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特  稿
Reportagem
Especial

澳 門 特 區 政 府 經 過 一 年 的 積 極 準

備， 於 9 月 15 日 至 16 日 面 對 颱

風「山竹」的強勢來襲，民防行動

中心及民防架構成員致力做好防範應對颱風的

各項準備工作。

在颱風來襲期間，民防成員按照既定的工作部署

及適時發佈訊息，有序推出各項防災減災措施，

並努力不懈地完成各項搶險救災工作，把保障居

民生命安全放在首位，竭力把災害所造成的損失

降到最低。    

颱風來襲過後，民防成員從速處理風災後的各項

善後工作，加快恢復社會正常秩序，讓居民能盡

快回復正常生活。

Decorrido um ano de preparação activa do governo 
da RAEM, perante o “ataque” feroz do supertufão 
Mangkhut durante os dias 15 e 16 de Setembro, os 
membros do Centro de Operações de Protecção 
Civil e da estrutura de protecção civil concentraram 
todos os esforços nos trabalhos preparatórios para 
enfrentar essa tempestade tropical.

Durante o período da passagem do tufão, os 
m e m b r o s  d a  p r o t e c ç ã o  c i v i l  p r o c e d e r a m  à 
disposição de trabalhos conforme o procedimento 
estabelecido, divulgaram informações, lançaram, 
de  fo rma o rdenada ,  med idas  de  p revenção 
e  a tenuação de ca lamidades,  e  executaram 
i n c a n s a v e l m e n t e  o s  t r a b a l h o s  d e  s o c o r r o , 
colocando a garantia da segurança da vida dos 
res identes  no pr imei ro  lugar,  es forçando-se 

para  min imizar  os  pre ju ízos 
resultantes da tempestade.

Depois da passagem do tufão, 
os membros da protecção civil 
de ram cabo  a  t r aba lhos  de 
acompanhamento rapidamente, 
tendo acelerado a recuperação 
d a  n o r m a l i d a d e  d a  o r d e m 
pública e da vida quotidiana da 
população.

                                                                                                

行政長官崔世安先生於民防行動中心召開應對颱風
工作會議
Reunião de trabalho presidida pelo Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, no Centro de Operações de Protecção 
Civil, para fazer face à passagem do tufão.

行政長官到低窪地區視察，並聽取梁文昌局長講解疏散撤離
計劃的工作部署。
Presença do Chefe do Executivo nas zonas baixas, a ouvir a 
disposição do plano de evacuação apresentada pelo Comandante 
Leong Man Cheong.

全力做好防風抗災工作　保障居民生命安全

Fazer o melhor para resistir a tufão e calamidade, 
protegendo a vida dos residentes  

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

15
九月 SET
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警員協助居民撤離往就近避險中心
Agentes policiais em apoio da evacuação dos residentes para os 
centros de abrigo

颱風來襲期間保安部隊及部門人員在全澳各區開展
救援工作
Acções de socorro desenvolvidas pelo pessoal das 
Forças e Serviços de Segurança em todas as zonas de 
Macau durante a passagem do tufão

保安部隊、民政總署、相關部門人員及團體組織協力
清理路面。
Colaboração entre as FSM, IACM, pessoal dos serviços 
competentes e associações na limpeza de vias públicas. 

駕駛者按警員指引進入大橋下層隧道
Seguindo as orientações de agentes 
policiais, condutores entraram no tabuleiro 
inferior da Ponte de Sai Van
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為持續向社會各界傳遞防災避險資訊，本局聯同

社會工作局前往街坊會、長者中心及酒店舉行民

防知識講座，介紹「颱風期間風暴潮低窪地區疏

散撤離計劃」的安排，以及颱風來臨前的防風措

施和應急準備。

No intuito de continuar a transmitir as informações 
de prevenção de desastres e de riscos aos diversos 
sectores da soc iedade,  esta Corporação e o 
Instituto de Acção Social deslocaram-se à União 
Geral das Associações dos Moradores, centros de 
idosos e hotéis para realizaram as palestras sobre 

民防知識講座
Palestras sobre conhecimentos de protecção civil

本局召開內部總結和檢討會議
A Corporação convocou uma reunião 
interna de balanço e revisão

本局領導感謝人員的辛勤付出，並勉勵人員秉持護法安民的信念。
A direcção desta Corporação agradeceu o empenho do pessoal e estimulou o pessoal 
que persistirá o princípio de observância das leis e protecção dos cidadãos.

