體人員過去一年堅守崗位，辛勤付出，

並聯同領導主管向同僚及家屬祝酒致意。晚宴亦

安排多項助興節目，包括警察樂隊演唱多首動聽

應節樂曲、警察舞蹈組及小朋友們表演優美的舞

蹈，以及精彩有趣的魔術表演和抽獎環節等，同

場還設有警務人員書畫作品展覽，讓晚宴充滿歡

樂的節日氣氛。
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Em 9 de Dezembro, a Festa do Natal anual foi 
realizada no aquartelamento da Unidade Táctica 
de Intervenção da Polícia, o Secretário para a 
Segurança Wong Sio Chak e Comandante-geral 
dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, 
foram convidados para presidir a abertura do 
evento, o Comandante Leong Man Cheong e as 
chefias das subunidades t iveram presença na 
Festa, celebrando a festa com todo o pessoal da 
Corporação, os agentes policiais reformados e 
seus familiares. Houve ainda tendas de jogos e 
comida, sessão de sorteio e vários espectáculos 
que transbordando forte sensação de júbilo.

Em 14 e 15 de Dezembro, realizou-se o jantar 
anual do Natal, que contou com a presença do 
Comandante Leong Man Cheong, várias chefias 
de subunidades e convidados, ocasião em que 
se juntaram aos colegas e seus familiares para 
celebrar  este quadra fest iva.  O Comandante 
exprimiu o seu agradecimento a todo o pessoal 
pe lo  seu desempenho d i l igente e dedicação 
demonstrados ao longo do ano passado, brindou, 
conjuntamente com a direcção e as chefias, a 
todos os colegas e familiares. O sarau foi aminado 
por um leque de programas divertidos, incluindo: 
músicas apropr iadas à ocasião tocadas pela 
Banda de Música; várias actuações realizadas pelo 
Grupo de Dança e crianças; ilusões interessantes 
apresentadas pelo mágico; grande sorteio; e a 
exposição de obras art íst icas dos agentes. A 
atmosfera do sarau estava alegre.

聖誕聯歡晚會

Jantar de Convívio de Natal
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聖誕裝飾設計比賽

Concurso de Design de Decorações para o Natal

本年度聖誕裝飾設計比賽於 12 月舉行，評審團

由資源管理廳、情報廳、行動廳、警察學校及指

揮部輔助暨服務處代表所組成。參賽作品分別來

自出入境事務廳、交通廳、特警隊、機場警務

處、氹仔警務警司處、第一、第二及第三警務警

司處。作品盡顯參賽部門的心思，創意新穎，為

節日增添色彩。

12 月 13 日評審團分別前往 8 個參賽單位進行

評審，得奬名單如下：

冠軍：第三警務警司處

亞軍：機場警務處

季軍：交通廳

安慰獎：第二警務警司處

創作獎：出入境事務廳

O Concurso de Design de Decorações para o Natal 
deste ano realizou-se em Dezembro, a equipa de 
júri foi composta pelos representantes provindos 
d o  D e p a r t a m e n t o  d e  G e s t ã o  d e  R e c u r s o s , 
Departamento de Informações, Departamento de 
Operações, Escola de Polícia e Divisão de Apoio 
e Serviços. As obras são feitas pelo Serviço de 
Migração, Departamento de Trânsito, Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, Divisão Policial 
do Aeroporto, Comissariado Policial da Taipa, 
Depar tamento  de  Trâns i to  e  Comissar iados 
Policiais n.os 1, 2 e 3. Todas as obras têm a sua 
característica, que demonstraram a criatividade e a 
dedicação dos serviços participantes e trouxeram 
cor nova à quadra festiva.

A equipa de júri deslocou-se, em 13 de Dezembro, 
às oito subunidades participantes para efectuar 
a avaliação. Do concurso, saíram os seguintes 
resultados:

1.º lugar:  Comissariado Policial N.º 3

2.º lugar:  Divisão Policial do Aeroporto

3.º lugar:  Departamento de Trânsito

Menção honrosa:  Comissariado Policial N.º 2

Prémio de originalidade:  Serviço de Migração

冠軍 - 第三警務警司處作品
1.° lugar - Obra do Comissariado Policial N.° 3

亞軍 - 機場警務處作品
2.° lugar - Obra da Divisão Policial do Aeroporto
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安慰獎 - 第二警務警司處作品
Menção honrosa - Obra do Comissariado Policial N.° 2

