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為慶祝治安警察局周年紀念日，

本 局 於 3 月 11 日 在 塔 石 廣 場 舉

行「警民同樂日」，活動由頒發

警務人員嘉獎狀儀式揭開序幕，是次共有 758

位警務人員因奮勇救災、英勇行為及傑出表現獲

得嘉獎；12 位好市民及 23 家公司機構彰顯熱

心和正義，協助警方撲滅罪行及颱風襲澳後的

清障工作而獲頒發表揚狀；另有 34 位人士及學

生充分發揮了豐富想像力和藝術才華，分別獲得

「警察故事 3 微電影海報設計比賽」及「警察

故事 3 填色及繪畫創作比賽」多個獎項。頒獎

儀式結束後，本局安排了一系列展覽、表演節目

及攤位遊戲，入場人數逾 1 萬 9 千人次。

於 3 月 14 日，周年紀念日早上，首先在本局總

部舉行升旗禮，隨後在聖味基墳場進行彌撒追悼

儀式，向已故的治安警察致送花圈。

治安警察局周年紀念日

Dia de Aniversário do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública

特  稿
Reportagem
Especial

11
三月 MAR

在 3 月 14 及 15 日，一連兩晚舉行周年慶祝晚

宴，宴請內地、香港及本澳各界嘉賓及警隊同

僚。梁文昌局長致詞時表示，在過去的一年，本

局繼續秉承「主動警務」、「社區警務」及「公

關警務」三個警務理念，以及與鄰近地區保持緊

密聯繫合作，有效地打擊各類型罪案及不法活

動；未來將不斷變革創新，配合社會需要發展新

型警務模式。晚宴上，警察樂隊、舞蹈隊及「治

安警好聲音」均落力表演助慶，同場還有「隨身

攝錄機使用演示」舞臺劇，以及播放《警察故事

3》精彩片段。晚宴現場氣氛熱烈，場面盛大而

隆重。

於總部大樓進行升旗禮
Cerimónia do Içar da Bandeira no Comando do CPSP

追悼已故人員彌撒儀式
Cerimónia de missa de sufrágio pelos agentes falecidos
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保安司黃少澤司長與警官合照
Fotografia conjunta do Secretário Wong Sio Chak e Oficiais Policiais

A fim de comemorar o Dia de Aniversário do CPSP, 
esta Corporação realizou, em 11 de Março, na 
Praça do Tap Seac, o “Dia de Convívio entre a 
Polícia e o Cidadão”, a actividade foi iniciada com 
a cerimónia de entrega de louvores aos agentes 
policiais, em que 758 agentes foram louvados 
pela sua coragem nos trabalhos de socorro, actos 
de bravura e desempenho destacável; 12 bons 
cidadãos e 23 empresas e inst i tu ições foram 
atribuídos diplomas de referência elogiosa por alto 
grau de civismo e senso de justiça, e por ajudarem 
a polícia na eliminação de crimes e no trabalho de 
remoção de obstáculos após a passagem de tufão 
por Macau; além disso, 34 indivíduos e estudantes 
desenvolveram a sua imaginação abundante e 
o seu talento artístico, obtiveram vários prémios 
no “Concurso de Criação de Cartazes de Micro-
Filme – Histórias de Polícia 3” e no “Concurso 
de Color ização e Criat iv idade de Desenhos”. 
Terminada a cerimónia de entrega de prémios, esta 
Corporação prepararam uma série de exposições, 
espectáculos e jogos de tenda, que atraíram mais 
de 19 mil entradas de pessoas. 

Em 14 de Março, Dia de Aniversário, realizou-
se de manhã primeiramente a cerimónia do Içar 
da bandeira no Comando desta Corporação e, 
seguidamente, celebrou-se uma missa de sufrágio 

no Cemitério de S. Miguel Arcanjo, e colocou-se 
coroa de flores aos agentes falecidos. 

Em 14 e 15 de Março, foi realizado o jantar do 
aniversário em dois dias seguidos, em que foram 
par t ic ipados pe los  conv idados dos d iversos 
sec to res  e  co legas  das  fo rças  po l i c i a i s  do 
Interior da China, de Hong Kong e de Macau. O 
Comandante Leong no seu discurso exprimiu que 
no ano transacto, esta Corporação continuava a 
prosseguir os três princípios de policiamento: o 
policiamento activo, o policiamento comunitário 
e  o  po l ic iamento de prox imidade,  mantendo 
cooperação estreita com as regiões vizinhas e 
combatendo de forma eficaz os diversos crimes 
e actividades ilegais; no futuro continuará a ser 
criativo e inovador para articular com a necessidade 
social para o desenvolvimento do novo modelo 
de policiamento. No jantar, a Banda de Polícia, 
o Grupo de Dança e as “Boas vozes do CPSP” 
fizeram espectáculos para animar a atmosfera, foi 
feita ainda uma peça de teatro “Apresentação de 
uso de câmara de vídeo portátil”, bem como foram 
apresentados excertos das “Histórias da Polícia 
3”. A atmosfera do jantar era aminada, grandiosa e 
solene.
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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向傑出表現的人員頒發嘉獎狀
Entrega de louvores a agentes por destacável desempenho pelo Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, Comandante-geral dos 
SPU e Comandante desta Corporação Leong Man Cheong

開幕儀式合照
Fotografia conjunta na cerimónia de abertura

警民同樂日

Dia de Convívio entre 

a Polícia e o Cidadão
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周年晚宴
Jantar do Dia da PSP

警務人員藝術作品展
Artigos exibidos no Dia da PSP
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1 月 31 日晚上，本局假座澳門文

化 中 心 舉 行《 警 察 故 事 3》 系 列

微電影首映禮，保安司黃少澤司

長、保安範疇各部門的領導及各界嘉賓應邀出

席，本局各領導主管及同僚均出席了活動。

首映禮播放了《警緣》、《赤誠》及《橘子》三

個警隊的真實故事，從去年展開徵集、挑選具

代表性的警察故事、選角以至拍攝到製作成品，

在各製作團隊努力之下，將一幕幕感人的真實故

事呈現觀眾眼前。更首次公開選出多位市民和警

員飾演戲中各個角色，讓大眾能夠感受到每位警

務人員於工作內外所建立起的珍貴愛情、友情和

親情的同時更有所思考，在推動警隊文化之餘，

更傳承警察不怕艱辛、不怕犧牲的精神，實現警

民合作交流的新形式。

《警察故事 3》獻映活動

Exibição das “Histórias de Polícia 3”

31
一月 JAN

黃少澤司長 ( 中 ) 與嘉賓在留影區合照
Fotografia conjunta do Secretário Wong Sio Chak (no meio) e os convidados 
na zona para fotografias

梁文昌局長在首映禮致詞
O Comandante Leong Man Cheong proferiu 
discurso na cerimónia de exibição

À noite do dia 31 de Janeiro, teve lugar a estreia 
dos micro-filmes das “Histórias de Polícia 3” no 
Centro Cul tural  de Macau, o Secretár io para 
a Segurança  Wong S io  Chak ,  os  d i r igen tes 
das subunidades da área de segurança e os 
convidados dos diversos sectores participaram, a 
nosso convite, no evento, a direcção e chefia desta 
Corporação e os colegas estiveram presentes 
também no evento.

No evento exibiram-se as três histórias verdadeiras 
das  fo rças  po l i c ia i s :  «Amor  p redes t inado» , 
«Camaradas» e «No abismo da mente». A partir 
do ano passado, começou-se a recolher e escolher 
histórias representativas de polícia, seleccionar 
actores e produzir filmes, com os esforços das 
equipas da produção, foram apresentadas as cenas 
comovidas das histórias verdadeiras ao público. 
Foram votadas ainda por público, pela primeira 
vez, as personagens desempenhadas pelos vários 
cidadãos e agentes policiais, a fim de permitir o 
público sentir não só o precioso amor, amizade e 
amor familiar criados durante o trabalho ou fora 
do trabalho dos agentes policias, mas também ter 
uma reflexão, esta iniciativa não promove apenas a 
cultura de polícia, mas também transmite o espírito 
de sem medo de dificuldade, arduidade e sacrifício, 
concretizou-se o novo modelo de cooperação e 
intercâmbio da polícia e dos cidadãos.

製作過程得到本澳「微辣」、「關你影視」及「戴思
工作室」影視製作公司的義務協助
A produção contou com os apoios voluntários das 
empresas de produção cinematográfica e televisiva de 
Macau: “Manner Production”, “Kuan Nei Film Guild” e “Type 
F Personal Studio” 

首映禮盛況
Momentos na 
cerimónia de 
exibição
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《警察故事 3》巡映活動緊接首映禮，影片除了

在周年紀念活動播映外，連日來分別在本局轄下

部門和本澳學校巡迴播映，藉此機會向同僚和市

民大眾分享投身警隊的經歷和意義，在工作中所

帶來的滿足感和肩負的職業使命，以及與家人之

間互相關愛的重要性。

巡映活動
Actividade da Exibição Itinerante dos Filmes

「我最喜愛警察故事 3」投選結果於本局周年紀

念慶祝晚宴上公佈，「警察故事大奬」由《橘子》

以最高票數奪得，同時亦頒發「我最喜愛警察故

事奬」、「警察故事優秀奬」和「我最喜愛角

色」。此外，為肯定「警察故事 3」製作團隊的

付出和努力，本局於晚宴上向一眾參與的人員和

市民頒發「感謝狀」，以答謝各人為是次微電影

所付出的努力。

頒獎禮
Cerimónia de Entrega de Prémios

Após a estreia das «Histórias de Polícia 3», os 
f i lmes para além de serem exibidos durante a 
actividade do Aniversário da PSP, foram ainda 
exibidos nas subunidades da sua tutela e nas 
escolas de Macau, com vista a compartilhar com 
os colegas e a população, as experiências e a 
importância de ingressar nas forças policiais, a 
satisfação resultante dos trabalhos e as missões 
profissionais, bem como a importância de atenção e 
amor entre os familiares.

O resultado da votação para a “Minha favorita 
história de polícia 3” foi publicado durante o jantar 
do aniversário do CPSP, a história do “No Abismo 
de Mente”  obteve o maior  número dos votos 
para o “Prémio grande de história”, foram ainda 
entregues o “Prémio de favorita história”, o “Prémio 
de excelência de história” e o “Prémio de favorita 
personagem”. Além disso, a fim de reconhecer 
a dedicação e o esforço prestado pela equipa 
de produção das “Histórias de Polícia 3”, esta 
Corporação atribuiu, ainda, durante o jantar, a todos 
os elementos e cidadãos participantes o “Certificado 
de agradecimento”, com vista a agradecer os esforços 
envidados para a produção destes micro-filmes.

「警察故事大奬」
Prémio Grande de História

《橘子》
«No Abismo de Mente»

「我最喜愛警察故事奬」
Prémio de Favorita História

《赤誠》
«Camaradas»

「警察故事優秀奬」
Prémio de Excelência de História

《警緣》
« Amor Predestinado »

「我最喜愛警察故事角色」
Prémio de Favorita Personagem

《橘子》教官 - 李家聰 首席警員
«No Abismo de Mente» Instrutor - Lei Ka Chong, guarda principal



9

黃少澤司長 ( 左 ) 頒發
「警察故事大奬」
Entrega do “Prémio Grande de 
História” pelo Secretário Wong 
Sio Chak (à esquerda)

梁文昌局長 ( 左 ) 頒發
「警察故事優秀奬」
Entrega do “Prémio de 
Excelência de História” 
pelo Comandante Leong 
Man Cheong (à esquerda)

李家聰首席警員 ( 右 )
榮膺「我最喜愛警察故
事角色」
Lei Ka Chong (à direita), 
guarda principal, ganhou 
o “Prémio de Favorita 
Personagem”

《赤誠》演員接受感謝狀
Os actores dos 
«Camaradas» receberam 
certificados de 
agradecimento

《橘子》演員接受感謝狀
Os actores do «No Abismo 
de Mente» receberam 
certificados de agradecimento

《警緣》演員接受感謝狀
Os actores do «Amor Predestinado» receberam 
certificados de agradecimento

馬耀權局長 ( 右 ) 頒奬予《赤誠》的
三位主角
Entrega dos prémios aos três 
protagonistas dos «Camaradas» pelo 
Comandante-geral Ma Io Kun (à direita)

黃子暉及劉運嫦兩位副局長向一眾演員和幕後工作人員頒發感謝狀
Entrega do Certificado de agradecimento aos actores e trabalhadores pelos dois segundos-comandantes, 
Wong Chi Fai e Lao Wan Seong

影片已上載至本局 YouTube 官方頻道
Os mini-filmes foram ao mesmo tempo 
carregados para o canal oficial desta 
Corporação em YouTube
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經國務院批准，同意港珠澳大橋

澳 門 口 岸 管 理 區 自 3 月 15 日 零

時起正式交付澳門特別行政區使

用，並依照澳門特別行政區法律實施管轄。

粵澳兩地於當日凌晨零時，於珠澳口岸人工島澳

門口岸管理區邊檢大樓舉行交付儀式，分別由廣

東省邊防總隊第五支隊和澳門海關各派出 30 人

的儀仗隊負責。儀式上，粵方代表將防務交接象

徵物「港珠澳大橋人工島模型」交予澳方代表。

交付儀式後，澳門海關、治安警察局、消防局、

司法警察局、衛生局及交通事務局隨即派員進

駐，執法部門即時肩負起口岸管理區的邊防及治

安任務。各相關部門各司其職，有序進行口岸邊

檢大樓及行車通道等各項設備的安裝及調校測

試工作，為配合港珠澳大橋正式通車作好準備。

O Conselho de Estado autorizou a entrega oficial 
da Zona de Administração do Posto Fronteiriço de 
Macau na Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, a 
partir de zero hora do dia 15 de Março, à Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), ficando 
sujeita à aplicação do Direito deste território.

As autoridades de Guangdong e Macau realizaram 

交付儀式
Cerimónia de entrega

執法部門人員隨即進駐履行職責，
負起口岸管理區的邊防及治安任務
Os agentes dos serviços da execução 
de lei ficam imediatamente estacionados 
e  exercem as suas funções e tarefas 
inerentes aos serviços transfronteiriços 
e de segurança

行政長官崔世安先生到口岸管理區視察，並與保安司黃少澤司長、運輸工務司羅立文司長
、警察總局馬耀權局長和海關黃有力關長等一眾官員合影
Fotografia conjunta do Chefe do Executivo, Chui Sai On, com o Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak,  o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, o 
Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o Director-geral dos Serviços de 
Alfândega, Vong Iao Lek, na ocasião da visita efectuada na Zona de Administração de Macau na 
Ilha Fronteiriça Artificial

國務院批准港珠澳大橋珠澳人工島
澳門口岸交付澳門

Conselho de Estado autoriza a entrega da Zona de 
Administração de Macau na Ilha Fronteiriça Artificial 
da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau

15
三月 MAR

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

por essa hora a cerimónia de entrega no edifício 
do  pos to  f r on te i r i ço  de  Macau  da  Zona  de 
Admin is t ração de Macau na I lha Fronte i r iça 
Artificial, ficou à responsabilidade de uma guarda 
de honra, composta por 30 agentes da quinta 
unidade da Br igada Geral  das Fronte i ras da 
Província de Guangdong e pelo mesmo número 
de representantes dos Serviços de Alfândega de 
Macau. Durante a ocasião, um responsável do 
grupo de Guangdong deu a um representante local 
um modelo da ilha artificial da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau que simboliza a entrega das funções 
de defesa à RAEM.

A p ó s  a  c e r i m ó n i a ,  f i c a r a m  i m e d i a t a m e n t e 
e s t a c i o n a d o s ,  n a  z o n a  d e  a d m i n i s t r a ç ã o , 
func ionár ios  dos Serv iços  de A l fândega,  do 
Corpo de Po l íc ia  de  Segurança Púb l ica ,  do 
Corpo de Bombeiros, da Polícia Judiciária, bem 
como dos Serviços de Saúde e da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, por forma 
a exercerem as funções e tarefas inerentes aos 
serviços transfronteiriços e de segurança. As várias 
entidades começaram, desde logo, a desempenhar 
adequadamente os seus trabalhos nas respectivas 
áreas, procedendo à instalação de equipamentos 
e aos ajustamentos necessários, tanto no edifício 
do posto fronteiriço, como também no canal de 
passagem de veículos para se preparar bem a 

circulação na ponte.
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因應本澳經濟的蓬勃發展，本局

持續完善和優化各項警務措施以

及裝備。本局引入移動警務室，

並於 2 月 15 日在大三巴附近作為試點，為市民

和旅客服務。

移動警務室由旅遊警察派駐執勤，配備警務電腦

系統、監控系統及醫療急救藥物，為旅客提供如

指引迷路、查詢、處理報失證件或財物、補發旅

客逗留許可憑單等即時的服務，為前線單位警務

工作的延伸提供有力的支援。

本局將持續檢視移動警務室的運作情況，優化

軟、硬件設備和相關的人員培訓工作，以配合本

澳旅遊業發展的需要，確保公共秩序及市民和旅

客的安全。

Face ao desenvolvimento abundante da economia 
de  Macau ,  es ta  Co rpo ração  se  con t i nua  a 
aperfeiçoar e a optimizar as diversas medidas 
e equipamentos policiais, introduzindo o Posto 
de Polícia Itinerante e estacionou no dia 15 de 
Fevereiro junto das Ruínas de São Paulo para 
servir como lugar experimental, prestanto serviço 
aos cidadãos e visitantes.