深入社區　加強民防宣傳
Juntar-se à comunidade e reforçar as acções 
de sensibilização de protecção civil

向居民講解選擇合適的避險路線
Explicação aos moradores sobre a escolha 
adequada dos trajectos de prevenção de riscos

os conhecimentos de protecção civil, em que foram 
apresentados o “Plano de evacuação das zonas 
baixas em situações de Storm Surge , durante a 
passagem de tufão ou em situações de ameaça de 
risco colectivo”, as medidas de prevenção de tufão 
e as preparações de resposta à emergência antes 
da chegada de tufão.
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前往社區傳遞防災避險資訊
Deslocação à comunidade para transmitir as 
informações sobre a prevenção de desastres e 
de riscos

本局舉辦「小警察體驗賓 FUN 日」活動，透過遊戲教育向學童和家長講解防災知識。
Esta Corporação realizou a actividade “Dia divertido de experiência de polícia juvenil” e educou através dos 
jogos aos estudantes e aos seus pais o conhecimento de prevenção de desastres.
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為慶祝「治安小警苗」成立一周

年，於 7 月 1 日本局人員與一眾

小警苗及其家人，合共 200 人參

與了治安小警苗「迎新聚舊競技會」。當天，本

局為新舊小警苗準備了多項有益身心的團隊競

技遊戲以及精彩豐富的體驗活動，現場氣氛熱

烈。此外，活動亦加入了「防災知識知多啲」的

教學環節，整個教學寓學習於遊戲，務求讓小警

苗從小培養防災的意識。

在新的一年，本局將會繼續舉辦各類有益身心又

精彩的活動，期望所有小警苗與家長們一起健

康、快樂地成長，把警隊護法安民的精神更好地

傳承下去。

Com o objectivo de celebrar o 1.º aniversário do 
estabelecimento da “Polícia Juvenil do CPSP”, 
um total de 200 pessoas, incluindo o pessoal 
desta Corporação, os polícias juvenis e os seus 
fami l ia res ,  par t i c iparam,  em 1  de  Ju lho ,  na 
“Actividade atlética de boas vindas aos novos e de 
convívio dos antigos” da Polícia Juvenil. Na data da 
realização da actividade, esta Corporação preparou 
vários jogos atléticos saudáveis de equipas e 
actividades de experiência divertidas e ricas para 
os polícias juvenis novos e antigos, o ambiente 
estava muito animado. Para além disso, ainda foi 
acrescentada uma sessão educativa “Saber mais 

小警苗迎新聚舊　防災應從小做起

Boas vindas aos novos polícias juvenis e convívio dos antigos, a prevenção 
de desastres deve ser iniciada logo na infância  

1
七月 JUL

劉運嫦副局長鼓勵小警苗繼續學習父母無私奉獻
的精神
2.ª Comandante Lao Wan Seong estimula os polícias 
juvenis para continuar a aprender o espírito de 
disponibilidade total dos seus pais

sobre o conhecimento de prevenção de desastres”, 
a qual reúne os jogos na aprendizagem, por forma 
a cultivar logo na infância dos polícias juvenis a 
consciência de prevenção de desastres. 

No novo ano, esta Corporação irá continuar a 
realizar diversas actividades saudáveis e divertidas, 
e deseja que todos os polícias juvenis cresçam com 
saúde e felicidade na companhia dos pais, para 
poderem transmitir o espírito da equipa de polícia 
de observância das leis e protecção dos cidadãos.
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林強警司講解防災知識
Comissário Lam Keong ensinou conhecimentos 
de prevenção de desastres

頒發團體競技遊戲獎
Entrega dos prémios de jogos atléticos de equipa

閱讀防災避險資訊
Leitura das informações de prevenção de 
desastres e riscos

小警車駕駛體驗
Experiência na condução da mini viatura policial

小警苗與警爸警媽分組進行遊戲
A Polícia Juvenil a jogar em grupos 
separados com a mãe polícia e o pai polícia

舞蹈組成員帶領健身操
Os elementos do Grupo de dança lideram 
para uma ginástica Aerobics

警犬服從示範
Demonstração de obediência dos cães-policia

裝備展示
Demonstração dos equipamentos
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嘉賓出席成立儀式
Os convidados presentes na cerimónia