創作獎 - 出入境事務廳
Prémio de originalidade - Obra do Serviço de Migração

氹仔警務警司處作品
Obra do Comissariado Policial da Taipa

第一警務警司處作品
Obra do Comissariado Policial N.° 1

特警隊作品
Obra da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

季軍 - 交通廳作品
3.° lugar - Obra do Departamento de Trânsito
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　　今年澳門經歷了一場五十多年以來最強的風災，對澳門造成嚴重的人命傷亡及財物損失。在颱風吹襲期間，全

城斷電、斷水、斷電話、斷網絡，眾多市民拿着水桶、水樽在街上排隊裝水，而保安部隊前線與後勤人員連日來不

斷進行搜救及清潔工作，務求盡快回復澳門昔日繁華的面貌；在繁華面貌的背後，保安部隊人員付出了相當大的努

力，不但面對惡劣的災後環境、高度壓力的工作內容、疲於奔命進行搜救、甚至連自己家人不能及時照顧，他們除

了體力透支外，心理壓力亦相當大，在這段期間可能會出現複雜的情緒反應或身心障礙徵狀。

　　大家有所不知，原來受災難衝擊的人會有 25% 至 50% 具有精神科的診斷，以「急性壓力症 (ASD)」及「創傷

後壓力症候群 (PTSD)」為主（兩者之區別為症狀之出現及持續時間，ASD 為兩天至一個月期間出現，而 PTSD 為

一個月以上出現）。

　　在輔導過程中，上述兩種疾病在災後或創傷後經常出現，很多患者認為患有上述心理疾病一定要親身經歷，但

臨床觀察及經驗來看，其實不需要一定親身經歷的，只要患者有可能出現直接經驗到真實事情、感受自己或親近的

人受到威脅性的死亡或傷害的威脅、目睹關於死亡或嚴重受傷、甚至知悉關於不可預期或暴力性的死亡或嚴重的傷

害等，都有可能患上上述的心理疾病。

　　難怪我們保安部隊的職業是全球最大壓力職業的前五名，我們往往經常參與救援工作，在精神情感方面並不能

避免於災難的影響，當中以處理屍體的人員所造成精神情感的傷害最大，有機會患上上述兩種疾病，他們出現的症

狀大約可以分為三大群：

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

認識災後的心理疾病

Conhecimento de doenças psicológicas após ocorrência de desastres naturais

曾建文  心理輔導員

Psicólogo, Tsang Kin Man (Calvin) 

A. 過度警覺 B. 逃避反應麻木 C. 痛苦經驗再現

●　難以入睡或難以保持睡著；

●　易發怒；

●　難以保持專注；

●　過份警覺；

●　容易受到驚嚇；

●　逃避與創傷有關的思想、感受、或談話；

●　逃避會引發創傷回憶的活動、地方或人物；

●　忘記創傷事件的重要部份；

●　對重要活動的興趣下降或減少參與；

●　與人疏遠；

●　情緒表現侷限；

●　對前途悲觀；

●　反覆帶著痛苦讓回憶闖入心頭，包含影像、思想、

　或知覺等方式；

●　反覆帶著痛苦夢見此事；

●　彷彿創傷事件又會再次發生；

●　於相似的創傷事件環境時，感覺強烈心理痛苦；

●　於相似的創傷事件環境時，有著生理反應；
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　　一般治療上述疾患的方法主要為藥物治療及心理治療二種，多以藥物搭配心理輔導，越早接受治療的效