Encontra-se em serv iço no Posto de Pol íc ia 
I t i ne ran te  os  po l í c ias  tu r í s t i cos ,  equ ipados 

移動警務室進駐旅遊區

Posto de Polícia Itinerante fica estacionado 
nas zonas turísticas

15
二月 FEV com sistema informático, sistema de vigilância 

e  m e d i c a m e n t o s  d e  s o c o r r o ,  f o r n e c e n d o 
aos vis i tantes um serviço imediato como por 
exemplo: dar indicação para a deslocação a um 
lugar, atender as consultas, tratar o extravio de 
documentos ou a perda dos bens, emissão de 2.ª 
via da Guia de Autorização de Permanência, etc., 
com vista a dar um apoio eficaz para os serviços 
policiais prestados pelas unidades da linha de 
frente.

Esta Corporação estará sempre atenta sobre o 
estado de funcionamento do Posto de Polícia 
Itinerante, optimizando os equipamentos sobretudo 
nos software  e nos hardware ,  bem como nos 
t rabalhos de formações para os respect ivos 
agentes, com vista a conci l iar a necessidade 
do desenvolvimento da indústria do turismo de 
Macau, garantir a ordem pública e a segurança dos 

cidadãos e visitantes.
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現今社會複雜多變，釐清事實、

調 查 和 舉 證 對 警 方 工 作 相 當 重

要。為善用現代科技協助執法，

貫徹科技強警的理念，本局根據實際工作需要及

參考鄰近地區的經驗後，於 3 月 14 日為前線警

員配置隨身攝錄機，以輔助警方執法。

隨身攝錄機的錄影片段提供了客觀的記錄，可

靠、清晰地記錄事件經過，協助還原事實真相，

保障警民雙方的合法權益，提高警方執法效率。

而所有使用設備的人員將嚴格按照使用守則，合

法使用設備。

警方在以下情況使用隨身攝錄機：

1. 破壞社會公共秩序及安寧的事件；

2. 人身、私人或公共財產受侵害之情況；

3. 警方執法受阻或對抗事件等；

為更好地保障市民的權利，本局會根據隨身攝錄

機的實際使用情況，不斷作分析及評估，以確保

相關設備的使用能發揮最佳作用和效果。

Face às condições complicadas e inconstantes 
da sociedade, o esclarecimento dos factos, a 
investigação e a recolha das provas representam 
factores muito importantes para o serviço policial. 
Com vista a aproveitar a tecnologia moderna 
no apoio da execução de lei, e a prosseguir o 
conceito de colocar a tecnologia ao serviço do 

執勤隨身攝錄機試行

A câmara de vídeo portátil a título experimental em serviço

14
三月 MAR

trabalho policial, esta Corporação, atendendo às 
necessidades reais do serviço e às experiências 
das regiões vizinhas, apetrechou, a partir do dia 14 
de Março, uma câmera de vídeo portátil aos seus 
agentes da linha de frente, como um meio de apoio 
ao policiamento. 

Com as  imagens  cap tu radas ,  a  câmara  de 
vídeo portátil permite o fornecimento de registos 
objectivos, que conservam segura e nítidamente a 
evolução de uma ocorrência, e podem favorecer a 
apuração da verdade, garantir os legítimos direitos 
e interesses dos cidadãos e da polícia, e elevar 
a eficiência dos trabalhos da execução de lei 
por parte da Polícia. Todos os agente em uso do 
aparelho devem obedecer rigorosamente às regras 
de utilização, por forma a assegurar uma utilização 
legal.

A Polícia se utiliza esse aparelho nas seguintes 
circunstâncias essenciais: 

1. alteração da ordem e tranquilidade públicas;

2. lesão física e de patrimónios públicos ou 
particulares;

3. ocorrência de impedir a polícia de fazer 
cumprir a lei ou ocorrência de resistência 
etc.;

A fim de melhor proteger os direitos dos cidadãos, 
es ta  Co rpo ração  i r á  ana l i sa r  e  ava l i a r  em 
permanente o respectivo aparelho conforme o 
estado real da sua utilização, no sentido de garantir 
que o uso do respectivo equipamento pode obter o 

seu máximo rendimento e resultado.



13

多個社群冬防到訪

Visita de várias associações à Corporação

春節前夕，澳門街坊會聯合總會、澳門工會聯合

總會、物業管理業商會、民眾建澳聯盟、澳門婦

女聯合總會及其屬下機構分別到訪本局，就歲晚

社區治安情況、冬防安全工作及警民合作等議題

進行交流，並透過「警、民、管」三方面通力合

作，深化社區警務聯絡機制，將防罪滅罪信息滲

透到社區，提高市民的防罪意識，期望通過各方

的配合，更有效預防和打擊罪案。

Nas vésperas do Ano Novo Lunar, a União Geral 
das  Assoc iações  dos  Moradores  de  Macau, 
a Federação das Associações dos Operár ios 
de Macau, a Associação de Administração de 
Propriedades de Macau, a Aliança de Povo de 
Instituição de Macau, a Associação Geral das 
Mulheres de Macau e suas subunidades, visitaram, 
respectivamente, a esta Corporação, para trocar 
impressões  sobre  a  s i tuação  de  segurança 
comunitária durante as vésperas do Ano Novo 
Lunar,  as acções de prevenção do cr ime no 
Inverno, e a cooperação cidadãos-polícia, através 
de plena cooperação entre «a Polícia, cidadãos e 
a administração de propriedades», intensificando o 
mecanismo de ligação de policiamento comunitário, 
com vista a transmitir à comunidade as informações 
sobre a prevenção e o combate aos crimes e elevar 
a consciência dos cidadãos na prevenção do crime, 
bem como esperar que possa prevenir e combater 
com eficiência os crimes mediante a cooperação 
dos diferentes partes.

社區警務
Policiamento
Comunitário

多個社群分別到訪本局
Visita de associações ao CPSP
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共創社區新環境 2018

Criação de um novo ambiente na nossa comunidade 2018

1 月 20 日，由澳門街坊會聯合總會與多個政府

部門合辦的「共創社區新環境 2018」於祐漢公

園舉行。活動透過攤位遊戲、文藝節目、主題教

育講座及警務裝備展示等豐富節目，向居民宣揚

家居安全及防罪等訊息，鼓勵居民合力營造一個

良好的居住環境，歡度新春佳節。

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

小朋友對警用車輛充滿好奇
Cheio de curiosidade por parte das 
crianças sobre as viaturas policiais

通過攤位遊戲傳遞滅罪訊息
Divulgação de mensagem de prevenção 
contra crimes através de tendas de jogo本局舞蹈隊展現優美舞姿

Actuação do Grupo de Dança desta Corporação

Em 20 de Janeiro, a “Criação de um novo ambiente 
na nossa comunidade 2018” ,  organizada em 
con junto  pe la  Un ião Gera l  das  Assoc iações 
dos Moradores de Macau e demais serv iços 
governamentais, foi realizado no Jardim de Iao Hon. 
O repertório da actividade abrange tendas de jogo, 
representações recreativas, palestras educativas 
temáticas, exibição de equipamentos policiais, entre 
outras actividades, através das quais, divulgou-
se as mensagens sobre a segurança domiciliária 
e a prevenção contra crimes, estimulou-se aos 
residentes para criar em conjunto um agradável 
ambiente para residir, festivando o Ano Novo Lunar.



15

向商戶傳遞最新滅罪
資訊
Trasmissão das 
informações 
actualizadas 
sobre o combate à 
criminalidade aos 
donos de lojas

在大廈張貼防盜宣傳海報
Foi afixado no edifício o 
cartaz sobre a prevenção 
de roubo

到皇朝區進行「切勿酒駕」宣傳
Realização de sensiblização sobre a “proibição de 
conduzir em estado de embriaguez” nos NAPE

在年宵市集分享
防騙資訊
Compartilha das 
informações 
sobre a 
prevenção da 
burla na Feira 
das Vésperas do 
Ano Novo Lunar

向居民講解常見盜竊
手法 
Os nossos agentes a 
explicar a habitantes 
sobre os truques de 
carteiristas

聯同社群代表巡察社區
Inspecção aos bairros comunitários com os representantes das associações

社區防罪宣傳

Promoção comunitária de 
prevenção da criminalidade

為提高居民歲晚防罪意識，於 1 月至 3 月期間，

本局人員分別前往本澳和離島多個社區進行防

罪宣傳工作，並聯同街總石排灣居民互助會、

工聯北區綜合服務中心、民眾建澳聯盟、澳門

物業管理業商會分別到石排灣、黑沙環、祐漢、

筷子基一帶社區巡察，實地了解區內治安狀況，

收集警情，增進警民互信。

Com a finalidade de reforçar a consciência dos 
residentes sobre a prevenção da criminalidade 
nas vésperas do Ano Novo Lunar, durante os 
meses de Janeiro a Março, os agentes desta 
Polícia deslocaram-se, independentemente, aos 
diversos bairros comunitários de Macau e das 
Ilhas para realizar os trabalhos de sensibilização 
sobre a prevenção da criminalidade, bem como 
efectuaram, em conjunto com os representantes 
da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 
da  Seac  Pa i  Van  de  Co loane  de  Macau  da 
União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, Centro de Serviços da Zona Norte da 
Federação das Associações dos Operários de 
Macau, Aliança de Povo de Instituição de Macau 
e Associação de Administração de Propriedades 
de Macau, inspecções aos bairros de Seac Pai 
Van, Areia Preta, Iao Hon e Fai Chi Kei, com vista 
a compreender in loco a situação de segurança 
públ ica e  reco lher  as in formações po l ic ia is , 
aumentando assim a confiança mútua entre a 
polícia e os cidadãos.
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農曆年廿九至年初六 (2 月 14 日至 21 日 ) 期間，

本局於全澳各區人群聚集點開展各項警務部署，

以確保公共秩序安全和出入境通關暢順。本澳各

口岸合共錄得 379 萬多通關人次，比去年上升

4.05%，整體通關秩序良好。而在年初三至年初

五人流密集高峰時段，於新馬路和大三巴街一帶

先後啟動人潮管制措施，市民和旅客在警方指引

下有序行進。

在實施上述警務措施期間，保安司黃少澤司長率

領多位部門領導主管，前往關閘邊境站大樓、前

線崗位及中區一帶巡視，實地了解市面人流秩序

以及各警務單位的運作情況，以檢視各項措施成

效，並向堅守崗位的前線人員作出勉勵。

新春警務措施

Medidas policiais durante o Ano Novo Lunar

警員在各區維持秩序
Os nosso agentes a 
manter a ordem nos 
diversos bairros

黃少澤司長在馬耀權局長和梁文昌局長陪同下到市面
視察，慰問前線警員
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, 
acompanhado pelo Comandante-geral Ma Io Kun e pelo 
Comandante Leong Man Cheong, inteirou-se da cidade e 
cumprimentou os agentes policiais da linha da frente

Durante o 2.º dia antes do Ano Novo Lunar e 6.º 
dia do Ano Novo Lunar (14 a 21 de Fevereiro), esta 
Corporação desenvolveu os diversos planeamentos 
po l i c i a i s  nos  d i f e ren tes  pon tos  de  ma io res 
concentrações de pessoas das diversas zonas 
de Macau, no sentido de garantir a segurança da 
ordem pública e a fluídez na passagem fronteiriça. 
O número de passagem fronteiriça mediante os 
postos fronteiriços de Macau registou um total 
de 3.79 milhões de pessoas, o que corresponde 
a um aumento de 4.05% em comparação com o 
ano em transacto, e na generalidade, a ordem da 
passagem fronteiriça foi boa. Nos períodos de pico 
com grande concentração de pessoas, ou seja do 
3.º dia até 5.º dia do Ano Novo Lunar, aplicaram-
se, respectivamente, na Avenida de Almeida Ribeiro 
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本局領導及主管到各警務單位向人員作出慰問和勉勵
Os oficiais e chefias desta Polícia deslocaram-se às diversas entidades 
policiais para cumprimentar e incentivar os agentes

關閘邊境站通關暢順 
Passagem fluente no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

e na Rua de S. Paulo, a medida de controlo de 
multidão, os cidadãos e visitantes andaram de 
forma ordenada sob as instruções da polícia.

Durante a aplicação das medidas policiais referidas, 
o Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak 
liderou vários dirigentes e chefias dos serviços para 
deslocar aos diversos postos fronteiriços, serviços 
da linha de frente e zona central da cidade, a fim de 
efectuar uma vistoria in loco para saber a ordem de 
multidão na cidade e a situação de funcionamento 
das subunidades policiais, examinando a eficácia 
das diversas medidas e estimulando o pessoal da 
linha de frente no desempenho das suas funções.
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鍾倩怡代處長帶領人員拜訪多個機制成員收集社區治安意見
A Chefe Substituta Chong Sin I guiou os agentes para visitar os 
membros do mecanismo e recolher as suas opiniões sobre a 
segurança comunitária

李德輝警司 ( 中 ) 與澳門中華學生聯合總會
代表討論青少年問題 
O Comissário Lei Tak Fai (o meio) e os 
representantes da Associação Geral de 
Estudantes Chong Wa de Macau discutiram 
sobre os problemas relativos aos jovens

與社群交流遇風暴潮時避險資訊 
Troca de informações sobre a 
prevenção de perigo quando se 
encontra “Storm Surge”

黃偉鴻廳長 ( 左五 ) 帶領人員拜訪澳門物業管理業商會
O Chefe de departamento Vong Vai Hong (5.° à esquerda) guiou os 
agentes para visitar a Associação de Administração de Propriedades 
de Macau

與社群恆常會晤

Encontros regulares com associações

為推動社區警務工作，本局持續透過「社區警務

聯絡機制」與社群保持緊密聯繫和合作。2 月至

3 月期間，本局分別與多個機制成員會晤，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。通過加強警民溝通和合作，

改善社區治安，加強居民的安全和防範意識。

No intuito de promover os trabalhos do policiamento 
comunitário, esta Polícia mantém uma l igação 
e  cooperação es t re i tas  com as assoc iações 
através do “Mecanismo de ligação do policiamento 
comunitário”. Durante os meses de Fevereiro a 
Março, esta Polícia realizou, indenpendentemente, 
encontros com os diversos membros do mecanismo, 
para discutir e intercambiar sobre a segurança 
comunitária, a propensão de del inquências, o 
trânsi to,  a cooperação entre os cidadãos e a 
polícia, etc. Esta Polícia pretende, mediante a 
comunicação e cooperação entre a polícia e os 
cidadãos, melhorar a segurança comunitária e 
reforçar a consciência preventiva dos habitantes.
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出入境措施講解會

Sessão de esclarecimento sobre as 
medidas de entrada e saída

1 月 15 日，本局出入境事務廳舉辦有關越南公

民申辦「外地僱員逗留許可」的新措施講解會，

邀請了澳門外勞職業中介協會、家傭僱主聯會、

各職業介紹所及博彩企業等 60 多位代表出席，

會上就新措施的執行細則及越南刑事紀錄證明

之接納標準作詳細講解。

No dia 15 de Janeiro, o Serviço de Migração desta 
Polícia realizou uma sessão de esclarecimento sobre 
as novas medidas para o pedido da “autorização 
de permanência para trabalhador não residente” 
do Vietname, na qual foram convidados mais de 60 
representantes de Macau Oversea Worker Employment 
Agency Association, Macau Domestic Service’s 
Employer Union, agências de emprego e empresas 

1 月 30 日，本局與貿易投資促進局合辦「出入

境注意事項講解會」，本局警官向各會展業界

代表介紹來澳參展參會人士應注意的事項，例

如：簽證、入境許可、舉辦大型活動所需的各

種申請方式等，冀藉是次講解會加強與業界之

間的交流。

郭麗燕警司為新措施進行講解
A Comissária Kuok Lai In a explicar as novas medidas

梅健明警司和何嘉傑副警司擔任主講嘉賓
O Comissário Mui Kin Meng e o Subcomissário Ho Ka Kit 
são oradores da referida sessão

No dia 30 de Janeiro, esta Polícia e o Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau realizaram conjuntamente uma sessão de 
esclarecimento destinada à indústria de convenções e 
exposições. Os oficiais desta Corporação apresentaram 
aos representantes do sector de convenções e 
exposições os aspectos que devem ter em atenção de 
pessoas do exterior que venham participar em feiras, 
como vistos, autorização de entrada na RAEM, diversas 
maneiras de pedido sobre a realização de actividades 
de grande envergadura, etc., pretendendo esta Polícia, 
mediante a referida sessão, reforçar o intercâmbio entre 
esta Polícia e o referido sector.