為進一步關注青年身心發展及傳承創新的警務

理念，本局成立了一支青年制服隊伍——「治

安警少年團」，並於 9 月 1 日在出入境事務廳

大樓舉行成立儀式。儀式由本局梁文昌局長主

持，高等教育輔助辦公室曾冠雄副主任、教育

暨青年局龔志明副局長、多位本局領導及主管、

十多個社團與二十多家大專院校和中學的代表

及團員親屬等，合共超過 200 人應邀出席，共

同見證 59 位中學及大專院校生加入「治安警少

年團」。

本局將為團員提供一系列的培訓和活動，鼓勵

青年與警隊攜手防罪滅罪，並在引領他們建立

正確價值觀的同時，幫助團員發掘自身潛能，

為培養他們成為知法守法的社會棟樑及青年領

袖而努力。

「治安警少年團」成立

Criação do Grupo Júnior  

Para tomar mais atenção ao desenvolvimento 
f í s i co  e  ps i co lóg i co  dos  j ovens ,  bem como 
dar cont inuidade das tradições e impulsionar 
as  i novações  do  conce i to  de  po l i c i amen to , 
esta Corporação criou uma brigada de jovens 
fardados – “Grupo Júnior”,  cuja cerimónia da 
sua criação foi realizada no Serviço de Migração 
em 1 de Setembro. A cer imónia fo i  presidida 
pelo Comandante desta Corporação, Leong Man 
Cheong e foram presente o Vice-Coordenador 
do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, Chang 
Kun Hong, o Sub-Director da DSEJ, Kong Chi 
Meng, os dirigentes e chefias desta Corporação, 
os representantes de mais de dez associações e 
de mais de vinte instituições e escolas superiores 
e  secundár ias ,  bem como os  fami l ia res  dos 
elementos do Grupo Júnior, no total de mais de 200 
convidados, testemunhando em conjunto o ingresso 
dos 59 alunos do ensino secundário e superior para 
o “Grupo Júnior”. 

Esta Corporação vai fornecer aos elementos uma 
série de formações e actividades, no sentido de 
estimular os jovens em prevenir e combater a 
criminalidade em conjunto com a Polícia, de levar-
los em criar um correcto conceito de valores, 
bem como apoiar-los em explorar a sua potência 
própria, com o intuito de os formar com esforço 
para serem pilares da sociedade e líderes juvenis 
que conhecem e cumprem a lei.
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本局領導和主管向少年團的團長和團員授予肩章 
Os dirigentes e chefias desta Corporação a colocar 
os distintivos ao chefe do grupo e aos elementos do 
Grupo Júnior 梁文昌局長向團長授予少年團的旗幟

Entrega de bandeira do Grupo Júnior ao chefe 
do grupo pelo Comandante Leong Man Cheong

少年團接受檢閱 
Passar revista ao Grupo Júnior

少年團進行分組表演
Espectáculos do Grupo Júnior em subgrupos



10

少年團分別參與保安司司長和局長與青年的「真情對話」
Grupo Júnior participou, respectivamente, na “Conversa franca” entre jovens e o Secretário 
para a Segurança e entre jovens e o Comandante

少年團到交通廳進行參觀學習
Grupo Júnior deslocou-se ao Departamento de Trânsito para visita e aprendizagem

少年團參與澳門童軍總會舉辦的交流活動，透過遊戲學習各種野外求生技能。
Grupo Júnior participou no intercâmbio organizado pela Associação dos Escoteiros de Macau, 
com o intuito de aprender, através dos jogos, as habilidades de sobrevivência.

活動花絮
Destaques do evento
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社區警務
Policiamento
Comunitário

為加強居民的防罪意識，7 月至 9 月期間，本局

人員分別到本澳各區傳遞防罪滅罪資訊，沿途向

商戶、居民及旅客派發防罪單張，提醒民眾在人

多地方注意保管個人財物，以免賊人有機可乘。

Com a finalidade de reforçar a consciência dos 
residentes na prevenção da criminalidade, durante 
os meses de Julho a Setembro, os agentes desta 

社區防罪宣傳

Promoção comunitária de prevenção da 
criminalidade

向居民講解常見的盜竊手法
Explicação dada aos residentes sobre os métodos de 
furtos mais comuns

派發防罪宣傳品
Distribuição de artigos de sensibilização sobre a 
prevenção de crimes

Corporação deslocaram-se, respect ivamente, 
às diferentes zonas de Macau para transmitir as 
informações sobre a prevenção e o combate à 
criminalidade, foram distribuído folhetos sobre 
a prevenção de crimes para as lojas, residentes 
e  tu r i s tas  du ran te  o  caminho  do  i t i ne rá r i o , 
relembrando a população para bem guardar os 
seus bens nos lugares de maior concentração de 
pessoas, com o intuito de evitar a oportunidade 
dada aos malfeitores.