果會越好。如果沒有積極治療，則容易變成慢性傷害，經由習慣傷害，變成沈溺在傷害中，一再地經歷傷害，

而無法走出。

藥物治療

　　以抗憂鬱劑為主，來改善情緒障礙。另外一種是可改善焦慮的鎮定劑，不過這有成癮副作用，較不建議

病患服用。

 個別輔導心理治療

　　當創傷後壓力症候群已形成，有兩個重要的方法可運用。第一個方法是認知治療，是指幫助當事人去修

正不切實際的信念，假設和自動化思考。透過想像或直接暴露於實際場所來經歷該創傷事件（如：懼高症），

若是強烈的暴露方式即為內爆治療，若是分等級的暴露方式稱為系統減敏法。第二個方法是行為治療，教導

當事人處理壓力的方式，包括放鬆訓練、呼吸練習、正面的思考和自我對話、自我肯定訓練、思考中斷法（眼

球重整治療），以及認知探討方式協助其克服壓力。根據臨床證據顯示，合併認知及行為治療，將提供患者

更高之復原機會。

催眠

　　在催眼過程中，在病患的潛意識中給予暗示，讓病患重新詮釋整個壓力來源，導入正向的暗示和催眠後

建議，減輕病患焦慮，從而走出陰影；尤其是災難倖存者，常會有忘記創傷事件的重要部份，可以透過催眠

治療，來重新詮釋整個過程。不過目前對於催眠的療效，醫界仍保持保留態度。

支持性團體

　　可以透過同為創傷後壓力症候群的病患，再透過經驗分享的過程，讓當事人重新來看待整個事件，情緒

變化是正常的表現，重新建立其價值觀。讓其不會有孤單的感覺，有著支持的力量陪伴走出傷痛。

　　總括言之，當我們身邊親友或朋友出現這樣的症狀時，大家未必能完全了解上述的治療方法，也沒有接

受專業的輔導技巧，但每個人也可以做到以下 3 種方式來協助當時人走出傷痛：

1.「陪伴傾聽」：能夠耐心讓當時人說出自己的感覺、情緒，甚至創傷的回憶與經驗。當對方悲傷哭泣時，不

要制止，靜靜地陪在身邊，等待其慢慢釋放情緒。

2.「同理接受」：讓當時人感覺受到尊重與理解，甚至可以試著告訴其「我知道這些事情讓你很難過」、「要

面對這些感覺，你一定很辛苦」等等語句，不要太急著想讓其快點走出來，也不要太快就拿

出一些勵志的故事或例子。

3.「尋求幫助」：必要時，可以建議當時人親自尋找醫生、心理治療師，或者社工求助，如果其願意，陪伴其

一起去求助也是個不錯的選擇。
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Este ano uma das tempestades tropicais mais violentas dos últimos cinquenta anos assolou Macau, tendo provocado 

mortes, perdas, danos graves e incomensuráveis. Com a passagem do tufão Hato, toda a cidade ficou desprovida de 

electricidade, água, linhas telefónicas, internet; muitos residentes munidos de baldes e garrafas nas mãos formaram filas nas 

ruas para encherem os seus depósitos de água, por dias consecutivos os trabalhadores das forças de segurança da linha da 

frente e os da retaguarda dedicaram-se ininterruptamente aos trabalhos de socorro e de limpeza para que a normalidade e a 

prosperidade regressasse a Macau o mais rapidamente possível; por trás dessa imagem próspera, está estampado o espírito 

de sacrifício dos trabalhadores das forças de segurança, pois não só enfrentaram o ambiente devastador depois da passagem 

do tufão, como também estiveram sujeitos à pressão elevada que a natureza do trabalho implicava e à exaustão provocada 

pela prestação de socorros, secundarizando até o devido apoio às suas próprias famílias. Assim, para além do esforço físico 

despendido, o seu estado psicológico também foi grandemente afectado, por isso neste período é provável que surjam 

mudanças temperamentais ou disfunções físicas e psicológicas.

As pessoas que experienciaram desastres naturais têm 25% a 50% de probabilidade de lhes virem a ser 

diagnosticados problemas psicológicos, sobretudo ASD (reacção aguda ao estresse) e PTSD (transtorno de estresse pós-

traumático) – a diferença entre ambos reside no aparecimento dos sintomas e a duração, a ASD surge entre dois a trinta dias, 

enquanto que o PTSD surge após um mês.

Verificou-se durante a terapia que as duas doenças supracitadas surgem com frequência depois da ocorrência de 

desastres naturais ou traumas, muitos pacientes consideravam que somente quem vivenciou traumas na primeira pessoa 

padece dessas doenças psicológicas, mas segundo os resultados das observações clínicas, não é necessário passar por 

situações traumáticas para haver a probabilidade de sofrer das doenças supramencionadas, basta a possibilidade do paciente 

vivenciar uma experiência traumática, sentir que ele próprio ou os seus familiares estão sob perigo de morte ou ferimentos 

graves, ter assistido a cenários de morte ou lesões graves, até o mero conhecimento de mortes violentas, inesperadas ou do 

sofrimento de lesões dolorosas.