de jogo a participar, bem como foram explicados, 
pormenorizadamente, a regulamentação da execução 
das referidas novas medidas e os critérios de aceitação 
dos certificados de registo criminal do Vietname.
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為進一步深化警校合作，共同防止各類影響校園

的治安和交通問題，本局澳門警務廳人員持續前

往多間學校作恆常會晤，與校方保持緊密溝通，

交流最新治安資訊，推動「警 ‧ 校聯絡機制」更

完善發展。

No intuito de reforçar ainda mais a cooperação 
entre a Polícia e as escolas, bem como prevenir 

此外，本局警犬隊獲邀分別拜訪德明學校、沙梨

頭坊眾學校及濠江中學附屬幼稚園，通過介紹警

犬隊的日常工作情況和警犬服從演練，讓學童對

警犬隊的職能有更深的了解，從而培養知法守法

精神。

Por outro lado, o Pelotão Cinotécnico desta Polícia 
visitou a Escola Tak Meng, Escola dos Moradores 

學童參與警犬隊緝毒演練
O aluno na participação na demostração de aptidão de 
busca de droga do Pelotão Cinotécnico

李英龍警司 ( 左四 ) 帶領人員拜訪菜農子弟學校
O Comissário Lei Ieng Long (4.° à esquerda) guiou os agentes 
para visitar a Escola Choi Nong Chi Tai

葉樹賢副警司 ( 右三 ) 向校方致送防罪海報
O Subcomissário Ip Su In (3.° à direita) distribuiu a parte 
da escola cartaz sobre a prevenção da criminalidade

拜訪學校

Visita às escolas

conjuntamente os diferentes problemas que poderão 
influenciar a segurança nas escolas e o trânsito 
das suas redondezas, agentes do Departamento 
Policial de Macau deslocaram-se a várias escolas 
para a realização de encontros periódicos, onde 
estabeleceram uma estreita comunicação com 
a parte das escolas, intercambiaram as mais 
recentes informações de segurança e promoveram 
um desenvolv imento mais opt imizado para o 
“Mecanismo de L igação entre a Pol íc ia  e as 
escolas”.

do Bairro do Patane e Escola Hou Kong Infantil 
em resposta  aos  seus conv i tes .  Med iante  a 
apresentação da situação dos trabalhos diários do 
Pelotão Cinotécnico e a demonstração de aptidão 
de obediência dos cães-polícia, esta Polícia deu 
aos alunos um conhecimento mais profundo sobre 
as funções do Pelotão Cinotécnico e cultivou em 
eles o espírito de “conhecer e cumprir a lei”.
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治安專題講座

Palestras com temas específicos no âmbito de segurança pública

1 月至 3 月期間，本局派員分別前往多間長者中

心和學校舉辦「家居防盜、防騙講座」及「預防

青少年犯罪講座」。為長者們介紹不法分子最新

作案手法、家居防盜措施，以及向青少年講解常

見的罪案類型、毒品的禍害、校園欺凌等問題，

並呼籲長者和青少年如接觸可疑人士或遇到罪

案發生時，須保持冷靜並告知家人、學校或報警

求助。

Durante os meses de Janei ro a Março,  esta 
Pol íc ia  env iou agentes para se des locarem, 
indenpendentemente, aos diversos centros de 

林強警司講解常見的犯罪類型
O Comissário Lam Keong a explicar os tipos vulgares de 
crimes

李振門警長呼籲青少年切勿以身試法
O Chefe Lei Chan Mun apelou aos jovens para não infringirem a lei

學生積極發表意見
 A estudante a expressar activamente as suas opiniões

黎燕鴻副警司向長者送上賀年祝福
A Subcomissária Lai In Hong desejava votos de felicidade do Ano 
Novo Lunar aos idosos

idosos e escolas, para a realização das “palestras 
sobre a prevenção de furto domiciliário e de burla” 
e “palestras sobre a prevenção da delinquência 
juvenil”, nas quais os nossos agentes apresentaram 
aos idosos os métodos mais recentes da prática de 
crimes e as medidas sobre a prevenção de furto 
domiciliário, bem como aos jovens os tipos vulgares 
de cr imes,  malef íc ios da droga,  “bu l ly ing no 
câmpus”, etc., e apelaram aos idosos e jovens para 
se manterem calmos, falarem com os familiares 
e esco las ou ped i rem a juda da po l íc ia  caso 
encontrem os indivíduos suspeitos ou a ocorrência 
de casos crimonosos.
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交通安全講座

Palestra sobre a segurança no trânsito

1 月至 3 月期間，本局交通廳聯同交通事務局分

別前往多間學校、長者中心及巴士公司等團體舉

辦交通安全講座，參與者超過 2,000 多人。人

員講解一般交通安全常識及交通意外處理程序，

以提高學生、長者及職業司機安全出行的意識，

共同建立安全的交通環境。

另外，交通廳亦為交通事務局交通輔導員開辦培

訓課程，協助培訓更多專業人員，以維護本澳交

通安全。

林桂桐副警長講解交通事故處理程序
O Subchefe Lam Kuai Tong a explicar os processos de 
tratamento de acidentes de viação

透過有趣小話劇講解交通知識
Prestação de conhecimentos de trânsito através de mini-teatros 
interessantes

向長者簡介安全出行的注意事項
Os nossos agentes apresentaram aos idosos as observações 
sobre a deslocação segura

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J a n e i r o  a  M a r ç o ,  o 
Departamento de Trânsito (DT) desta Polícia e a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 
(DSAT) deslocaram-se, indenpendentemente, a 
várias escolas, centros de idosos e companhias de 
autocarros, para a realização de palestras sobre 
a segurança no trânsito, as quais contaram com 
a particiapação de mais de 2000 pessoas. Os 
agentes explicaram os conhecimentos gerais sobre 
a segurança no trânsito e o processo de tratamento 
de acidentes de viação, no intuito de reforçar a 
consciência dos estudantes, idosos e condutores 
p r o f i s s i o n a i s  s o b r e  a  d e s l o c a ç ã o  s e g u r a , 
estabelecendo assim conjuntamente um ambiente 
seguro de trânsito.

Por outro lado, o DT realizou os cursos de formação 
aos orientadores de trânsito da DSAT para prestar 
ajuda à formação a mais agentes profissionais, 
protegendo assim a segurança no trânsito de 
Macau.
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本局與業界代表會晤

Encontros entre esta Corporação e os 
representantes de diferentes sectores

1 月及 3 月期間，海島警務廳分別與多間物業

管理公司及代表會晤，雙方就大廈治安管理、

家 居 防 盜 及 高 空 墮 物 等 事 宜 商 討 預 防 和 應 對

措 施， 以 協 調 在 日 後 處 理 同 類 案 件 時 的 程 序

和溝通工作。

另外，於 3 月 21 日，海島警務廳邀請民政總

署、 交 通 事 務 局 及 離 島 區 各 墳 場 管 理 機 構 代

表 進 行 會 晤， 商 討 有 關 清 明 節 期 間 於 各 墳 場

周邊進行的警務措施和交通安排等協調工作，

以確保祭祀高峰期各墳場秩序良好。

Durante os meses de Janeiro a Março, o Departamento 
Policial das Ilhas realizou, independentemente, 
encontros com os representantes de várias companhias 
de administração de propriedades. As duas partes 
discutiram sobre a gestão da segurança de edifícios, 
as medidas de prevenção contra o furto domiciliário 
e queda de objectos, entre outros assuntos, para 
coordenar com o processo de tratamento de casos do 
mesmo género e a comunicação do futuro.

Por outro lado, no dia 21 de Março, o Departamento 
Policial das Ilhas convidou os representantes do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais, Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfico e entidades de 
administração de cemitérios das Ilhas para realizarem 
conjuntamente um encontro, no intuito de discutirem 
sobre as tarefas de coordenação com as medidas 
policiais e organização do trânsito, nas redondezas dos 
diferentes cemitérios, no período do feriado de Cheng 
Ming, assegurando assim a boa ordem dos cemitérios 
durante as horas de ponta.

黃景輝警司和劉觀勝警司與業界就大廈防盜措施進行交流
O Comissário Wong Keng Fai e o Comissário Lao Kun Seng 
intercambiaram com os respectivos sectores as medidas de 
prevenção de furto em edifícios

3 月 5 日，澳門鏡湖護理學院尹一橋院長一行五

人到訪本局第二警務警司處，由本局行動廳黃偉鴻

廳長等警官親切接待。會上雙方主要就院方與社

會工作局開展的「澳門居民老年生活準備與終身

發展專題研究」問卷調查活動中，調查員保障自

身安全方面的措施和注意事項等交換意見。

No dia 5 de Março, uma delegação composta por 
5 elementos e chefiada pela Directora do Instituto 
de Enfermagem de Kiang Wu de Macau, Van Iat 
Kio, efectuou uma visita ao Comissariado Policial 
n.° 2, e foi recebida amigavelmente pelo Chefe do 
Departamento de Operações desta Polícia, Vong 
Vai Hong. No encontro, as duas partes trocaram 
opiniões sobre as medidas de auto-protecção e 
as observações que devem ter em atenção dos 
agentes de censos e inquéritos do estudo temático 
sobre a “preparação pré-velhice e desenvolvimento 
vital ício dos residentes de Macau”, a real izar 
conjuntamente pelo referido Instituto e pelo Instituto 
de Acção Social.

澳門鏡湖護理學院到訪

Visita do Instituto de Enfermagem Kiang 
Wu de Macau

會議上雙方積極交流
Na reunião os dois lados trocaram impressões de forma activa
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學童參觀警司處

Visita ao Comissariado Policial dos estudantes

1 月 12 日 及 3 月 2 日， 氹 仔 警 務 警 司 處 分 別

接待了培華中學 ( 幼兒部 ) 及聖公會中學 ( 小學

部 )，合共 217 位學童到訪。本局人員除了向學

童介紹本局的職能和架構外，還安排展示多種警

用裝備及互動答問環節。相關參觀活動有助加

深學童對本局日常工作的了解，提升警隊的正

面形象。

人員與到訪師生合照
Fotografia conjunta do pessoal e os estudantes e professores convidados

學童踴躍回答提問
Os estudantes responderam às perguntas de forma passiva

Em 12 de Janeiro e 2 de Março, o Comissariado 
Pol ic ia l  da Taipa recebeu respect ivamente a 
Escola Secundária Pui Va (Jardim de Infância) e 
o Colégio Anglicano de Macau (Escola Primária), 
no total foram 217 estudantes. O pessoal desta 
Corporação não só apresentou-lhes a competência 
e estrutura orgânica desta Polícia, como também 
mostrou vários equipamentos policiais e organizou 
a secção interactiva de pergunta e resposta. Esta 
actividade ajudou os estudantes em aprofundar o 
conhecimento sobre os trabalhos diários do CPSP, 
de modo a elevar a imagem positiva da polícia.
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中聯辦副主任到訪

Visita do Subdirector do Gabinete de Ligação 
do Governo Popular Central na RAEM

3 月 13 日，中央人民政府駐澳門特別行政區聯

絡辦公室孫達副主任，在保安司黃少澤司長及

警察總局馬耀權局長陪同下到訪本局視察交流，

受到本局領導及主管熱情接待。當日嘉賓分別

到訪了第三警務警司處、路環警司處及蓮花口

岸參觀警務設施及裝備，了解警員日常巡邏和

出入境管理等工作的執行情況。透過是次到訪

交流讓本局獲得不少寶貴意見，同時有效增進

雙方的溝通和了解。

Em 13 de Março, o Subdirector do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, 
Sun Da, realizou uma visita a esta Corporação, 
acompanhado com o Secretário para a Segurança, 
Wong S io  Chak e  o  Comandante-Gera l  dos 
Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o qual foi 
recebido cordialmente por direcção e chefia desta 
Polícia. Naquele dia, o convidado deslocou-se ao 
Comissariado Policial n.º 3, Comissariado Policial 
de Coloane e Posto Fronteiriço da Flor de Lótus 
para visitar instalações e equipamentos policiais, 
conhecendo a situação da patrulha diária e gestão 
de migração. Através da actividade, esta Corporação 
recebeu várias opiniões valorosas, ao mesmo 
tempo reforçando eficazmente a comunicação e 
conhecimento entre os dois lados.

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

警員向嘉賓介紹特巡組裝備
Os agentes apresentaram ao convidado os equipamentos 
do Grupo de Patrulha Especial

視察口岸通關情況
Inspecção da situação de passagem alfandegária

了解警區的日常運作
Conhecer o funcionamento diário dos Comissariados Policiais
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1 月及 3 月期間，國務院港澳事務辦公室交流

司、公安部港澳台事務辦公室、廣東省公安廳出

入境管理局、廣東省公安邊防總隊及粵港澳三地

反恐訓練課程的代表團分別到訪本局，就各口岸

的通關措施、內地勞工辦證流程、國際反恐形勢

及警務培訓等範疇互相分享經驗。本局持續與各

地警務部門保持緊密聯繫，開拓更多合作空間，

促進警務工作的素質及專業效能。

Em Janeiro e Março, o Departamento de Intercâmbios 
do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau 
do Conselho do Estado, o Gabinete para os Assuntos 
de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da 
Segurança Pública, o Serviço de Controlo de Migração 
da Directoria Provincial de Segurança Pública de 

人員講解自助服務機的功能
Os agentes apresentaram a função do quiosque

參觀行動控制中心
Visita ao Centro de Controlo Operacional

國務院港澳事務辦公室交流司到訪
Visita do Departamento de Intercâmbios do Gabinete 
para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho 
do Estado

在出入境事務廳進行年度會議
Realização da reunião anual no Serviço de Migração

內地公安機關到訪

Visita dos órgãos de segurança pública do 
Interior da China

Guangdong, Brigada Geral de Defesa Fronteiriça do 
Departamento de Segurança Pública da Província de 
Guangdong e a Formação do Treino Anti-terrorismo 
de Guangdong, Hong Kong e Macau enviaram 
respectivamente as delegações para visitar esta 
Corporação, partilhando experiências em relação 
às medidas de passagem alfandegária em postos 
fronteiriços, procedimentos do pedido de documentos 
dos trabalhadores vindos do Interior da China, 
conjuntura internacional anti-terrorismo e formação 
policial, etc.. Esta Polícia continuará a manter uma 
ligação estreita com os outros serviços policiais, 
desenvolvendo mais espaços para cooperação, bem 
como fomentando a qualidade e a eficácia profissional 
dos trabalhos policiais.
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香港警務處刑事及保安處到訪
Visita do Crime and Security Department do Hong Kong 
Police Force

香港入境事務處管制部到訪
Visita do Control Branch do Imigration Department

1 月 3 日及 3 月 14 日，香港警務處刑事及保安

處李志恒處長及香港入境事務處管制部戴志源

助理處長，分別帶領人員到訪本局，就治安形

勢、警務技術及出入境事務等議題進行交流，深

化兩地的溝通機制，掌握準確情報，加強兩地的

治安管理能力。

Em 3 de Janeiro e 14 de Março, o Director of 
Crime and Security do Hong Kong Police Force, 
Li Chi-hang e o Assistente do Director do Control 
Branch do Imigration Department, Tai Chi-yuen 
lideraram respectivamente os grupos do pessoal 
para visitar esta Corporação, trocando impressões 
sobre a situação de segurança pública, técnica 
do policiamento e assuntos de migração, etc., 
aprofundando o mecanismo de l igação entre 
os dois locais para receber informações certas, 
também intensificando a capacidade de gestão de 
segurança pública das duas partes.

香港警務處及香港入境事務處到訪

Visita do Hong Kong Police Force e Immigration 
Department

中銀澳門副行長到訪

Visita da sucursal de Macau do Banco da China

自 2014 年起本局與中國銀行合作推出的「中銀

e 網系統繳納交通違例罰款服務」以來，不但大

幅簡化市民繳納款項的流程，同時提高了本局進

行相關工作的效率。2 月 21 日，中國銀行澳門

分行葉兆佳副行長一行四人到訪本局，會上雙方

就電子服務作進一步交流，並期望日後彼此有更

多合作機會，為市民提供優質便捷的服務。

D e s d e  2 0 1 4 ,  o  C P S P e  o  B a n c o  d a  C h i n a 
cooperaram para o lançamento do serviço de 
pagamento de multas por infracções rodoviárias 
a t ravés do s is tema “BOC NET” ,  is to  não só 
s impl i f icou extremamente o procedimento de 
pagamento de multas aos cidadãos, como também 
elevou a ef iciência dos respectivos trabalhos 
desta Corporação. Em 21 de Fevereiro, um grupo 
composto por quatro pessoas, incluindo o Vice-
presidente da sucursal de Macau do Banco da 
China, Ip Sio Kai, visitou a esta Polícia, durante a 
ocasião, as duas partes efectuaram intercâmbio 
acerca dos serviços electrónicos, esperando que 
haja mais oportunidades de cooperação mútua no 
futuro, fornecendo à população os serviços com 
melhor qualidade e maior facilidade.