本局與酒店業代表會晤

Encontro entre esta Corporação e os 
representantes do sector da hotelaria

本局持續透過「酒店業警務聯絡機制」與業界保

持緊密聯繫，8 月至 9 月期間，海島警務廳與離

島多間酒店代表會晤，雙方就警務措施與協調、

酒店周邊地區的交通及治安問題等議題展開廣

泛交流，藉此攜手浄化酒店業治安環境，促進本

澳旅遊業平穩發展。

Esta Corporação mantém-se em contínuo uma 
ligação estreita com o sector da hotelaria mediante 
o “Mecanismo de L igação Pol ic ia l  do Sector 
da Hotelar ia” ,  durante Agosto a Setembro,  o 
Departamento Policial das Ilhas teve encontros 
com os representantes de vários hotéis das Ilhas, 

李志輝代廳長接待到訪的酒店業代表
Os representantes do sector da hotelaria recebidos pelo 
Chefe do Departamento Substituto, Lei Chi Fai

nos quais trocaram opiniões sobre as medidas e a 
coordenação policial, o trânsito e as questões de 
segurança nas suas imediações, etc., com vista 
a purificar em conjunto o estado de segurança 
no sector  da hote lar ia  e promover  o estável 
desenvolvimento turístico de Macau.
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劉觀勝警司向中心致送防罪海報
Oferta de cartazes sobre prevenção de crimes ao Centro 
pelo Comissário Lao Kun Seng

組織拜訪活動
Organização da actividade de visita

參觀關閘邊境站
Visita ao Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

持續拓展「社區警務聯絡機制」

Desenvolvimento constante do Mecanismo de 
ligação de policiamento comunitário

本局一直致力發展社區警務，推動警民合作，與

社群建立恆常溝通和聯絡機制。氹仔警務警司處

和警犬隊分別於 7 月 16 日及 8 月 15 日，拜訪

工聯氹仔湖畔綜合服務中心及北區綜合服務中

心，互相交流治安資訊，進行警犬緝毒示範，藉

此加強聯繫和溝通。

Esta Corporação tem esforçado para sempre o 
desenvolvimento de policiamento comunitário, 
promova a cooperação entre a população e a 
Polícia, estabelecendo com as associações um 
mecanismo de comunicação e de ligação regular. 
O Comissariado Policial da Taipa e o Pelotão 
Cinotécnico visitaram, respectivamente, no dia 
16 de Julho e 15 de Agosto, o Centro de Serviços 
do Lago da Taipa e o Centro de Serviços da Zona 
Norte, no sentido de trocar as informações de 
segurança, bem como fazer uma demonstração de 
busca de droga dos cães-polícia, reforçando nesse 
sentido a ligação e a comunicação.

另外，澳門社會民生促進會亦於 8 月加入了「社

區警務聯絡機制」，隨後，於 9 月 7 日到訪特警

隊和關閘邊境站，了解邊境站的設施和出入境事

務廳的工作概況，並就社區治安狀況及警務工作

深入交流，以合力維護本澳良好的治安環境。

Por outro lado, Macao Association of Social and 
Livelihood Enhancement  incluiu no Mecanismo 
de Ligação de Policiamento Comunitário desde 
o mês de Agosto, seguidamente, no dia 7 de 
Setembro visi tou respectivamente a UTIP e o 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, no sentido 
de inteirar as instalações do Posto Fronteiriço e a 
visão geral dos trabalhos do Serviço de Migração, e 
de efectuar um  intercâmbio aprofundado acerca do 
estado de segurança na comunidade e de serviços 
policiais, salvaguardando, em cooperação conjunta, 
um bom ambiente de segurança.

黃偉鴻警務總長 ( 中 ) 與來賓合照
Fotografia conjunta entre o Intendente Vong Vai Hong 
(meio) e os visitantes
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為提高居民的安全出行意識，本局交通廳與交

通事務局持續開展交通安全的宣傳和執法工作。

7 月至 9 月期間，兩局人員分別前往多間長者中

心、學校、巴士公司等團體，以及外交部駐澳門

特別行政區特派員公署和中國人民解放軍駐澳

門部隊舉辦「交通安全講座」，講解《道路交通

法》的相關法律知識，參與者約 1,400 人。

此外，於 8 月份期間，展開為期一星期的人車

禮讓宣傳及執法行動，共檢控了駕駛者人行橫道

沒有讓先 28 宗及行人違規過馬路 89 宗。並對

其他違規行為進行檢控，包括行駛中使用流動電

話 82 宗、行駛中沒有使用安全帶 72 宗、超速

駕駛 251 宗（當中跨海大橋上超速駕駛 8 宗）

以及醉酒駕駛 4 宗。

Com vista a elevar a consciência da segurança 
rodoviária por parte dos residentes, o Departamento 
de Trânsi to  desta Corporação se real iza em 
contínuo com a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego as acções de sensibilização 