Não é de estranhar que a profissão das forças de segurança seja uma das cinco profissões mais estressantes do 

mundo, pois os agentes ao participarem nos trabalhos de socorro inevitavelmente sofrem alterações no seu estado emocional, 

sendo o estado psicológico do pessoal que lida com as vítimas mortais o mais afectado, daí a possibilidade do padecimento 

das doenças supracitadas, cujos sintomas podem ser divididos em três categorias:

Geralmente o tratamento das doenças supracitadas centra-se em dois tipos, a medicação e a psicoterapia, na maior 

parte dos casos utilizam-se ambos os tratamentos, e quanto mais cedo se detectar o problema, melhor serão os resultados 

terapêuticos. Se o tratamento não for persistente, a dor emocional tornar-se-á crónica, a dor que pairava na superfície 

transformar-se-á numa dor profunda, impossível de alcançar.

A. Alerta excessivo B. Evasão, indiferença C. Persistência das experiências dolorosas

●   Insónia ou dificuldade em obter um

    sono profundo;

●  Irritabilidade;

●  Dificuldades de concentração;

●  Sentido de alerta excessivo;

●  Facilidade em se sentir apreensivo;

●   Evita os pensamentos, sentimentos ou conversas 

     relacionados com o trauma;

●   Evita as actividades, locais ou pessoas que possam 

     reavivar as suas memórias traumáticas;

●   Esquece-se das partes essenciais do trauma;

●   Diminui o interesse em participar em actividades 

     importantes; 

●   Distancia-se de outras pessoas;

●   Partilha pouco as emoções;

●   Pessimismo em relação ao futuro;

●   Angústia provocada pelo reavivamento das memórias dolorosas 

     que incluem imagens, pensamentos ou percepções;

●   Manifestação incessante da experiência traumática nos sonhos;

●   Sensação de que o trauma voltará a acontecer;

●   Sentimento de desespero quando está inserido num ambiente 

     semelhante ao trauma; 

●   Reacções fisiológicas quando está inserido num ambiente

     semelhante ao trauma. 
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心理輔導員 Psicólogo : 曾建文 Tsang Kin Man (Calvin)

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7691

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

服務時間 Horário de serviço : 

星期一至三 Das 2ªs às 4ªs-Feiras, 09:00~13:00 14:30~17:45

星期四 Às 5ªs-Feiras, 11:00~13:00 14:30~19:45

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

翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

Medicação

O método principal é o combate à depressão com antidepressivos para que o estado emocional da pessoa volte 

à normalidade. Outro método é a redução da ansiedade através de ansiolíticos, contudo há a possibilidade de se criar 

dependência, pelo que, não é aconselhável.

Psicoterapia

Quando a pessoa sofre de transtorno de estresse pós-traumático, pode ser submetida a dois tratamentos. O 

primeiro tratamento é a terapia cognitiva, cujo objectivo é desfazer as crenças infundamentadas já enraizadas no paciente, 

nomeadamente os pensamentos hipotéticos e automáticos através da confrontação em imaginação ou exposição directa 

a situações ansiogénicas (exemplo: hipobaropatia), se for o método de exposição intensa designa-se por tratamento de 

implosão, se for o método de exposição faseada é a técnica de dessensibilização automática. O segundo tratamento é a 

terapia comportamental, cujos métodos psicoterapêuticos se focam no tratamento do estresse, nomeadamente as técnicas 

de relaxamento, de respiração, o treino de pensamento positivo e auto-afirmação, dessensibilização e reprocessamento 

através do movimento ocular (EMDR), bem como fomentar diálogos em termos cognitivos para que o terapeuta possa 

ajudar o paciente a controlar o estresse. De acordo com os resultados clínicos, a integração da terapia cognitiva e a terapia 

comportamental faz com que o paciente tenha mais probabilidade de se recuperar.

Hipnose

Durante a hipnose, as manobras de sugestão ao subsconsciente ajudam a descodificação da origem do estresse, 

o paciente é orientado à via correcta e após a sessão de hipnose a ansiedade é reduzida, sendo possível combater o trauma; 

a hipnose é benéfica sobretudo para os sobreviventes de desastres naturais que frequentemente se esquecem de partes 

essenciais do trauma experienciado, desta forma através da terapia de hipnose torna-se possível decifrar todo o processo. 

Contudo, os médicos mostram-se reservados e prudentes quanto à eficácia da terapia de hipnose.