梁文昌局長與本局領導主管接待到訪來賓
Os convidados recebidos pelo Comandante Leong Man Cheong 
e por direcção e chefia do CPSP
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參觀防暴隊裝備
Visita aos equipamentos da Divisão de Intervenção

消防學員到訪

Visita dos instruendos do Corpo de Bombeiros

1 月 30 日，39 位就讀晉升首席消防員課程的學

員到訪本局特警隊，特警隊人員除了向學員介紹

本局組織架構、職能與日常運作外，還安排了防

暴隊裝備展示，藉此加深學員對本局的了解，有

助加強兩局之間的合作和交流。

Aos  30  de  Jane i ro ,  39  i ns t ruendos  que  se 
encontram a frequentar o curso de promoção ao 
posto de bombeiro principal visitaram a Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia do CPSP; e, os 
agentes dessa Unidade, para além de lhes terem 
apresentado a estrutura orgância, competência 
funcional e funcionamento rotino desta Corporação, 
organizaram-lhes também uma demonstração dos 
equipamentos da Divisão de Intervenção, no intuito 
de reforçarlhes os conhecimentos em relação 
a esta Polícia. A presente visita serve-se para 
reforçar a cooperação e o intercâmbio entre os dois 
Serviços.

美國駐港領事官員到訪

Visita do oficial do Consulado Geral dos
Estados Unidos da América em Hong Kong

1 月 26 日， 美 國 駐 港 總 領 事 館 隨 員 Mr. 

Andrew Loftus 到訪本局，由黃子暉副局長親

切接待。雙方就突發公共安全事件的預防及應對

方案等議題進行交流，藉此促進溝通和合作，為

有效打擊跨境犯罪增添知識和經驗。

Em 26 de Janeiro, o Attaché do Consulado Geral 
dos Estados Unidos da América em Hong Kong, Sr. 
Andrew Loftus, visitou a esta Corporação, o qual foi 
calorosamente recebido pelo Segundo-comandante 
Wong Chi  Fa i .  Ambas as  par tes  e fec tuaram 
intercâmbio acerca da prevenção e propostas 
da resposta  à  s i tuação de ameaça de r isco 
colectivo, aproveitando a ocasião para promover 
a  comun icação  e  cooperação ,  aumen tando 
conhecimento e experiência a fim de combater 
crimes transfronteiriços de forma eficaz.
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冬防期間加派警員巡查
各街道
Disponibilização de 
mais agentes policiais 
para a inspecção nas 
ruas durante a operação 
de prevenção da 
criminalidade durante o 
Inverno

截查車輛
Intercepção de 
veículos

巡查娛樂場所
Fiscalização 
nos locais de 
entretenimento

滅罪行動
Operações
Anti-crime

冬防行動 2018

Operação de prevenção da 
criminalidade do Inverno 2018

針對歲晚罪案特點採取反罪惡行動之「冬防行動

2018」於 1 月 26 日正式展開。行動為期一個月，

由警察總局統籌，本局與司法警察局負責執行，

透過加強對全澳治安和秩序的監控，打擊各類犯

罪，並舉行講座、巡察社區等宣傳活動，加強居

民防罪意識。期間，巡查了多間卡拉 OK、遊戲

機中心、桌球室等娛樂場所及其周邊範圍。整個

行動動用警力 3,602 人次，調查了 8,030 名人

士， 當 中 1,049 人 被 帶 返 警 局 調 查，411 人 因

涉及犯罪被移送檢察院。

是次行動成效顯著，在市民和社區的配合下，各

項警務工作得以有效開展。警方將持續密切留意

治安形勢，採取各項預防和打擊行動，致力維護

澳門的良好治安環境。

A “Operação de prevenção da criminalidade do 
Inverno 2018”, uma operação anti-crimes adoptada 
para combater os crimes praticados ao final do 
novo lunar, iniciou formalmente em 26 de Janeiro e 
durou um mês. Sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários e a execução por esta Corporação 
e pela Polícia Judiciária, combateram-se diversos 
crimes mediante o reforço de fiscalização e controlo 
para a segurança e ordem de Macau, organizaram-
se act iv idades promocionais,  como palestras 
e inspecções comuni tár ias,  para aumentar  a 
consciência de prevenção criminal dos cidadãos. 
Durante a operação, efectuaram-se fiscalizações a 
vários karaokes, centros de máquinas de diversão 
e salões de bilhar, entre outros estabelecimentos 
rec rea t i vos .  Nes ta  ope ração ,  mob i l i zou -se 
totalmente 3.602 agentes policiais, investigou-
se 8.030 indivíduos, entre os quais, 1.049 foram 
conduzidos à esquadra para efeitos de investigação, 
dos quais, 411 foram entregues ao Ministério Público 
por estarem envolvidos em crimes. 

Es ta  operação  teve  e f i các ia  no táve l ,  sob  a 
co labo ração  dos  c i dadãos  e  comun idades , 
os  t raba lhos  po l i c i a i s  fo ram desenvo lv idos 
ef icazmente. Esta Polícia i rá prestar atenção 
f r e q u e n t e m e n t e  à  s i t u a ç ã o  d e  s e g u r a n ç a , 
realizando-se operações de prevenção e combate, 
empenhando-se em manter um bom ambiente de 
segurança pública em Macau.
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情報廳偵破商舖盜竊案，再揭非法旅館

O Departamento de Informações desmantelou um 
caso de furto em loja e alojamento ilegal

早前於氹仔某酒店商舖內發生了一宗盜竊案件，

經本局情報廳警員作資料分析後，鎖定 5 名懷

疑涉案男子及其住處，隨後警員作出部署並於

新口岸某大廈門外截獲上述 5 名男子，更在單

位內再發現另外 7 名男女 ( 當中 4 名為外籍，3

名為中國籍 )，經調查後有跡象顯示上述單位為

「非法旅館」，並由旅遊局人員證實後查封。

警員將上述人士帶回本局調查期間，其中一名男

子承認曾於氹仔某酒店商舖內，盜去一名女子的

公文袋，袋內有現金約港幣 16,500 圓。經調查

後，鑒於該 5 名男子有強烈犯罪跡象，本局以「盜

竊」及「犯罪集團」罪將他們移送檢察院偵訊。

Nos ú l t imos tempos,  aconteceu um caso de 
furto numa loja localizada num hotel na Taipa. 
Após a análise de informações, os agentes do 

Depar tamento  de In formações ident i f i caram 
c inco homens suspei tos e a sua res idênc ia. 
Seguidamente, os agentes efectuaram disposições 
e interceptaram os cincos homens referidos à 
entrada de um edifício sito na NAPE, descobrindo 
no  mesmo apar tamen to  ma is  se te  pessoas 
(incluindo quatro estrangeiros e três chineses), 
após a invest igação, houve indíc io de que o 
re fe r i do  apa r tamen to  fo i  i den t i f i cado  como 
“alojamento ilegal”, o qual foi confirmado e fechado 
pelo pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo.

Os agentes levaram os indivíduos mencionados 
à esquadra para aver iguação,  dos quais  um 
homem confessou que numa loja dum hotel da 
Taipa, ele tinha furtado um envelope com cerca 
de 16.500 dólares de Hong Kong. Depois de ter 
investigado, como os cinco homens tiveram indício 
forte de cometer crimes, os quais foram entregues 
ao Ministér io Públ ico por cr imes de “ fur to”  e 
“associação criminosa”.
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培訓課程
Cursos de
Formação

持廉守正講座

Palestra sobre Carácter Nobre, 
Conduta Íntegra

決策與解決問題技巧課程

Curso de Técnicas de Decisão e Resolução 
de Problemas

本局一向著重加強人員廉潔奉公的核心價值建

設，1 月及 3 月聯同廉政公署合辦「持廉守正」

講座。透過持續舉辦相關講座，提高本局人員的

廉潔意識，自覺遵守有關規定，時刻保持警覺，

堅決成為一支廉潔高效、專業精幹的警察隊伍。

Esta Corporação tem prestado importância ao 
reforço no estabelecimento do valor essencial de 
integridade e dedicação para com o público do 
pessoal. Nos de Janeiro e Março, foi organizada 
em con jun to  com o  Comissa r iado  Con t ra  a 
Corrupção a “Palestra sobre Carácter Nobre, 
Conduta Íntegra”. Mediante a realização constante 
da referida palestra, elevou-se a consciência de 
integridade do pessoal desta Corporação, com vista 
a este cumprir conscientemente as respectivas 
legislações, manter sempre alerta e prosseguir os 
ideias de integridade, alta eficiência, competência 
e profissionalismo.

由行政公職局協辦的「決策與解決問題技巧課

程」於 3 月 1 日及 2 日進行，澳門科技大學持

續教育學院委派導師主講，本局共有 25 位人員

參與。課程藉由探索、分析、討論、個案研討，

融合多種管理工具，培養學員建立一套探索問

題系統化的模式，同時讓學員掌握問題分析與

決策的步驟，從而提升決策與解決問題的技巧

和能力。

Nos d ias  1  e  2  de  Março  desenvo lveu-se  o 
“Curso de Técnicas de Decisão e Resolução de 
Problemas”, o qual foi co-organizado pela Direcção 
dos Serviços de Adminitração e Função Pública e 
a respectiva oradora é uma formadora de “School 
of Continuing Studies” da Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau, tendo este contado com 
a participação de 25 agentes desta Corporação. 
O  p resen te  cu rso  se rve -se  da  exp lo ração , 
análise, discussão, estudo de casos práticos e 
em conjugação com vários tipos de instrumentos 
de gestão, para criar aos formandos um modelo 
de exploração de problemas sistematizado e, 
simultaneamente, para que dominem as etapas 
para a análise de problemas e tomada de decisões, 
por forma a elevar-lhes as técnicas e a capacidade 
de tomada de decisão e resolução de problemas. 

導師與學員就不同個案進行討論
Formadora e formandos a discutirem sobre os diferentes casos

本局共委派 637 位警務人員參與講座
Esta Corporação enviou no total de 637 agentes 
policiais para participar nestas palestras
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參與聯合演習

Participação no exercício conjunto

1 月 23 日凌晨，警察總局聯同本局、博彩監察

協調局、司法警察局、消防局、衛生局、新聞局、

旅遊危機處理辦公室及澳門銀河娛樂集團，在澳

門銀河度假村舉行了代號「捕狼」的突發事件應

急演練。模擬路氹城區一酒店公共區域內發生一

宗持械行劫案，藉此測試相關政府部門及博彩企

業應對突發事件的能力，加強彼此協作。是次演

練歷時約 2 小時，約 350 位人員參與。

Na madrugada do dia 23 de Janeiro, realizou-se 
um exercício de simulação de resposta a incidente 
súbito nas instalações da operadora de jogo. Este 
exercício, de nome de código “Captura do Lobo”, 

teve lugar no complexo Galaxy Resort e contou 
com a part ic ipação das seguintes ent idades: 
Serviços de Polícia Unitários, esta Corporação, 
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, 
Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros, Serviços 
de Saúde, Gabinete de Comunicação Social , 
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo e Galaxy 
Entertainment. O exercício simulou a ocorrência de 
um assalto dentro dum hotel situado no Cotai, com 
recurso a arma branca, aproveitando este teste 
para reforçar as capacidades de cooperação e 
coordenação entre as polícias, diversas entidades 
públicas e concessionárias de jogo. Este simulacro 
durou cerca de 2 horas e contou com cerca de 350 
participantes.

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU )
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1 月 29 日早上，本局及澳門海關聯同珠海邊檢

總站，在珠海橫琴口岸出境貨車通道、蓮花大橋

及路氹城邊境站等多個地點，舉行聯合應急演

練，模擬橫琴口岸出境貨車查驗通道的閘機及防

衝關裝置出現突發故障，有車輛趁機闖過該通道

並突破人員攔截。是次演練目的是測試兩地相關

部門應對突發事件的能力，加強溝通協調，更好

地維護兩地口岸的通關秩序及人車的安全。

Na manhã do dia 29 de Janeiro, realizou-se o 
exercício conjunto de simulação de resposta à 
situação de emergência por esta Corporação, 
Serviços de Alfândega e Posto Fronteir iço de 
Inspecção de Migração de Zhuhai, teve lugar nos 
diversos locais, tais como nas vias de saída de 
camião no Posto Fronteiriço de Henqin, Ponte 
Flor de Lótus e Posto Fronteiriço de Cotai, etc.. 
O exercício simulou a avaria súbita de passagem 
automática e instalações contra a entrada violenta 
nos canais de saída de camião no Posto Fronteiriço 
de Henqin, e os veículos aproveitaram-se desta 

oportunidade e vão, ultrapassaram a intercepção 
dos agentes para entrarem violentamente. Este 
exercício teve objectivo de testar a capacidade 
de resposta a uma situação de emergência dos 
respectivos serviços dos dois locais, reforçando 
a  comun icação  e  coo rdenação ,  de  fo rma  a 
salvaguardar da ordem de migração e segurança 
de pessoas e veículos dos postos fronteiriço dos 
dois locais.
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學習自我管理與激勵
Formandos a aprenderem como auto-gerir-se e estimularem-se

打擊販賣人口犯罪講座

Palestra de “Combate ao Crime de Tráfico 
de Pessoas”

工作團隊管理課程

Curso de Gestão de Equipas de Trabalho

3 月 19 日，本局警察學校開辦「打擊販賣人口犯

罪講座」，邀請法務局高級技術員周文傑先生主

講，本局共 39 位警官出席。是次講座主要向人員

介紹販賣人口的法律內容和注意事項，以及有關

販賣人口組織慣用的犯罪手法，藉以提升人員制

定防治策略的能力。

Em 19 de Março,  a  Esco la  de Pol íc ia  desta 
Corporação organizou a “Palestra de combate ao 
tráfico de pessoas”, que foi ministrado pelo Sr. 
Chao Man Kit, técnico superior da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça, contando com a 
participação de 39 oficiais desta Corporação. Nesta 
palestra foram apresentados o conteúdo jurídico 
e as observações sobre o tráfico humano, e os 
meios comuns usados pelas associações de tráfico 
humano para praticar crimes, de modo a elevar 
a capacidade do pessoal sobre a elaboração das 
estratégias de prevenção.

3 月 6 日及 7 日，本局和行政公職局舉辦了「工

作團隊管理課程」，由澳門科技大學持續教育學

院導師主講，共有 25 位人員參與。通過課程讓

學員認識有效的督導技巧及溝通技巧，從而提升

個人溝通、督導及領導能力，掌握應變與激勵方

法，建立高績效團隊，以推動人員的士氣及優化

工作效能。

Nos dias 6 e 7 de Março, esta Corporação e a 
Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Públ ica organizaram o “Curso de Gestão de 
Equipas de Trabalho”, cujo orador é um formador 
de “School of Continuing Studies” da Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, e o qual contou-
se com a participação de 25 agentes. Mediante do 
presente curso, proporcionou-se aos formandos 
a oportunidade de conhecer as técnicas eficazes 
de supervisão e comunicação, elevaram-lhes as 
suas capacidades de comunicação, “coaching” 
e liderança, ficaram a dominar as formas para a 
resposta emergente e de estimulação e, ainda, 
constituição de equipas de alta eficiência, tendo, 
assim, impulsionado-lhes o espírito e melhorado-
lhes o seu desempenho de trabalho.

強化學員對相關法律的認識
Reforçar os respectivos conhecimentos jurídicos aos formandos
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警官晉升儀式

Cerimónia de Promoção de Oficiais

1 月 3 日，在本局總部舉行了警務總長及警司晉

升儀式，由梁文昌局長、黃子暉副局長及劉運嫦

副局長主持。本局各部門主管均有出席，為同僚

作出祝賀。是次獲晉升的警官名單如下：

晉升為警務總長：陳曉

晉升為警司：楊婉儀、梁志偉、張樂民、余志華、

鄭偉文

局長為陳曉警務總長佩戴肩章      
O Comandante a efectuar a imposição de 
distintivo de posto ao Intendente Chan Io

新晉警官與本局領導主管合照      
Fotografia em conjunto dos dirigentes, chefias desta Corporação 
e os novos oficiais

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoções

Em 3 de Janeiro, teve lugar na Sala de Honra 
do Comando do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, a cerimónia de tomada de posse aos 
cargos de Intendente e Comissário, a qual foi 
pres id ida pelo Comandante do CPSP, Leong 
Man Cheong, e 2.os Comandantes, Wong Chi 
Fai e Lao Wan Seong. Na cerimónia, as chefias 
e responsáveis de vários Departamentos desta 
Polícia estiveram presentes para lhes dar parabéns.