e da execução da lei sobre a segurança rodoviária. 
Durante Julho a Setembro, os elementos dos dois 
serviços deslocaram-se, respectivamente, aos 
vários lares de idosos, escolas, companhias de 
autocarros, etc., bem como ao Comissariado do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC e à 
Guarnição em Macau do Exército de Libertação 
do Povo Chinês para organizar palestras sobre a 
segurança rodoviária, dando explicações acerca 
dos respectivos conhecimentos legislativos da Lei 
do Trânsito Rodoviário, as quais foram participado 
cerca de 1400 pessoas.

Além disso, durante o mês de Agosto, desenvolveu 
acções de sensib i l ização e operações sobre 
a cedência de passagem entre os peões e os 
condutores com a duração de uma semana, das 
quais autuaram no total de 28 condutores por não 
cedência de passagem a peões nas passadeiras 
e 89 peões que infringiram a lei na travessia de 
via. Autuaram ainda a demais infracções que 
se incluem 82 casos de utilização de telemóvel 
durante a condução, 72 casos de não uso de cinto 
de segurança durante a condução, 251 casos 
de excesso de velocidade (dos quais 8 casos de 
excesso de velocidade nas pontes marítimas) e 4 
casos de condução em estado de embriaguez.

人車禮讓宣傳及執法行動

Acções de sensibilização e operações sobre a cedência 
de passagem entre os peões e os condutores

檢控違規駕駛者
Autuação dos condutores que infrigiram 
as regras rodoviárias

前往新福利公共汽車股份有限公司舉辦講座
Deslocação aos Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L. 
para organizar palestra

李勤副警司為駐澳部隊人員講解本澳交通環境
Explicação dada pela Subcomissária Lei Kan aos elementos 
da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo 
Chinês sobre o ambiente de trânsito de Macau

向長者講解安全出行的注意事項
Explicação das notas a ter em atenção para uma 
mobilidade segura aos idosos
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拜訪學校

Visita às escolas

7 月至 9 月期間，本局澳門警務廳分別前往北區

中葡小學、東南學校和陳瑞祺永援中學 ( 分校 )

作恆常會晤，通過與校方保持緊密溝通，共同防

止各類影響校園的治安和交通問題，為本澳學生

締造安全的學習環境。

Duran te  os  meses  de  Ju lho  a  Se tembro ,  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  v i s i t o u , 
independentemente, a Escola Pr imária Luso-

李英龍警司與校方代表會晤
Encontro entre o Comissário Lei Ieng Long e os 
representantes da escola

陳立熙副警司向校方致送防罪海報
O Comissário Chan Lap Hei a oferecer o cartaz de 
prevenção de crimes à parte da escola

此外，7 月 9 日本局警犬隊應邀到訪化地瑪聖母

女子學校，向師生展示警犬緝毒示範和服從演

練，並分享訓練犬隻常識，藉此增加學生對警犬

隊工作的了解，從而培養良好的守法精神。

Além disso, no dia 9 de Julho o Pelotão Cinotécnico 
visitou a Escola Nossa Senhora de Fátima, onde 
demonstrou as habil idades de busca de droga 

警犬服從演練
Demonstração das habilidades de obediência de cão-
polícia

警犬與學童作近距離接觸
Um contacto próximo entre o cão-polícia e as alunas

Chinesa do Bairro Norte, Escola Tong Nam e 
Colégio Perpéctuo Socorro Chan Sui Ki (Sucursal), 
onde desenvolveu encontros regulares com os 
respectivos representantes, e através duma estreita 
e constante comunicação com a parte das escolas, 
e, ainda, prevenção em conjunto dos problemas 
que poderar-se-ão influenciar a segurança e o 
trânsito junto das escolas, criaram-se, assim, um 
ambiente de aprendizagem seguro aos alunos de 
Macau.

e de obediência dos cães-polícia aos respectivos 
professores e alunos, bem como partilhou os seus 
conhecimentos sobre o treino de cães aos mesmos, 
reforçado-lhes, assim, os conhecimentos sobre as 
tarefas do Pelotão Cinotécnico e, ainda, foram-
lhes incut ido valores correctos e o espír i to de 
cumprimento da lei.
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學警體驗營
Programa de cadetes