Grupos de apoio

A partilha de experiências com grupos que sofrem de PTSD proporciona a oportunidade ao paciente observar 

todo o seu processo traumático com outros olhos, perceber que as alterações de humor são normais e que é necessário 

redimensionar a escala de valores. É importante que o paciente não se sinta sozinho, mas sim amparado pelo grupo de apoio 

para ultrapassar o trauma.

Pelo exposto, quando verificamos a existência destes sintomas nos nossos amigos ou familiares, mesmo que o leitor 

desconheça os tratamentos supracitados ou nunca tenha sido submetido a cursos de formação, consegue prestar três tipos 

diferentes de apoio para que a pessoa possa vencer o trauma:

1. Fazer companhia e ouvir: ouvir pacientemente a pessoa quando esta exprime os seus sentimentos e emoções, e até as 

suas memórias e experiências traumáticas. Quando a pessoa chora amargamente, não a 

contenha, esteja ao seu lado e espere que ela se descontraia.

2. Empatia: faça com que a pessoa se sinta respeitada e compreendida, pode experimentar dizer-lhe “sei que esses 

acontecimentos te entristecem”, “deve ser muito angustiante para ti enfrentar estes sentimentos”, mas não tenha 

pressa em curar a pessoa e inundá-la de exemplos bem-sucedidos.

3. Pedir ajuda: quando for necessário, sugira à pessoa para procurar ajuda a um médico, psicoterapeuta ou assistente social, 

se ela quiser que a acompanhe, também é uma boa decisão.
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2017 年 第 四 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

---

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

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

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

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

26 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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



49

  

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% 100%

43 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

45 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

11 往港特別證明書

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90%

出入境事務廳
居民事務警司處

100%

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

12 回境許可證明書

50 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

52 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

13 999 緊急求助服務

53 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳
行動控制中心 99.85%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.72%

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

94.74%

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

各警務警司處

98.66%

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% 98.86%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

23 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 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% 95.65%

74 取消 即日 99% ---

26
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口／
出口

75 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% ---

27 保安員工作證 77 申請 10 個工作日 98% 情報廳
私人保安企業科 100%

28 28889911 打擊販賣
人口舉報熱線 78 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳

行動控制中心 100%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

81 申請 ( 一次性 / 大型 ) — 發出費用評估 2 個工作日 99% 100%

註 : 
1. 達標率的計算僅適用於「常規個案」，而「常規個案」的界定標準乃對應「質量指標」的計算方式。

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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4o 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

---

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 do Interior da China”

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

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

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

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

23 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 75% 100%

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

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

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

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

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

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

100%

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

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

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

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

13 Serviços de Emergência 999

53 Atendimento da linha 9 segundos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

99.85%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.72%

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%.



Divisão Policial do Aeroporto

Posto de Atendimento do Aeroporto

Comissariado Policial da Taipa

Comissariado de Coloane

Posto Policial de Coloane

Posto  Policial do Novo Campus da 
Universidade de Macau na Ilhas de Hengqin

Consulta de "Perdidos e Achados"
(Aeroporto)

D
.P

.I.

Comissariado Policial n.º 1

Comissariado Policial n.º 2

Posto Policial da Areia Preta

Comissariado Policial n.º 3

Posto Policial do NAPE

Consulta de "Perdidos e Achados"

D
.P

.M
.

Policiamento TEL FAX

D
.I.

U
.T

.I.
P.

Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

Denúncias (crimes)

Outros serviços

D
.O

.

Departamento de Gestão de Recursos 
(Tesouraria)

Divisão de Relações Públicas

Pedido de Serviço Gratificado

Linha quente para queixas

D
.G

.R
.

TEL FAX

D
.I.

Licenças Autorizações TEL FAX

Secção de Fiscalização e Registo

Secção de Empresas de Segurança Privada

Secção de Armas e Munições

Subunidades Serviços de Apoio TEL FAX

Escola de Polícia

Extensão da Escola de Polícia

Divisão de Apoio e Serviços

S
ub

./S
er

v.
 d

e 
A

po
io

Comissariado de Trânsito de Macau

Comissariado de Trânsito das IlhasD
.T

.

Trânsito TEL FAX

S
.M

.

Consulta sobre assuntos de Migração

Comissariado do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco

Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Porto Exterior

Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Aeroporto

Comissariado do Posto Fronteiriço do Cotai

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros da Taipa

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

Migração TEL FAX