Promoção ao posto de Intendente: CHAN IO

Promoção ao posto de Comissário: IEONG UN I, 
LEONG CHI WAI, CHEONG LOK MAN, U CHI WA, 
CHEANG WAI MAN
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副警長晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de Subchefe

1 月 12 日，在本局特警隊大樓舉行了副警長晉

升儀式。儀式由梁文昌局長、黃子暉副局長和

梁漢新代副局長主持。本局各部門主管均有出

席，為同僚作出祝賀。是次晉升共有 32 位副警

長，分別為男性 25 位和女性 7 位。當中普通職

程 28 位、音樂職程 1 位、機械職程 1 位，無線

電職程 2 位。

No dia 12 de Janeiro, teve lugar no Aquartelamento 
da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 
(UTIP) do Corpo de Polícia de Segurança Pública 
(CPSP) ,  a  cer imónia  de promoção ao posto 

de subchefe, a qual foi presidida pelos Exm.os 
Comandante Leong Man Cheong, 2.° Comandante 
Wong  Ch i  Fa i  e  2 . °  Comandan te  subs t i tu to 
Leong Hon San, bem como também presentes 
à cerimónia, as chefias e os responsáveis dos 
di ferentes departamentos desta Corporação, 
para felicitar os colegas. Na presente cerimónia, 
promoveu-se no total 32 agentes ao posto de 
subchefe, entre estes 25 masculinos e 7 femininos, 
e pertencentes, respectivamente, 28 da carreira 
ordinária, 1 da carreira de músico, 1 da carreira de 
mecânico e 2 da carreira de radiomontador.

局長為新晉副警長佩戴肩章
O Comandante a efectuar a imposição de distintivo de 
posto aos recéns-promovidos ao posto de subchefe

新晉副警長與本局領導主管合照
Fotografia em conjunto dos dirigentes, chefias desta Corporação e os novos subchefes
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特別巡邏組獲頒授「英勇獎章」

O Grupo de Patrulha Especial condecorado 
com a medalha de valor

本局特別巡邏組作為一支經常應對突發緊急事

件的高機動巡邏隊伍，同時於嚴重意外或災難中

作出支援。於颱風「天鴿」襲澳期間，特巡組隊

員無懼惡劣天氣及自身危險，第一時間搶險救

災。這次榮獲澳門特別行政區政府頒授「英勇獎

章」，令特巡組以至整個警隊深受鼓舞，今後將

繼續秉持「護法安民」信念，竭力為社會公共安

全付出貢獻。

Sendo  o  Grupo  de  Pa t ru lha  Espec ia l  des ta 
Corporação uma força de patrulha al tamente 
motor izada que enf renta  f requentemente os 
incidentes emergentes, prestando, igualmente, 
apoio nos acidentes graves ou desastre. Durante 
a passagem do tufão “Hato”, os elementos do 
Grupo de Patrulha Especial efectuaram de imediato 
os trabalhos de socorro sem terem medo das 
condições atmosféricas adversas e do seu próprio 
perigo. A presente condecoração, estimulou não 
só o Grupo de Patrulha Especial mas também 
a força policial na sua generalidade, no futuro, 
seguindo pela convicção de “defesa da legalidade 
e protecção dos cidadãos”, contribuíndo com todo 
o esforço para a segurança pública da sociedade.

頒授典禮於 2018 年 1 月 19 日舉行
A condecoração teve lugar em 19/01/2018

嘉獎表揚
Louvor e Elogio
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好市民 - 郭建文先生

郭建文先生於 2017 年 1 月 7 日，在機場入境大

堂拾獲價值約澳門幣 1 萬 4 千圓之財物，並交

往機場警務處處理。

好市民 - 陳永添先生

陳永添先生於 2017 年 3 月 7 日，在提督馬路一商

場內截獲並制服一名正在準備進行盜竊之男子，並

報警處理。

好市民 - 余文祥先生

余文祥先生於 2017 年 3 月 26 日，在市場街一

銀行提款機內拾獲現金澳門幣 1 千 5 百圓，並

將之交本局警員處理。

「2017 年好市民」表揚狀頒發儀式

Cerimónia de entrega de “Diplomas de 
Referência Elogiosa aos Cidadãos 2017”

本 局 於 3 月 11 日 的「 警 民 同 樂 日 」 上 舉 行 了

「2017 年 好 市 民 」 表 揚 狀 頒 發 儀 式， 分 別 向

12 位好市民及 23 家公司機構頒發表揚狀，以

表揚他們彰顯熱心和正義，協助警方撲滅罪行，

以及在颱風「天鴿」襲澳後，主動提供工程機械

及運輸車輛協助清障工作，樹立了崇高公民責任

的典範。

Esta Corporação realizou, durante a actividade do 
“Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão” que 
teve lugar no dia 11 de Março, a “Cerimónia de 
Entrega de Diplomas de Referência Elogiosa aos 
Cidadãos 2017”, na qual foram-se entregues os 
respectivos diplomas a 12 cidadãos e 23 órgãos, 
no intuito de elogiar-lhes pelo seus sensos de 
justiça e apoio prestado à Polícia no combate à 
criminalidade, e, ainda, após da passagem do tufão 
“Hato”, pelo fornecimento, por iniciativa própria, 
de máquinas de engenharia e veículos de carga 
para a remoção de objectos e obstáculos das vias 
rodoviárias, tendo demonstrado, assim, o modelo 
de cidadão exemplar, que possui elevados valores 
morais e cívicos.

Cidadão elogiado – Sr. Kuok Kin Man
Em 7 de Janeiro de 2017, o Sr. Kuok Kin Man 
achou bens e dinheiro no valor de 14.000 patacas 
na sala de part ida do Aeroporto Internacional 
de Macau e entregou-os à Divisão Policial do 
Aeroporto para devidos tratamentos.

Cidadão elogiado – Sr. Chen Yong Tian
Em 7 de Março de 2017, o Sr. Chen Yong Tian 
interceptou um homem que estava a praticar furto 
num centro comercial da Avenida do Almirante 
Lacerda,  o  Sr.  Chen consegu iu  dominá- lo  e 
entregou-o à Polícia para tratamentos adequados.

Cidadão elogiado – Sr. U Man Cheong
Em 26 de Março de 2017, o Sr. U Man Cheong 
achou no valor de 1.500 patacas em numerário 
numa ca ixa de mul t ibanco (ATM) na Rua do 
Mercado de Iao Hon e entregou a quantia à Polícia 
para devidos tratamentos.
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好市民 - 陳綺雯女士

陳綺雯女士於 2017 年 4 月 22 日，乘坐航班途

中發現一名男子從行李儲物櫃內盜竊了他人 3

千圓人民幣現金，在航班抵澳後立即向警員求助

以截獲作案人。

好市民 - 梁煒亮先生

梁煒亮先生於 2017 年 4 月 23 日，截獲一名盜

竊了一枚戒指的男子，並交到場警員處理。

好市民 - 唐伙明先生

唐伙明先生於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲

本澳期間，於水流湍急的十月初五街協助兩名市

民避險。

好市民 - 伍令燕先生

伍令燕先生於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲

本澳期間，在筷子基北街一停車場內，利用消防

喉將一名險被洪水沖入停車場內的男子拉上高

處避險。

好市民 – MIJARES LORETO JR. DE GUIA 先生

MIJARES LORETO JR. DE GUIA 先 生 於 2017

年 8 月 23 日「天鴿」吹襲本澳期間，於河邊新

街與另外兩名市民合力救起一對被大水淹浸的

老夫婦。

好市民 – 郭文泰先生

郭文泰先生於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲

本澳期間，於河邊新街與另外兩名市民合力救起

一對被大水淹浸的老夫婦。

好市民 – 楊買妹女士

楊買妹女士於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲

本澳期間，於河邊新街與另外兩名市民合力救起

一對被大水淹浸的老夫婦。

好市民 – 王進先生

王進先生於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲本

澳期間，於青怡大廈停車場內與同事協助疏導人

群，並利用消防喉及繩索等工具救出十多名被困

市民。

好市民 – 潘美芳先生

潘美芳先生於 2017 年 8 月 23 日「天鴿」吹襲

本澳期間，於青怡大廈停車場內與同事協助疏導

人群，並利用消防喉及繩索等工具救出十多名被

困市民。

Cidadã elogiada – Sr.ª Chan I Man
Em 22 de Abr i l  de  2017,  a  Sr. ª  Chan I  Man 
encontrou um homem que furtou 3.000 RMB em 
numerário no compartimento do avião, quando 
tem chegado a Macau, participou imediatamente à 
Polícia para deter o indivíduo.

Cidadão elogiado – Sr. Leong Wai Leong
Em 23 de Abril de 2017, o Sr. Leong Wai Leong 
interceptou um homem que fur tou um anel  e 
entregou-o à Polícia para tratamentos adequados.

Cidadão elogiado – Sr. Tang Huo Ming
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau em 
23 de Agosto de 2017, o Sr. Tang Huo Ming prestou 
apoio aos dois cidadãos retidos pelo grande volume 
de água na Rua de Cinco de Outubro.

Cidadão elogiado – Sr. Wu Ling Yan
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau 
em 23  de  Agos to  de  2017 ,  num pa rque  de 
estacionamento na Rua do Comandante João Belo, 
o Sr. Wu Ling Yan usou a mangueira de incêndio 
para puxar um homem até ao lugar alto, o qual foi 
quase levado pela água do mar para o parque.

Cidadão elogiado – Sr. MIJARES LORETO JR. DE GUIA
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau em 
23 de Agosto de 2017, o Sr. MIJARES LORETO 
JR. DE GUIA salvou, em conjunto com mais dois 
cidadãos,  um casal com idade mergulhado na Rua 
do Almirante Sérgio.

Cidadão elogiado – Sr. Kwok Man Tai
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau em 
23 de Agosto de 2017, o Sr. Kwok Man Tai salvou, 
em conjunto com mais dois cidadãos, um casal com 
idade mergulhado na Rua do Almirante Sérgio.

Cidadã elogiada – Sr.ª Yeung Mai Mui
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau em 
23 de Agosto de 2017, a Sr.ª Yeung Mai Mui salvou, 
em conjunto com mais dois cidadãos, um casal com 
idade mergulhado na Rua do Almirante Sérgio.

Cidadão elogiado – Sr. Wang Jin
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau 
em 23  de  Agos to  de  2017 ,  o  Sr.  Wang J in , 
conjuntamente com os colegas, prestou ajuda à 
desobstrução de pessoas no Auto-silo do Edifício 
Cheng I, usando também a mangueira de incêndio 
e  cordas  para  sa lvar  ma is  de  dez  c idadãos 
cercados por água.

Cidadão elogiado – Sr. Pan Mei Fang
Durante a passagem do tufão “Hato” por Macau 
em 23 de Agosto de 2017, o Sr.ª Pan Mei Fang, 
conjuntamente com os colegas, prestou ajuda à 
desobstrução de pessoas no Auto-silo do Edifício 
Cheng I, usando também a mangueira de incêndio 
e  cordas  para  sa lvar  ma is  de  dez  c idadãos 
cercados por água.
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澳門建築機械工程商會
MACAU CONSTRUCTION MACHINERY 

ENGINEERING ASSOCIATION

澳門建造商會
  MACAU CONSTRUCTION 

ASSOCIATION

青年創業智庫協會
  YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

THINKTANK ASSOCIATION

岐關車路有限公司
  KEE KWAN MOTOR ROAD CO., LTD.

澳門有線電視
  MACAU CABLE TV

長江建築有限公司
  COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO 

CHEONG KONG

中國建築工程（澳門）有限公司
  CHINA CONSTRUCTION 

ENGINEERING (MACAU) Co., Ltd.

敏達工程有限公司
MINDA CONSTRUCTION & 

ENGINEERING COMPANY LIMITED

成龍工程有限公司
  CIA. CONST. & ENG. SHING LUNG LDA.

德發建業工程有限公司
   TAK FAT KIN IP LIMITADA

新錦濠工程有限公司
   SAN KAM HOU ENGENHARIA 

LIMITADA

葉通工程有限公司
   IP TONG ENGINEERING COMPANY 

LTD.

閩建建築工程有限公司
 COMPANHIA DE OBRAS DE 

CNSTURÇÃO MAN KIN LIMITADA

得寶建築集團有限公司
   GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, 

LIMITADA

通利建築置業工程有限公司
  COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E 

OBRAS DE ENGENHARIA TONG LEI, 
LIMITADA

瑞權工程有限公司
   SOC. DE ENGENHARIA SOI KUN, 

LDA.

利成建築工程有限公司
LEI SENG CONSTRUCTION CO. LTD.

達昌建築工程有限公司
  TAT CHEONG ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CO. LTD.

鴻偉工程有限公司
HONGWAY ENGINEERING LIMITED

鈞利建業工程有限公司
COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

ENGENHARIA GUAN LI, LIMITADA

澳門南安同鄉會
  ASSOCIAÇÃO DOS CONTERRÂNEOS 

DE NAM ON EM MACAU

大力組運輸公司
BIG POWER GROUP 

TRANSPORTATION COMPANY

大中運輸行
TRANSPORTE TAI CHONG

獲頒發表揚狀的機構：

Órgãos que obtiveram o diploma de 
referência elogiosa:
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本局人員獲市民致送錦旗致謝

Cidadãos oferecem galhardetes aos agentes desta Corporação como uma forma de agradecimento

2 月 12 日，一位市民向本局澳門警務廳偵查警

司處致送錦旗，以表揚本局警員在去年破獲一宗

關於拾獲物不正當據為己有的案件。

Aos 12  de  Fevere i ro  –  Um c idadão o fe rece 
um galhardete ao Comissariado de Inquéritos 
d o  D e p a r t a m e n t o  P o l i c i a l  d e  M a c a u  d e s t a 
Corporação, para elogiar aos nossos agentes pelo 
desmantelamento de um caso sobre a apropriação 
ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada.

3 月 1 日，一位市民向本局澳門警務廳第三警務

警司處致送錦旗，以表揚本局警員迅速偵破一宗

盜竊案件。

Ao 1 de Março – Um cidadão oferece um galhardete 
ao Comissariado Policial N.° 3 do Departamento 
Policial de Macau desta Corporação, para elogiar 
aos nossos agentes pelo rápido desmantelamento 
de um caso de furto.

陳洪警司和鄧洪斌副警司代表接受錦旗
Os representantes desta Corporação, Comissário Chan Hon 
e Subcomissário Tang Hong Pan, a receberem o galhardete

葉樹賢副警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, Subcomissário Ip Su In, 
a receber o galhardete
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體育競賽
Desporto e
Competições

內部七人足球比賽

Torneio Interno de Futebol de Sete

1 月至 2 月份期間，本局在關閘工人體育場舉行

年度內部七人足球賽，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、特警隊及警察學校。比賽結果

如下：

劉小玲校長頒發冠軍獎盃予警察學校代表隊
A Directora da Escola da Polícia, Lao Sio Leng, a entregar a taça 
de 1.° classificado aos representantes da Escola de Polícia

冠軍 警察學校

亞軍 特警隊

季軍 第三警務警司處

殿軍 情報廳

1.º lugar Escola de Polícia

2.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

3.º lugar Comissariado Policial n.° 3

4.º lugar Departamento de Informações

Duran te  os  meses  de  Jane i ro  a  Feve re i ro , 
esta Corporação Policial lançou no Campo dos 
Operários das Portas do Cerco o Torneio Interno 
anual de Futebol de Sete no qual participaram as 
equipas compostas pelo pessoal do Departamento 
de Informações, Departamento de Operações, 
Serviço de Migração, Departamento de Trânsito, 
Departamento Policial de Macau, Departamento 
Policial das Ilhas, Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia e Escola de Polícia, cujo resultado foi o 
seguinte:

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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Espingarda G-3 ( Masculino )

Por equipas

1.º lugar UTIP

2.º lugar SM

3.º lugar DT

Grupo sênior

1.º lugar Guarda HO ION CHEONG

2.º lugar Guarda LAU SIO TONG

3.º lugar Chefe LAM PENG SAN

Grupo “open”

1.º lugar Guarda SI CHAO PENG

2.º lugar Guarda CHOI WAN CHEONG

3.º lugar Guarda CHAN FA

Revólver. 38 ( Masculino )

Por equipas

1.º lugar UTIP

2.º lugar Com. n.º 1

3.º lugar Com. n.º 3

Grupo sênior

1.º lugar Guarda LAU SIO TONG 

2.º lugar Subchefe LAO IN LEONG

3.º lugar Guarda SIO PUI IAM

Grupo “open”

1.º lugar Guarda CHOI WAN CHEONG

2.º lugar Principal WONG TONG SAN

3.º lugar Guarda IAU SIO IN

Revólver. 38 (Feminino)

Por equipas

1.º lugar UTIP

2.º lugar Com. n.º 3

3.º lugar Com. n.º 1

Grupo sênior

1.º lugar Subchefe TAM I LAI

2.º lugar Guarda CHONG LAI KUAN

3.º lugar Chefe NG SOK HAN

Grupo “open”