由本局、澳門保安部隊高等學校及教育暨青年局

合辦的 2018 年「學警體驗營」於 7 月至 8 月期

間開辦四班課程。3 日 2 夜的體驗生活，學員們

接受一系列以保安學員培訓課程為基礎的活動項

目，在訓練中展現剛強的意志和無比的勇氣。

「學警體驗營」自 2016 年起已經連續第三年舉

辦，至今進行了 9 班課程，參與訓練的青少年

約 230 人。今年更首次開放與大專院校學生參

加，冀讓更多不同年齡層的青少年善用餘下增值

自己，樹立正確價值觀，培養自覺性及紀律性。

體驗游繩
Treino de rapel

認識槍械
Conhecimentos básicos sobre armas

體能訓練
Treinos físicos

青少年防罪活動

Actividades de prevenção contra crimes 
destinadas aos jovens

劉運嫦副局長與學員交流
A 2.ª Comandante Lao Wan Seong a intercambiar com os alunos

Duran te  os  meses  de  Ju lho  e  Agos to ,  es ta 
Corporação, a Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau e a Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude co-organizaram o “Programa 
de cadetes 2018” e, formaram-se quatro turmas. 
Neste programa com a duração de três dias e 
duas noites, os respectivos alunos desenvolveram 
uma série de actividades baseadas no curso de 
formação de instruendos das FSM e, através da 
execução de diferentes treinos criou-se-lhes um 
espírito forte e corajoso.

De 2016 a té  ao momento ,  es te  é  o  te rce i ro 
ano consecutivo que se realiza o “Programa de 
cadetes”, e até hoje já se formaram nove turmas, 
as quais contaram-se com a participação de cerca 
de 230 jovens. Este ano foi também o primeiro ano 
que se aceitou a participação de alunos do ensino 
superior, pois esperamos que haja mais jovens 
de diferentes idades que aproveitem bem os seus 
tempos livres para auto progredirem-se, além disso, 
servimos também deste programa para incutir-lhes 
valores correctos e consciencializarem-lhes para o 
cumprimento da sua responsabilidade e disciplina.

步操訓練
Treino de ordem unida
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觀看升旗儀式
Participação na cerimónia de 
hasteamento de bandeiras

學習列隊陣式
Conhecimentos sobre a formatura

體驗軍事障礙徑
Treino de ultrapassagem de obstáculos

集體遊戲
Jogos colectivos

參觀前線警務單位
Visita às diferentes subunidades policiais 
da linha-de-frente

參觀民防中心
Visita ao Centro de Operações de 
Protecção Civil

頒發證書儀式
Cerimónia de entrega de certificados

開幕儀式
Cerimónia de abertura



17

集體遊戲
Jogos colectivos

演講及新聞發佈班
Curso sobre as técnicas de discurso e 
conferência de imprensa

本局與教育暨青年局合辦的「演講及新聞發佈

班」分別於 8 月 1 日及 15 日舉行，由擔任新聞

發言人的林強警司向 31 位學生分享演講技巧及

心得、介紹進行新聞發佈時的應對及回應技巧，

以及透過分組活動進行演講練習，並安排學生在

新聞發佈室主持模擬新聞發佈會，體驗進行新聞

發佈的感受。

Esta Corporação e a  Di recção dos Serv iços 
de  Educação  e  Juven tude  co -o rgan iza ram, 
respectivamente, nos dias 1 e 15 de Agosto, o 
“Curso sobre as técnicas de discurso e conferência 
de imprensa”, e o porta-voz de conferência de 
imprensa desta Polícia, Comissário Lam Keong, 
foi orador do curso, o qual partilhou as técnicas 
de discurso e a sua experiência aos 31 alunos e, 
ainda, apresentou-lhes as técnicas de resposta 

劉運嫦副局長主持開班儀式
A 2.ª Comandante Lao Wan Seong a presidir a cerimónia 
de abertura do curso

e formas de tratamento em diferentes situações; 
além disso, durante a aula dividiu-se os alunos em 
pequenos grupos para desenvolverem exercícios 
de discurso, os quais tiveram a oportunidade de 
experimentar a presidir conferências de imprensa 
simuladas na sala de conferência de imprensa 
desta Corporação.