1.º lugar Guarda CHAN A LAN

2.º lugar Guarda LAM KA LEE

3.º lugar Guarda CHAN SOK IENG

男子組 G3 自動步槍

團體
冠軍 特警隊
亞軍 出入境事務廳
季軍 交通廳

高級組
冠軍 何潤祥 警員
亞軍 劉少東 警員
季軍 林炳新 警長

公開組
冠軍 施洲平 警員
亞軍 蔡韻昌 警員
季軍 陳輝 警員

男子組左輪點三八手槍

團體
冠軍 特警隊
亞軍 第一警務警司處
季軍 第三警務警司處

高級組
冠軍 劉少東 警員
亞軍 劉彥良 副警長
季軍 蕭培欽 警員

公開組
冠軍 蔡韻昌 警員
亞軍 黃東山 首席警員
季軍 丘紹賢 警員

女子組左輪點三八手槍

團體
冠軍 特警隊
亞軍 第三警務警司處
季軍 第一警務警司處

高級組
冠軍 譚綺麗 副警長
亞軍 鍾麗群 警員
季軍 伍淑嫻 警長

公開組
冠軍 陳亞蘭 警員
亞軍 林嘉莉 警員
季軍 陳淑英 警員

3 月 5 日至 8 日期間，本局在路環射擊場舉行本

年度內部射擊賽，賽事吸引多個部門參與。成績

如下︰

內部射擊比賽

Campeonato Interno de Tiro

Nos dias 5 a 8 de Março, realizou-se na Carreira 
de Tiro de Coloane, o Campeonato de Interno de 
Tiro do CPSP, que atraiu a participação de vários 
departamentos. O resultado foi o seguinte:

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

特警隊奪得三個項目
的團體冠軍
A equipa da UTIP 
obteve o 1.° lugar 
em três modalidades 
de competição por 
equipas
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文藝表演
Actividades
Recreativas

本局舞蹈隊參與新春花車巡遊

Grupo de Dança do CPSP participa na 
Parada de Celebração do Ano Novo

在農曆年初三晚上，本局舞蹈隊在「華麗盛宴旺

財年狗年花車巡遊匯演」大型賀歲活動上一展精

湛舞技，表演舞蹈《盛世蓮花》，與居民及旅客

共渡喜氣滿盈的農曆新年。

Na noite do terceiro dia do Ano Novo, o Grupo 
de Dança desta Corporação actuou na actividade 
festiva de grande escala: “Parada de Celebração 
do Ano do Cão”, onde actuou a dança “A Flor de 
Lótus” e festejaram alegramente o ano novo com 
os cidadãos e turistas.
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警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música do CPSP

1 月至 2 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校進

行音樂演出，持續為推廣音樂教育及本局正面形

象作出努力。此外，樂隊亦於 2 月 18 日及 3 月

30 日分別參與「苦難善耶穌聖像出遊」和「耶

穌聖屍聖像出遊」，為活動增添了不少莊嚴隆重

的氣氛。

Durante os meses de Janeiro a Feverei ro,  a 
Banda de Música do CPSP efectuou actuações 
em várias escolas, em resposta aos seus convites, 
onde promoveu a educação musical  e a boa 
imagem desta  Corporação.  A lém d isso,  nos 
dias 18 de Fevereiro e 30 de Março, participou, 
respectivamente, na Procissão do Senhor dos 
Passos e Procissão do Senhor Morto,  o que 
contribuiu um ambiente mais solene às respectivas 
actividades.

聖像出遊
A procissão

學校演出
Actuações nas escolas

板樟堂前地舉行音樂會
Realização de concerto musical no 
Largo de S. Domingos
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其他
Outros

優化及更新非居民「入境申報表」

Optimização e actualização do Boletim de 
Entrada emitido aos não residentes

由 4 月 1 日起，本局全面使用新版的「入境申報

表」。本次優化目的是明確「入境申報表」有關

非居民之逗留狀態，現行對非居民適用的逗留條

件或限制未有作出修改。非居民如持有 3 月 31

日或之前發出的舊版申報表，仍可在表上所載之

有效逗留期內逗留本澳，直至逗留期自然失效。

根據現行出入境法律，非居民如逗留超過「入境

申報表」上所載的逗留期限，或在被廢止逗留許

可後未在指定期限內離開澳門特別行政區，均被

視為非法逗留，須承擔相應的法律責任；非居民

從事的活動如違反本澳法律、明顯與逗留目的不

符、或對公共安全或秩序構成危險，可導致被廢

止逗留許可。

公眾如欲查詢出入境事務廳的各項服務，可親臨

氹仔北安出入境事務廳大樓及黑沙環政府綜合

服務大樓一樓 K 區，或致電出入境事務廳服務

熱線 2872-5488，亦可瀏覽本局網頁：

A partir do dia 01 de Abril de 2018, este Corpo 
de Polícia vai utilizar apenas o novo modelo do 
Boletim de Entrada. Esta medida de optimização 
v i s a  a  e x p r i m i r  c l a r a m e n t e  a  s i t u a ç ã o  d e 
permanência constante no Boletim de Entrada, 
mas sem prejuízo dos requisitos ou restrições de 
permanência aplicáveis aos não residentes. Os 
não residentes que têm na sua posse o Boletim 
de Entrada de modelo antigo emitido no dia 31 
de Março ou antes desta data,  a inda podem 
permanecer  na  RAEM conforme o  p razo  de 
validade nele indicado, até à perda de validade 
do referido prazo.

Nos termos das leis de migração em vigor, os 
não residentes que permaneçam para além dos 

prazos de permanência indicados no Boletim de 
Entrada, ou aquelas a quem tenha sido revogada 
a autorização de permanência e não abandonem 
a RAEM no prazo f ixado,  cons ideram-se em 
situação de imigração i legal,  f icando sujei tas 
às responsabil idades legais correspondentes; 
quando as  ac t i v idades  exerc idas  pe los  não 
residentes forem ilegais, ou se desviem dos fins 
que justificam a autorização de permanência, ou 
constituam perigo para a segurança ou ordem 
púb l i ca ,  a  au to r i zação  pe rmanênc ia  a  e les 
concedida pode ser revogada.

P a r a  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o s  s e r v i ç o s 
prestados pelo Serviço de Migração, o público 
pode  des loca r - se  pessoa lmen te  à  sede  do 
Serviço de Migração no Pac On, Taipa, ou à Área 
K do 1º piso do Centro de Serviços da RAEM na 
Areia Preta, ou ligar à l inha aberta do Serviço 
de Migração, no.2872-5488, ou visitar a página 
electrónica deste Corpo de Polícia :

Modelo do novo “Boletim de Entrada”

Modelo do antigo “Boletim de Entrada”
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傳媒春茗

Jantar de Primavera com os 
Órgãos de Comunicação Social

2 月 5 日晚，本局舉行傳媒春茗宴請各大傳媒機

構代表。梁文昌局長表示，去年本局繼續積極與

傳媒界交流，在相互合作的過程中，共同面對挑

戰，尤其在風災期間，眾傳媒朋友與搶險救災、

執行清障工作的人員一同走在救援的最前線，即

時報導實況、時刻關心社會秩序的恢復。社會透

過傳媒界了解前線隊伍工作情況後表示的支持

和鼓勵，讓每位前線人員在精神上和體能上得到

最寶貴的補給。並衷心感謝傳媒朋友在工作上的

專業和努力，將警方與市民之間的關係拉得更

近、更緊密。

Na noite do dia 5 de Fevereiro, esta Corporação 
realizou o Jantar de Primavera com os Órgãos de 
Comunicação Social. O Comandante Leong Man 
Cheong afirmou que esta Corporação continuará 
a intercambiar activamente com os Órgãos de 
Comunicação Social ,  a lém disso, que t inham 
enfrentado conjuntamente diferentes desafios 
durante a mútua cooperação, especialmente na 
ocorrência do tufão catastrófico, os amigos dos 
Órgãos de Comunicação Social estiveram na linha-
de-frente também, assim como os trabalhadores de 
salvamento e socorro, e remoção de obstáculos das 
vias, porque estiveram a prestar as informações da 
situação real e imediata ao público e, ainda, estado 
sempre atentos na recuperação da ordem da 
sociedade. Mediante dos Órgãos de Comunicação 
Social, a comunidade ficou a conhecer a situação 
de trabalho da equipa da linha-de-frente, tendo por 
isso manifestado o seu apoio e também estimulado 
à respectiva equipa, o que é o mais precioso 
reabastecimento e estímulo, sentimental e físico, 
para todos os trabalhadores da linha-de-frente. 
Por fim, o Comandante agradeceu profundamente 
aos amigos dos Órgãos de Comunicação Social 
pelo seu profissionalismo e esforço prestado no 
trabalho, bem como pela sua contribuição para o 
estreitamento e reforço da relação entre a Polícia e 
o cidadão.

領導及主管向傳媒朋友祝酒
Dirigentes e chefias desta Corporação a efectuarem o brinde aos amigos dos 
Órgãos de Comunicação Social

場面氣氛熱鬧
O jantar estava bastante animado

梁文昌局長為晚宴致辭
O Comandante Leong Man Cheong a proferir o 
seu discurso no jantar
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治安小警苗親子活動

Actividades de convívio familiar da Polícia 
Juvenil do CPSP

參觀垃圾焚化中心

Visita à Central de Incineração de 
Resíduos Sólidos de Macau

2 月 3 日，治安小警苗及家長們參觀澳門垃圾焚

化中心，了解垃圾如何分類及分類對焚化處理的

重要性、處理垃圾的過程、中心各項專業設備

等，並學習從源頭減廢、拒絕過度購買、積極參

與回收、珍惜食物，提高小警苗的環保意識。

Aos 3 de Fevereiro, a Polícia Juvenil do CPSP e 
os seus encarregados de educação visitaram a 
Central de Incineração de Resíduos Sólidos de 
Macau, onde conheceram como se faz a selecção/
separação de resíduos sólidos e a importância de 
efectuar esta separação antes de seguir para a 
incineração, o processo de tratamento de resíduos 
sólidos, os diferentes equipamentos profissionais 
dessa Central, etc., além disso, aprenderam que se 
deve reduzir os resíduos a partir da fonte, recusar-
se às compras demasiadas, participar activamente 
na reciclagem e não desperdiçar alimentos, tendo 
reforçado-lhes, assim, os conhecimentos relativos 
à protecção ambiental.

警察福利會春茗

Jantar de Primavera da Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública

2 月 28 日晚，本局警察福利會假座萬豪軒酒家

舉行春茗，出席嘉賓包括警察總局馬耀權局長、

警察總局梅山明局長助理及吳錦華局長助理。本

局梁文昌局長、黃子暉副局長、劉運嫦副局長聯

同各廳級主管，以及警察福利會會員出席晚宴。 

梁文昌局長為晚宴致辭及向各嘉賓和會員送上

祝福，多位同事在台上獻唱，晚宴在熱鬧和愉快

的氣氛中圓滿結束。

Na noite do dia 28 de Fevereiro, a Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública (OSPSP) realizou o 
jantar de primavera no Restaurante “The Plaza”, o 
qual contou-se com a presença do Comandante-
geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), 
Ma Io Kun, e os Adjuntos do Comandante-geral 
dos SPU, Mui San Meng e Ng Kam Wa, como 
convidados de honra, e, ainda, o Comandante, 
Leong Man Cheong, e os Segundos Comandantes, 
Wong Chi  Fa i  e  Lao Wan Seong,  bem como 
as chef ias das di ferentes subunidades desta 
Corporação e sócios dessa Obra.

O  C o m a n d a n t e  L e n g  M a n  C h e o n g  d e s e j o u 
felicidades a todos os convidados e sócios da 
OSPSP quando proferiu o seu discurso e, durante a 
decorrência do jantar, houve vários colegas que se 
chegaram ao palco para cantar algumas canções. 
O presente jantar terminou numa atmosfera muito 
calorosa e alegre.

領導及主管台上祝酒
Dirigentes e chefias desta Corporação a efectuarem o brinde 
no palco
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揮春親子樂

Criação de Dísticos Chineses

2 月 10 日，一班小警苗和家長們參加「狗年賀

新禧」揮春親子活動，大小朋友齊揮筆，寫上吉

祥祝福語和畫上得意有趣的圖畫，親子自製獨一

無二的揮春，為家裡增添新年氣氛。溫馨之餘，

又能增進親子間的互動，一齊感受中國傳統節日

文化及發揮傳統書法藝術。

復活蛋彩繪親子活動

Pintura de Ovos da Páscoa

3 月 30 日復活節前夕，本局舉辦了一場復活蛋

彩繪親子活動，讓小警苗與家長感受節日氣氛之

餘，一起享受親子樂及體驗小手作趣味。透過親

子共同創作方式，合力創造獨一無二的復活蛋及

兔子帽，從而開拓小警苗的藝術視野，啓迪創意

思維，促進良好親子關係。

Aos 10 de Fevereiro, um 
grupo de polícias juvenis 
e seus encarregados de 
educação participaram 

na actividade de “Criação 
de Dís t icos Chineses – 

Fest iv idades do Ano Novo 
Lunar do Cão”, na qual os adultos e as crianças 
escreveram os seus desejos e efectuaram desenhos 
interessantes nos seus dísticos, criados, assim, os 
seus próprios e únicos dísticos, e os quais servirão 

para intensificar a atmosfera de alegria 
do ano novo lunar nas suas casas. A 
presente actividade reforça o amor, bem 
como a interacção entre as crianças e os 
seus encarregados de educação, além 
disso, estes puderam sentir e praticar 
conjuntamente a cultura da festividade 
tradicional chinesa e, ainda, desenvolver 
a arte da caligrafia tradicional.

A o s  3 0  d e  M a r ç o ,  v é s p e r a 
da Páscoa,  esta Corporação 
organizou a actividade de convívio 
fami l iar  de “Pintura de Ovos da 
Páscoa” para a polícia juvenil e os seus 
encarregados de educação conviverem a atmosfera 
de alegria desta festa, bem como divertirem-se 
e efectuarem conjuntamente pequenos trabalhos 
manuais interessantes. E mediante da coloboração 
entre as cr ianças e os seus encarregados de 
educação, criaram-se os seus próprios e distintos 
ovos de páscoa e chapéus de coelho,  tendo 
desenvolvido, assim, o visionamento artístico da 
polícia juvenil, e, ainda, aluminado-lhes o raciocínio 
criativo e promovido a boa relação familiar.
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《警察故事 3》微電影海報設計及填色繪畫創作比賽

Concursos de Criação de Cartazes, Colorização e Pintura sobre os Micro-filmes das 
“Histórias da Polícia 3”

「警察故事 3 微電影海報設計比賽」及「警察

故事 3 填色及繪畫創作比賽」頒獎儀式於 3 月

11 日本局周年紀念活動「警民同樂日」舉行。

本局冀透過向大眾及本澳中、小學生舉辦創作比

賽，讓參賽者發揮想像力及展現藝術才華，同時

加深對警務工作的了解，藉以培養守法的品德，

傳遞防罪滅罪及警民合作的重要信息。

A cer imón ia  de  des t r ibu ição  de  p rémios  do 
“Concurso de Criação de Cartazes para os Micro-
filmes das Histórias da Polícia 3” e “Concursos 
de Colorização e de Pintura – Histórias da Polícia 
3” real izou-se no dia 11 de Março, durante a 
actividade comemorativa do aniversário do CPSP 
– “Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão”. 
Esta Corporação pretende através da realização 
dos  p resen tes  concu rsos  à  comun idade  e , 
especialmente, aos alunos do ensino primário e 
secundário de Macau, para que estes desenvolvam 
a sua criatividade e demonstram os seus talentos 
artísticos, e ao mesmo tempo, reforçarem-lhes 
os conhecimentos re lat ivos ao pol ic iamento, 
consciencializarem-lhes para o cumprimento da lei, 
transmitirem-lhes informações importantes relativas 
à prevenção e combate de crimes e cooperação 
entre a Polícia e o cidadão.

冠軍 - 王伊婷作品
1.° Classificado – 
Obra de Wong Yi Teng

高小組冠軍 - 
Tou Sam U, Angie 作品
1.° Classificado do 
grupo de ensino primário 
complementar – 
Obra de Tou Sam U, Angie

初小組冠軍 - 
吳樂敏作品
1.° Classificado 
do grupo de 
ensino primário 
geral – Obra 
de Ng Lok Man

冠軍 - 關凱瑤作品
1.° Classificado – 
Obra de Kwan Hoi Io

黃子暉副局長頒發
海報設計比賽獎項
O 2.° Comandante, 
Wong Chi Fai, na 
entrega de prémios do 
concurso de criação 
de cartazes

奬項 姓名

冠軍 王伊婷

亞軍 周文康

季軍 陳倬霖

優異獎

彭燕儀

陳富明

王丹

入圍奬

鄭學賢

黃子瑋

區諾言

李世權

Prémio Nome

1.º Classificado Wong Yi Teng

2.º Classificado Chau Man Hong

3.º Classificado Chan Cheok Lam

Prémio de Mérito

Pang Yin Yi

Chan Fu Meng

Wong Dan

Prémio para 
as obras 

seleccionadas

Cheang Hoc Yin

Wong Chi Wai

Ao Lok Yin

Lei Sai Kun

海報設計比賽得奬作品：
Obras premiadas no concurso de criação de cartazes

填色比賽得奬作品：
Obras premiadas no concurso de colorização

繪畫創作比賽得奬作品：
Obras premiadas no concurso de pintura

海報設計比賽得奬名單：
Lista dos premiados do concurso de criação de cartazes:
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奬項 姓名 學校 年級

冠軍 關凱瑤 聖羅撒英文中學 高一

亞軍 勞詠芯 培正中學 高一

季軍 王如茵 新華學校 高二

入圍奬

韓皓兒 濠江中學附屬英才學校 初二

楊皓然 濠江中學附屬英才學校 高一

李嘉希 化地瑪聖母女子學校 初三

周菀琳 聖羅撒女子中學中文部 初二

黎瀅鈺 濠江中學 高一

繪畫創作比賽得奬名單：
Lista dos premiados do concurso de pintura:

黃子暉副局長頒發繪畫創作比賽獎項
O 2.° Comandante, Wong Chi Fai, na entrega de prémios 
do concurso de pintura

劉運嫦副局長頒發
填色比賽獎項
A 2.ª Comandante, 
Lao Wan Seong, na 
entrega de prémios 
do concurso de 
colorização

填色比賽得奬名單：
Lista dos premiados do concurso de colorização:

奬項 姓名 學校 年級

初

小

組

冠軍 吳樂敏 濠江中學附屬小學 三年級

亞軍 劉康晴 嘉諾撒聖心中學 三年級

季軍 鄭曉桐 菜農子弟學校 三年級

入圍奬

關昊霖 濠江中學附屬英才學校 三年級

梁馨之 聖羅撒英文中學 二年級

梁曉嵐 嘉諾撒聖心中學 二年級

施雨欣 濠江中學附屬英才學校 三年級

王詩晴 化地瑪聖母女子學校 二年級

高

小

組

冠軍 Tou Sam U, Angie 聖羅撒英文中學 五年級

亞軍 王頤時 濠江中學附屬小學 五年級

季軍 關俐安 聖羅撒英文中學 四年級

入圍奬

何津蕎 聖羅撒英文中學 五年級

梁芷寧 濠江中學附屬小學 四年級

林子祺 濠江中學附屬英才學校 六年級

袁文琳 菜農子弟學校 六年級

麥海喬 嘉諾撒聖心中學 六年級

Prémio Nome Escola Ano

Ensino 
primário geral

1.º Classificado Ng Lok Man Escola Secundária Hou Kong 
(Secção primária) 3.° ano

2.º Classificado Lau Hong Cheng Colégio Sagrado Coração de 
Jesus 3.° ano

3.º Classificado Cheang Io Tong Escola da Associação para os 
Filhos e Irmãos de Agricultores 3.° ano

Prémio para as

 obras 

seleccionadas

Kwan Hou Lam Escola de Talentos Anexa à Escola 
Hou Kong 3.° ano

Leong Heng Chi Colégio Santa Rosa de Lima 
(Secção inglesa) 2.° ano

Leong Io Fong Colégio Sagrado Coração de 
Jesus 2.° ano

Si Yu Yan Escola de Talentos Anexa à Escola 
Hou Kong 3.° ano

Wong Si Cheng Escola Nossa Senhora de Fátima 2.° ano

Ensino 
primário 

complementar

1.º Classificado Tom Sam U, 
Angie

Colégio Santa Rosa de Lima 
(Secção inglesa) 5.° ano

2.º Classificado Wong Yi Si Escola Secundária Hou Kong 
(Secção primária) 5.° ano

3.º Classificado Kwan Lei On Colégio Santa Rosa de Lima 
(Secção inglesa) 4.° ano

Prémio para as

obras 

seleccionada

Ho Chon Kiu Colégio Santa Rosa de Lima 
(Secção inglesa) 5.° ano

Leong Chi Leng Escola Secundária Hou Kong 
(Secção primária) 4.° ano

Lam Chi Kei Escola de Talentos Anexa à Escola 
Hou Kong 6.° ano

Un Man Lam Escola da Associação para os 
Filhos e Irmãos de Agricultores 6.° ano

Mak Hoi Kiu Colégio Sagrado Coração de 
Jesus 6.° ano

Prémio Nome Escola Ano

1.º Classificado Kwan Hoi Io Colégio de Santa Rosa de Lima 
(Secção inglesa)

1.° ano do ensino secundário 
complementar

2.º Classificado Lou Weng Sam Escola Secundária Pui Ching 1.° ano do ensino secundário 
complementar

3.º Classificado Wong Yu Yan Escola Xin Hua 2.° ano do ensino 
secundário complementar

Prémio para 
as obras 

seleccionadas

Hon Hou Yi Escola de Talentos Anexa à 
Escola Hou Kong

2.° ano do ensino secundário 
geral

Yeung Hou Yin Escola de Talentos Anexa à 
Escola Hou Kong

1.° ano do ensino secundário 
complementar

Lei Ka Hei Escola Nossa Senhora de Fátima 3.° ano do ensino 
secundário geral

Chau Yun Lam Colégio de Santa Rosa de Lima 
(Secção chinesa)

2.° ano do ensino secundário 
geral

Lai Yeng Yuk Escola Hou Kong 1.° ano do ensino secundário 
complementar
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　 　我有兩個孩子，與大部分父母一樣，面對子女成長過程的種種問題與挑戰，

他們有時候讓你感到很窩心和快樂，但有時候亦令你枕食難安或暴跳如雷。

幸運地，因多年從事兒童及青少年輔導工作的緣故，我比一般父母較明白

孩子，較能解讀他們的心理，因此在管教上尚算合格。可能亦基於這樣的

背景及經驗，在日常輔導工作中，有較多的個案主動找我傾談子女管教的

問題。由於親職教育的內容很廣，是次主要探討兒童的情緒問題，期望藉

由分享能對為人父母的你有一點的啟發及幫助。

關於情緒：

　　父母都很期望子女每天都有愉快的心情，但孩子各方面的發育尚未成

熟，尤其是幼兒右腦較左腦發達，情緒控制能力較弱。因此，兒童每日的

情緒起伏很大，前一分鐘開心大笑，後一分鐘可能哭哭啼啼，有時令父母很費解或不知所措。情緒可以說是兒童的

「第二語言」，原因是兒童常常以強烈的情緒來表達他們未能以語言表達的慾望或感受，例如嬰兒常以哭聲來表達

他的飢餓或不適，因此，兒童的情緒就像一種訊號，父母必須正確解讀這訊號背後的真正意義，否則無法給予孩子

真正的協助。

　　所謂情緒是指人對客觀事物是否符合自己的需要所産生的主觀態度、內心體驗及外在表現。情緒可分為正面情

緒，如快樂、喜悅、高興、幸福等；以及負面情緒，如憤怒、難過、哀傷、害怕等。正面的情緒可以令人產生動力，

而負面的情緒則令人消耗心力，因此，如果您希望您的孩子功課好，事事聽話乖巧，可是孩子天天都心情不好，回

到家又得不到安慰和情緒的紓解，他又怎能集中精神溫習呢？！所以，我們必須處理好孩子的心情，再處理事情。

兒童情緒不安的表現：

　　兒童情緒不安時，大多在身體、情緒及行為方面有以下的表現：

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

父母如何處理兒童的情緒問題？

Como é que os pais devem encarar as variações de humor das crianças?

曹艷琼  心理輔導員

Psicóloga, Chou Im Keng (Karen)

身體方面 情緒方面 行為方面

肚痛
遺尿

難入睡
發惡夢

頭痛
沒胃口

呼吸困難

沒笑容
易哭

發脾氣
恐懼
憂心
嫉妒
仇恨

咬手指
不專注

不願上學
成績倒退
行為倒退

較依賴
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兒童常見的情緒問題及輔導：

一．焦慮：

 　　在過去輔導工作中，接觸到一些有焦慮問題的孩子，他們每天早上上學前，經常嚷著肚子痛，或出現胸

悶、尿頻、頭暈、頭痛等徵狀，父母以為是生理問題，但經過醫生檢查後，卻發現檢查結果完

全是正常的，有些父母甚至認為兒童詐病。此類兒童並非生理出現了問題，而是心理問題，

他們可能是患有焦慮症，根據外國研究顯示，焦慮症在兒童的普遍率約為 2-6%，問題值得

我們關注，父母如有需要可尋求專業人士的協助。

兒童焦慮的成因包括：一是遺傳基因，有些兒童天生氣質是比較容易緊張焦慮；其次，

兒童焦慮問題與學業壓力有莫大的關係，有些兒童一旦學業壓力減少了，又或放長假

時，他們的徵狀可能完全消失，其他成因還包括家庭氣氛及父母的情緒等等。

　　兒童焦慮的身體化症狀：包括心悸、呼吸困難或呼吸加速，出汗、手抖、肌肉

緊繃、噁心、拉肚子、頭痛、頭暈、胸悶；心理上，兒童會覺得害怕、緊張、惶恐；

行為上，由於焦慮情緒影響，當事人會有不舒服的感覺，致使採用一些無意識的

動作，藉以消除這份不安緊張，因此，不當行為或動作頻繁，例如搓手、咬指甲、

甚至有個別嚴重的個案會出現拔眉毛或頭髮等行為，確實令父母很心痛。

　　其實，每個子女的能力、興趣及天賦各不同，建議父母對子女的學習建立適切的期

望水準，切勿過高，畢竟成績不是教育的目的，別讓「分數」傷害了兒童的心靈以及破壞了珍貴的親子關係。

此外，當子女面對焦慮情緒時，父母可鼓勵子女說出心中的擔憂或恐懼，避免責備子女；對於拒絕上學的孩子，

可多運用行為增強的方法來減低他們的拒學情緒；平時宜多鼓勵子女做運動，以我兩個孩子為例，長期以來

一星期有三晚做運動，常聽見身邊的家長投訴他們的小孩愛看電視、打電動遊戲機，反觀我

的小孩已沒有多餘的時間和精力去做那些事了。因此，運動既可強身健體、舒解壓力、改

善情緒、增進親子關係，更可預防一些不良的習慣。

二．妒忌：

　　有兩個或以上孩子的家庭，父母最頭痛的是子女終日爭寵妒忌不休，這樣的情

景亦偶爾在我家上演。妒忌是由憤怒、恐懼和愛三種基本情緒的結合，3 至 4 歲

是兒童忌妒表現的高峰期，其行為表現一般為：哭鬧、好撒嬌、破壞性強、依賴、

尿床等退化行為，過分忌妒心的兒童更易形成自私、冷酷和過敏感性的個性。

因此，父母在處理子女爭寵妒忌情緒時該注意以下重點：

　　１．父母對待子女應公平，避免偏愛。

　　２．當手足和平相處時給予讚美，也不要比較彼此間的優缺點。

　　３．在孩子面前不要顯得太注意剛出生的嬰兒，多照顧孩子的感受，從孩子

的角度看事情。

　　４．若孩子埋怨父母較疼愛弟妹時，了解他為何有這樣的想法，並耐心地向

孩子解釋他年幼時父母亦是如此照顧他，肯定他在父母心中的地位。

　　５．讓兄姐參與照顧年幼的弟妹，做父母的小幫手。
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三．憤怒：

　　憤怒是由於身體的活動受到約束，需求不能滿足或受到挫折，內心產生一種不

愉快的情緒狀態。例如兒童本想吃的東西吃不到，想要的玩具得不到就會產生憤

怒，憤怒情緒具有很大的破壞力，孩子在憤怒下無法專心學習，有些兒童在極度

憤怒下甚至做出一些傷害自已及他人的行為。

當兒童出現憤怒情緒時，父母應如何處理？

　　１．接納孩子的情緒，承認孩子正在生氣之中，給他一些空間，如果他哭

泣，也允許他適當地哭，讓他負面情緒得到舒解。

　　２．當孩子憤怒到情緒瀕臨失控時，不要嚇斥他，只要緊緊的擁抱他，

直到他平靜下來。

　　３．讓孩子洗個面，給他倒杯溫水。

　　４．如果父母認為孩子有錯，等到孩子的情緒平靜後，再和他分析對錯，

這樣你的教導才會聽進去，他才會心甘情願的改正過來。

　　５．引導孩子調整認知，思考問題的解決方案。例如：「玩具被妹妹不小心

弄壞了，你覺得很生氣。但是你打他也沒辦法讓玩具恢復原狀。我們一起想

想看有沒有更好的方法，好不好？」

　　６．如果是幼兒，我們可採暫時性的忽視，以避免幼兒學到利用憤怒來達到滿足需

要的手段。

　　父母在管教子女過程中，自己的情緒亦常被「激怒」，社會上很多的家庭悲劇或虐兒個案，亦是源於父母一怒

之下造成的。因此，父母該如何處理自己的憤怒情緒呢？首先，父母對自己的情緒要有較多的覺察，當發現自己開

始生氣，情緒變壞，亮了紅燈時，父母需「休戰」；可簡短地向孩子表達此刻的感受，如「我現在很生氣，如果再

這樣下去，我擔心會說出或做出一些傷害大家關係的言行，我需要冷靜一下，你也要好好反省你的問題。」然後離

開衝突現場，因為如果再罵、再吵架下去就不能保持理性；待大家情緒穩定後，再和孩子懇談，如此一來，父母亦

向孩子做了一個處理憤怒情緒的良好示範。

　　我們常說孩子是在錯誤中成長，因此，孩子在成長過程中犯錯是在所難免的，他們可以從錯誤中學習才是最重

要，因此，勿過分責駡孩子，有些事情並非父母想像中那麼惡劣。其次，勿過分著急、內疚、憂慮，儘量給予孩子

改錯的機會，也要明白孩子需要時間和空間來改善。為人父母者亦可以時常反思，除了生氣，還有其他解決辦法嗎？

四．害羞：

　　害羞是指當兒童面對不熟悉的人物，因為不知道如何反應或應對所產生的情緒反應。6 個月至 1 歲是害羞情緒

的顯現期，於 9 個月至 1 歲之間達到高峰，入學後，害羞問題漸漸得到改善。

　　害羞情緒之輔導：

　　１．當子女情緒容易處於害羞的狀態時，父母應指導孩子交朋友的技巧。

　　２．讓子女有多機會與同年齡的孩子相處，增加與人群接觸的機會。

　　３．多與不同的人接觸，建立孩子的自信心。

　　４．父母製造更多的機會，讓子女多作嘗試。

　　５．讓子女參加興趣班或團體活動。
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五．負面情緒：

　　當兒童覺得失望、難過、害怕、挫敗、擔心、壓力、孤單、被忽略、得不到關注時，常以發脾氣來表達。面對

兒童發脾氣或鬧情緒，家長多以忽略、遷就、放縱、否定或責罵的方式處理，其實這些方法對兒童都沒有太大的幫

助。很多父母為了孩子的情緒管理傷透了腦筋，要怎樣養出好性情的孩子呢？以下是一些處理技巧： 

　　１．注意你的面部表情：如果孩子做錯或鬧情緒時，父母可以板著臉，嚴肅一些。

　　２．以說話回應孩子情緒：「你好像很不開心喎？ ! 」

　　３．表示明白、接納孩子情緒：「被同學撞倒，你一定很痛？ ! 」，但並不等於以縱容或接納他的錯誤行為，

例如不接受他打那位撞倒他的同學。

　　４．設限：孩子用不適宜的方法去表達，如：打人︑傷害自己、破壞物件等，父母需冷靜地設限「人是不可以

打的！玩具不是用來擲的！」

　　５．當孩子哭鬧時，父母分散其注意力，例如給些餅乾吃、給水喝、看一些有趣的事物等，比起你一直叫他不

要哭來得更有效。

　　６．給他冷靜的時間，可建議孩子用另一方法去表達：「你可以打枕頭！」，如不能停止，給予後果，「如你

繼續打人，你就到那邊站十分鐘，冷靜一下。」

提高兒童的情緒智能（EQ）：

　　１．要有高 EQ 的孩子，首先要有高 EQ 的父母：父母是孩子良好情緒的楷模，在處理孩子情緒前，先要處理

好自己的情緒。此外，情緒像傳染病一樣是可以傳染的，如果你希望孩子每天笑逐顏開，那麼與孩子相處

時便不應愁眉苦臉。

　　２．營造融洽愉快的家庭氣氛：孩子的情緒反應就像一個家庭的溫度計一樣，往往表達了整個家庭氣氛的狀況。

如果父母婚姻不美滿，經常吵鬧，或父母事業生活不如意，容易導致孩子情緒沮喪。

　　３．與孩子共讀一些情緒教養的童繪本：每個孩子都會有心事，透過繪本，引起情感共鳴，並學習以較成熟、

樂觀的態度思考，面對問題，進而解決情緒困擾。

　　４．平日多做一些舒緩情緒的活動：如聽音樂、打球、跑步、到公園玩，往郊外旅行等。

　　５．每日多食用彩色蔬果，可改善情緒、提升免疫力。

　　６．採取積極的管教態度：多鼓勵、讚美孩子，增強孩子的自尊心及自信心；稱讚及鼓勵永遠比打罵來得更有效。

　　家庭是孩子學習情緒能力最重要的場所，父母更是孩子的情緒教練。有快樂

的父母就有快樂的孩子，快樂的孩子才能專心愉快地學習和成長。「正

向心理學」之父馬汀 ‧ 塞利格曼也指出，童年積存

的正向情緒，是孩子未來遭遇挫折時的本錢，

正向的情緒經驗存得愈多，孩子就愈有

勇氣面對人生的各種困境及挑戰。這是

一個 EQ 比 IQ 更重要的時代，因此，提

高孩子的情緒管理能力，已成了現代父

母的必修課。
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Os problemas de humor frequentes nas crianças e o devido acompanhamento:

1. Ansiedade:

Já lidei com casos de crianças com problemas de ansiedade durante a minha experiência de acompanhamento de crianças e 
jovens, frequentemente antes de irem para a escola têm dores de barriga, náuseas, enurese, tonturas, dores de cabeça, entre outros 
sintomas, e os pais julgam que se trata de um problema fisiológico mas quando o exame médico assegura que está tudo normal, há 
pais que acham que as crianças estão a fingir. As crianças nestas situações não sofrem de problemas fisiológicos mas psicológicos, 
designadamente de ansiedade. De acordo com as investigações estrangeiras, a probabilidade das crianças sofrerem de transtorno de 
ansiedade é de 2 a 6%, pelo que merece a nossa atenção, caso os pais necessitem devem procurar ajuda profissional.