模擬新聞發佈
Conferência de imprensa simulada

向學員頒發證書
Distribuição de certificados aos alunos

( 學員感想請參閱第 46 頁 )
(Vide as impressões dos formandos deste curso na página 46)

學員進行分組討論
Debate em grupos entre os alunos
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提防暑期工陷阱講座
Palestra sobre a “Prevenção de Armadilhas na Procura do Emprego das Férias do Verão”

同學們積極參與互動環節
Alunos participam activamente na sessão de interacção

向學生提供預防求職陷阱小貼士
Prestação de dicas para a prevenção de armadilhas na 
procura de emprego aos alunos

暑假前夕，本局持續聯同勞工事務局前往多間

學校舉辦「提防暑期工陷阱」講座，透過向學

生講解勞動關係法相關規定、常見的詐騙手法、

求職陷阱案例等，提醒打算參與暑期工的學生

們提高警惕，避免墮入招聘陷阱而蒙受損失。

N a s  v é s p e r a s  d a s  f é r i a s  d o  Ve r ã o ,  e s t a 
C o r p o r a ç ã o  e  a  D i r e c ç ã o  d o s  S e r v i ç o s 
p a r a  o s  A s s u n t o s  L a b o r a i s  d e s l o c a r a m -
se, constantemente, a várias escolas para a 
realização da palestra sobre a “Prevenção de 
Armadilhas na Procura do Emprego das Férias do 
Verão” e, mediante da explicação das respectivas 
disposições da lei  das relações de trabalho, 
apresentação das formas frequentes de proceder 
a burla e exemplos de armadilhas surgidas em 
casos anteriores durante a procura de emprego, 
etc., chamaram a atenção aos alunos interessados 
na procura de emprego para elevarem o grau de 
alerta e prevenirem-se de caír nas respectivas 
armadilhas, a fim de evitar-lhes prejuízos.

7 月至 9 月期間，本局升旗隊隊員分別向華東師

範大學光華書院、城市大學及九澳聖若瑟學校

師生進行升國旗、區旗示範及指導，講解國旗

懸掛的相關知識和經驗，同時冀透過升旗活動，

讓年輕一代更深入認識國家主權的象徵與相關

法律知識。

升旗儀式演示
Cerimónia de hasteamento de bandeiras

模擬進行升旗儀式
Cerimónia de hasteamento de bandeiras simulada

師生觀看升旗儀式
Alunos e professores a apreciarem a cerimónia de 
hasteamento de bandeiras

No período de Julho a Setembro, a equipa do 
hastear da bandeira desenvolveu a cerimónia 
de hasteamento de bandeiras para os alunos 
e professores da Universidade de Kwang Hua, 
Universidade da Cidade de Macau e Escola de São 
José de Ká Hó, tendo demonstrado-lhes como se 
procede o hasteamento das Bandeiras Nacional e 
da RAEM, bem como prestado-lhes as respectivas 
informações sobre o hasteamento de bandeiras 
e suas experiências, e, espera-se através da 
realização da presente actividade, reforçar os 
conhecimentos sobre o símbolo da soberania 
nacional e respectivos conhecimentos jurídicos à 
nova geração.
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法律及治安專題講座

Palestras temáticas sobre leis e segurança

9 月期間，本局出入境事務廳聯同勞工事務局等

相關部門分別參與，由泰國領事館、菲律賓領

事館、澳門明愛及民眾建澳聯盟舉辦的「勞動

權益與義務講解會」、「工作法律專題講座」

及「東南亞外僱防罪滅罪宣傳活動」，為外地

僱員介紹《外地僱員身份認別證》的申請及續

期手續，以及違法工作或逾期逗留等法律制度，

從而增強他們的知法、守法的意識。

介紹本澳相關法律制度
Apresentação do respectivo regime jurídico de Macau

No mês de Setembro, o Serviço de Migração desta 
Corporação e a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais participaram nas actividades: 
“Sessão de esclarecimento sobre os direitos e 
deveres nas relações de trabalho”,  “Palestra 
temát ica sobre a Lei  Laboral”  e “Act iv idades 
p r o m o c i o n a i s  d e  p r e v e n ç ã o  e  c o m b a t e  d e 
crimes destinadas aos trabalhadores do sudeste 
asiático”, que foram co-organizadas pelo Posto 
Consu lar  do  Re ino  da Ta i lând ia ,  Consu lado 
das Fi l ip inas em Macau, Cari tas de Macau e 
Al iança do Povo de Inst i tu ição de Macau, no 
intuito de servirem destas para a explicação das 
formalidades do pedido e renovação do “Título de 
Identificação de Trabalhador Não Residente (TI/
TNR)”, apresentação do regime jurídico sobre o 
trabalho ilegal, excesso de permanência, etc., aos 
trabalhadores não residentes, a fim de reforçar-
lhes os respectivos conhecimentos jurídicos e 
consciencializar-lhes para o cumprimento da lei.