Tenho dois filhos, e tal como a maioria dos pais tenho de enfrentar os problemas e 
desafios que o crescimento dos filhos acarreta, às vezes eles trazem-nos alegria e 

carinho, outras vezes retiram-nos momentos de descanso, quer nas refeições, quer 
durante a noite, e ainda nos tiram do sério num ápice. Felizmente, como tenho 

trabalhado com crianças e jovens há muitos anos, compreendo-os melhor do que a 
generalidade dos pais, consigo adivinhar o que vai dentro das suas cabeças e por 
isso no que diz respeito à educação dos filhos, creio que tenho feito um bom trabalho. 

Noto que há muitas pessoas que vêm à minha procura no trabalho para falarem sobre 
as dificuldades na educação dos filhos, talvez pelo contexto do meu trabalho e pela 
minha vasta experiência. O conteúdo sobre a educação dos filhos é abrangente, e 
hoje vamos falar particularmente sobre as variações de humor das crianças, espero 
que o texto ajude os pais e a partir daí possa inspirá-los a uma nova reflexão sobre o 
assunto.

Relativamente ao humor:

Os pais naturalmente desejam que todos os dias os filhos estejam alegres, contudo há muitos aspectos nas crianças que 
ainda não estão amadurecidos, nomeadamente o lado direito do cérebro que é mais desenvolvido do que o lado esquerdo, ou seja, 
o controlo das emoções é ainda fraco. Deste modo, o humor diário das crianças é susceptível de sofrer alterações, num minuto estão 
eufóricas, noutro banhadas em lágrimas, e consequentemente os pais ficam sem saber o que fazer. O humor pode ser considerado 
como a segunda língua das crianças, pois sem o domínio perfeito da língua falada, exprimem os desejos e emoções através do humor, 
por exemplo os bebés manifestam a fome ou a indisposição através do choro, desta forma, o humor das crianças é como um código, 
os pais devem descodificar correctamente as mensagens, caso contrário não poderão efectivamente ajudar as crianças.

O humor resulta do surgimento de uma opinião subjectiva perante uma situação objectiva e a avaliação desta situação segundo 
as suas necessidades, experiências emocionais e estado emocional. Há o bom humor, como a alegria, boa disposição, felicidade; 
e o mau humor, como a ira, tristeza, mágoa, medo, etc. O bom humor estimula, enquanto o mau humor consome as energias, se o 
seu filho sofre todos os dias de mau humor, quando volta a casa não se sente acarinhado ou não consegue relaxar, onde conseguirá 
arranjar energias para estudar e como quer que o seu filho faça todos os trabalhos de casa e seja bem-comportado?! Deste modo, 
temos imperativamente de resolver primeiro a questão emocional das crianças e secundarizar outras questões.

A manifestação do estado emocional conturbado da criança:

Quando o estado emocional da criança está conturbado, existem as seguintes manifestações no corpo, no humor e nas acções:

Corpo Humor Acções

Dor de barriga

Enurese

Insónia

Pesadelos

Dor de cabeça

Falta de apetite

Dificuldade na respiração

Nunca se ri
Facilidade em chorar

Irritação
Pânico

Ansiedade
Inveja
Ódio

Morder os dedos
Falta de concentração
Recusa de ir à escola

Notas baixas
Mau comportamento
Maior dependência
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Os motivos de ansiedade infantil incluem primeiramente a hereditariedade, há crianças que tendem a ser facilmente 
apreensivas e ansiosas; segundo, há uma correlação entre a ansiedade e a pressão escolar, quando a pressão escolar diminui ou as 
crianças entram de férias de verão, os sintomas do transtorno podem desaparecer totalmente, outros motivos de ansiedade infantil 
resultam do ambiente familiar ou dos estados emocionais dos pais.

Os sintomas físicos provocados pela ansiedade infantil incluem palpitação, dificuldades de respiração ou 
respiração acelerada, suores, tremuras, músculos tensos, náuseas, diarreia, dores de cabeça, tonturas, dores no 

peito; quanto ao nível psicológico, as crianças podem sentir medo, nervosismo e apreensão; quanto no domínio 
das acções que repercutem a ansiedade, as crianças ao sentirem-se mal, descarregam as inquietações 

através de certos actos, e estes podem tornar-se frequentes, como por exemplo esfregar as mãos, roer as 
unhas e nos casos mais graves, as crianças podem arrancar as sobrancelhas ou os cabelos, provocando 
uma profunda consternação nos pais.

Na verdade, as capacidades, os interesses e as vocações das crianças são diversificadas, 
sugerimos que os pais não elevem a fasquia demasiado alto relativamente ao desempenho escolar dos 

filhos, pois a finalidade da educação não se reflecte no desempenho, os pais não devem magoar os 
filhos ou prejudicar a sua relação familiar devido às notas. Além disso, quando os filhos enfrentam 
estados de ansiedade, os pais devem encorajá-los a exprimirem as suas inquietações ou medos, 
evitando a repreensão; quanto às crianças que se recusam a ir à escola, podem envidar-se certos 
actos para enfraquecer essa rejeição; os pais devem motivar os filhos a fazerem exercícios no 
seu dia-a-dia, por exemplo, no caso dos meus filhos, já há muito tempo que praticam exercícios 
três vezes por semana, e ao ouvir queixas de pais que afirmam que os seus filhos gostam de ver 

televisão e jogar videojogos, reparo que não sobeja tempo aos meus filhos fazerem isso nem energia. 
Deste modo, a prática de exercícios não só beneficia a saúde, alivia o estresse, melhora o humor, estreita as 

relações entre pais e filhos, como também previne vícios.

2. Inveja:

As famílias com dois ou mais filhos têm o problema de os filhos competirem pelo seu amor e sua atenção, de vez em quando 
também acontece na minha casa. A inveja é uma combinação de sentimentos como a ira, o medo e o amor, sendo a idade de 3 e 
4 anos o auge da manifestação de inveja, frequentemente através do choro, birras, estragos, dependência, 
enurese, etc., as crianças demasiado invejosas tendem a ser egoístas, frias e hipersensíveis. Deste modo, 
os pais devem estar atentos aos seguintes aspectos quando lidam com a inveja dos filhos provocada pela 
disputa da sua atenção:

1. Os pais devem tratar os filhos com igualdade, evitando favoritismos.
2. Quando os irmãos se dão bem, os pais devem elogiá-los, não tecendo comparações entre as 

suas qualidades e os defeitos.
3. Não se deve dar demasiada atenção ao recém-nascido em frente do filho mais velho, é 

necessário atender os seus sentimentos e ver as coisas segundo a sua perspectiva.
4. Se a criança se queixar aos pais afirmando que estes amam mais o irmão ou a irmã, é 

preciso perceber a razão dessa afirmação e depois explicar à criança que quando era 
pequena também foi bem cuidada, assegurando-lhe que é insubstituível no coração 
dos pais.

5. Permitir que os irmãos mais velhos tomem conta do recém-nascido, tornando-se 
ajudantes dos pais.

3. Ira:

A ira é um descontentamento que provém da limitação dos movimentos corporais, da 
insatisfação dos desejos ou da existência de obstáculos. Por exemplo, quando a criança deseja 
comer algo e não pode, deseja um brinquedo e não tem fica zangada, este sentimento tem um 
poder enorme de destruição, sob a sua influência a criança não consegue focar-se nos estudos, 
há casos em que a ira é tamanha que a criança se magoa ou fere os outros.

Quando a criança está zangada como é que os pais devem reagir?
1. Aceite a disposição da criança, esteja consciente de que ela está zangada e dê-lhe espaço, se 

começa a chorar, deixá-la chorar para que as emoções negativas aliviem.
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2. Quando a ira da criança está descontrolada, não a reprima, abrace-la antes com força até 
que ela se acalme.

3. Ajude a criança a lavar a cara e dê-lhe água morna para beber.
4. Se achar que a criança fez mal, espere que ela esteja calma para depois conversarem e 

analisarem a situação, só assim a criança vai ouvir e mudar o seu comportamento.
5. Oriente a criança para melhorar a cognição e encontrar soluções para os problemas. Por 

exemplo: “A irmã sem querer estragou o brinquedo, percebo que estás muito zangado. 
Porém, não vais recuperar o brinquedo mesmo que lhe batas. Vamos pensar numa 
solução melhor, está bem?”

6. Se a criança for muito pequena, deve ignorá-la temporariamente para que não utilize 
a ira para conseguir os seus fins.

Durante o processo de educação dos filhos, os pais também são provocados e ficam 
irados, muitas tragédias familiares ou casos de violência infantil acontecem no auge da ira dos 
pais. Deste modo, como é que os pais devem lidar com a sua ira? Primeiro, devem aperceber-
se da sua existência, quando sabem que estão zangados e o alarme interior já soou, os pais 
devem interromper essa emoção e não escalar para a guerra; podem explicar de forma breve 
o que sentem às crianças, por exemplo “estou muito zangado neste momento, se continuar assim, 
tenho receio de dizer ou fazer algo que vai estragar a nossa relação, preciso de me acalmar, também 
tens de reflectir nos teus actos”, de seguida os pais devem retirar-se, pois se continuarem a altercar, não 
vão conseguir ser racionais; e quando todos estiverem mais calmos, devem conversar, pois só assim os 
pais podem tornar-se um bom exemplo de como lidar com a ira.

Frequentemente afirmamos que as crianças aprendem através de erros, pois é inevitável que cometam 
erros durante o seu crescimento, e o mais importante é que consigam aprender com os erros. Deste modo, não devem repreender os 
filhos em demasia, há situações em que não são tão más como parece. De igual modo, os pais não se devem precipitar, ter remorsos 
ou estar ansiosos, dêem antes oportunidade aos seus filhos de errarem, entendam que o melhoramento requer tempo e espaço. Para 
desempenhar o papel de pais também se torna necessário haver reflexão, será que há alternativas para além de ficarem zangados?

4. Timidez:

A timidez nas crianças resulta do seu encontro com estranhos, o facto de não saberem como comportar-se ou reagir. A primeira 
manifestação da timidez acontece nas crianças com a idade compreendida entre seis meses a um ano, de nove meses a um ano é o 
seu auge, após a entrada para a escola a timidez será paulatinamente resolvida.

O devido acompanhamento para a timidez:
1. Quando os filhos são facilmente acanhados, os pais devem ensinar a técnica de sociabilização aos filhos.
2. Dê mais oportunidades aos filhos brincarem com as crianças da sua idade para serem mais sociáveis.
3. Proporcione mais contactos com pessoas diferentes, para aumentar a auto-confiança da criança.
4. Os pais devem criar oportunidades para as crianças terem novas experiências.
5. As crianças devem participar em actividades que lhes interessem ou actividades em grupo.

5. Emoções negativas: 

As crianças quando estão desapontadas, tristes, receosas, derrotadas, preocupadas, pressionadas, solitárias e ignoradas 
expressam-se através da irritação. Quando as crianças fazem birra, geralmente os pais ignoram, conformam-se, deixam-nas à rédea 
solta, negam ou repreendem, no fundo essas reacções não ajudam as crianças. Muitos pais ficam com dores de cabeça perante 
a gestão das emoções dos filhos, pois como é que se deve educar um filho para que tenha um bom temperamento? A seguir são 
algumas técnicas:

1. Esteja atento à sua expressão facial: quando a criança comete um erro ou faz birra, fique sério.
2. Dê uma resposta perante essa situação: “Parece-me que estás triste?”
3. Revele compreensão e aceitação perante as emoções da criança: “Foste empurrado pelo colega, de certeza que te dói, não é?”, 

contudo não significa que tolera ou aceita se bater no colega que o empurrou.



59

翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

4. Imponha limites: quando a criança se expressa por meios errados, por exemplo: bater nos outros, magoar-se a si próprio, 
estragar os objectos; os pais devem manter a calma e dizer “Não se pode bater nas pessoas! Não se deve atirar os 
brinquedos!”

5. Quando as crianças choram, os pais podem distraí-la, por exemplo oferecer-lhe bolachas, água, assistir algo de interessante, 
pois isso torna-se mais eficiente do que estar constantemente a dizer-lhe para não chorar.

6. Dê espaço à criança para se acalmar, pode sugerir-lhe para se exprimir de outra forma: “Podes bater na almofada!”, caso 
não seja eficiente, diga-lhe as consequências “Se continuares a bater nas pessoas, fica de castigo naquele canto por dez 
minutos para te acalmares”.

Elevar a inteligência emocional (QE) da criança:
1. Para a criança possuir um nível elevado de inteligência emocional, primeiro é necessário que os pais o possuam: os pais são 

o exemplo para os filhos, antes de querer tratar do estado emocional dos filhos, os pais devem resolver o seu. Além disso, as 
emoções são como uma doença contagiosa, se quiser que a criança esteja todos os dias alegre, então quando está com ela 
não esteja carrancudo. 

2. Crie um ambiente familiar harmonioso e feliz: as reacções das crianças são como o termómetro da família, revelam a 
situação familiar. Se o casamento dos pais não é feliz e está povoado de desavenças, ou as suas carreiras profissionais não 
correm bem, influencia negativamente o estado emocional da criança.

3. Leitura em conjunto sobre livros de educação emocional: todas as crianças têm preocupações, 
através da leitura podem identificar-se, ter uma reflexão mais madura e optimista 
perante as dificuldades e daí resolver os seus 
problemas emocionais.

4. Prática de actividades que aliviem a tensão 
emocional: por exemplo ouvir música, jogar 
à bola, jogging, brincar no jardim, praticar 
actividades ao ar livre, etc.

5. O consumo diário de vegetais coloridos pode 
melhorar o humor e elevar a imunidade. 

6. Opte por uma educação positiva: motive e 
elogie mais as crianças, aumente o nível de 
auto-respeito e auto-confiança das crianças; o 
elogio e o encorajamento são mais eficientes 
do que a repreensão. 

A casa é o espaço de excelência através do qual a criança aprende a lidar com 
as emoções, tendo os pais o papel de treinador. Pais felizes geram filhos felizes, e só desta forma os 
filhos estudam concentrados e crescem alegres. O especialista em psicologia positiva, Martin Seligman, afirma que as emoções 
positivas guardadas na infância servem de escudo para as crianças combaterem as dificuldades no futuro, quanto mais experiências 
emocionais positivas, mais coragem a criança terá para enfrentar os problemas e os desafios. Estamos numa era em que o QE é mais 
importante do que o QI, daí que optimizar a gestão das emoções das crianças tornou-se uma lição fundamental para os pais.

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

聯絡電話 Telefone de contacto : 87997693

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

服務時間 Horário de serviço : 

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

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

星期五 Às 6ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:30
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2018 年 第 一 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% 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%
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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% ---

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 99.75%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

100%

55 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100%

14 收納交通違例罰款 56 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處
澳門警務廳

各警務警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指國家之
駕駛執照

57 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門交通警司處 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

16 處理拾獲物 58 拾獲本澳居民證件 ─ 發還通知 15 分鐘 75%

出入境事務廳
交通廳

澳門警務廳
海島警務廳

特警隊
各警務警司處

91.95%

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

99.13%

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

---

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% 75.64%

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% 44.74%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 35.29%

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% 80%

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 97.37%

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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1o Trimestre do ano 2018

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% 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% ---

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

99.75%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

100%

55 Pedido de “Certidão de Acidente de Viação” 10 dias úteis 90% 100%

14 Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 56 Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento Policial 
de Macau

Comissariados Policiais

100%

15

Registo de cartas de condução 
da RAEHK ou de países 
constantes do Artigo 80º da 
"Lei do Trânsito Rodoviário"

57 Registo 5 minutos 90%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

16 Tratamento de achados / 
perdidos 58 Documento achado / perdido de residentes de Macau - Notificação de 

devolução 15 minutos 75%

Serviço de Migração
Departamento de 

Trânsito
Departamento Policial 

de Macau
Departamento Policial 

das Ilhas
Unidade Táctica de 

Intervenção da Polícia
Comissariados Policiais

91.95%

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

99.13%

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

---

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 75.64%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 44.74%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 35.29%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 80%

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

97.37%

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