此外，7 月至 9 月期間，本局派員分別前往澳門

聽障人士協進會、成人教育中心及街坊總會大

廈管理資源中心舉辦「防盜防騙專題講座」，

講解家居安全資訊、常見的詐騙手法及防盜防

騙技巧，藉此提升參與者的防罪意識。

A l e m  d i s s o ,  d u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J u l h o  a 
Setembro, a Corporação enviou agentes a Macau 
Association of The Hearing Impaired , Centro de 
Educação Permanente, e Centro de Recursos de 
Administração de Edifícios da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, a realizar 
“Palestra sobre a prevenção de furto e burla”, 
onde se transmitiram informações de segurança 
domiciliária, e explicaram os truques comuns de 
burla e os jeitos de prevenção de furto e burla, com 
o intuito de elevar a consciência dos cidadãos de 
preveção do crime.

介紹常見的犯罪類型
Apresentação sobre os tipos comuns da criminalidade 

向聽障人士傳遞防罪資訊
Transmissão de informações de prevenção do crime aos 
deficientes auditivos
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體驗警察裝備
Experimentar os equipamentos policiais

劉永山警長介紹報案室的運作
Apresentação do chefe Lau Weng San sobre o 
funcionamento da Sala de atendimento a denúncia e queixa

7 月至 9 月期間，本局分別接待中葡職業技術學

校、澳門沙梨頭宣道堂、澳門循道衛理聯合教

會社會服務處 - 氹仔家庭成長軒、司法警察局 

- 「社區安全青年領袖」、「滅罪小先鋒」及澳

門愛心童樂協會到訪參觀。本局人員向來賓介紹

警隊的職能、日常工作，以及安排參觀報案室、

警司處設施和日常警用裝備、警犬的緝毒和服

從演練。相關參觀活動有助來賓對本局的了解，

增進警民互信，宣揚守法精神。

Duran te  os  meses  de  Ju lho  a  Se tembro ,  a 
Corporação recebeu a visi ta da Escola Luso-
Chinesa Técnico-Profissional, Igreja Evangélica 
do Patane de Macau, Centro de Educação e Apoio 
à Família na Ilha da Taipa da Secção de Serviço 
Socia l  da Igre ja Metodis ta de Macau,  “Líder 
juvenil de segurança comunitária” e “Guia juvenil 
para combater o crime” da Polícia Judiciária, e 
Associação de Amor e Alegria para as Crianças 
de Macau. Aos visitantes, nosso pessoal deu uma 
breve apresentação sobre as funções e actividades 
quotidianas da Corporação, e organizou-lhes uma 
visita à Sala de atendimento a denúncia e queixa, 
e às instalações do Comissariado e equipamentos 
policiais em corrente uso. Foi-lhes programada 
a i n d a  u m a  d e m o n s t r a ç ã o  d a s  a p t i d õ e s  d e 
obediência e busca de drogra dos cães-polícia. As 
actividades da visita favoreceram o conhecimento 
dos visitantes sobre a Corporação, o aumento da 
confiança entre cidadãos e polícia, e a promoção 

da noção do cumprimento de lei.

團體參觀本局

Visita de associações à Corporação

交通廳和第二警務警司處
接待來賓參觀
Visita ao Departamento de 
Trânsito e ao Comissariado 
Policial n.º 2



21

拜訪院舍機構同慶中秋

Visita a lares e instituições

中秋前夕，本局公共關係處人員與治安警少年

團，分別到訪本澳多間兒青院舍及家庭服務中

心，將本局同事們籌集分享的月餅和佳節祝福，

親手送到小朋友手裡，與他們共同迎接愉快的

中秋佳節。

Nas vésperas da festa Chong Chao, o pessoal da 
Divisão de Relações Públicas e o Grupo Júnior 
do CPSP visitaram vários lares de crianças e 
jovens e centros de apoio à família, para enviar 
pessoalmente às crianças, os bolos lunares que 
foram recolh idos pelos nossos co legas para 

compart i lhamento, desejar- lhes 
os  me lhores  vo tos ,  e  usu f ru i r 
conjuntamente com eles, a alegria 
da festa.

治安警少年團與小朋友參與互動遊戲
Jogos interactivos entre o Grupo Júnior do CPSP 
e as crianças

分享本局《警察故事 3》系列微電影
Apreciação do micro-filme em série de “Histórias da 
Polícia 3”
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交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

葡萄牙代表團到訪

Visita de uma delegação portuguesa à 
Corporação

7 月 4 日，葡萄牙警務科學暨國內安全高等學校

校 長 Abílio Pinto Vieira、 前 任 保 安 政 務 司 孟

明志將軍及前任澳門保安部隊高等學校校長蕭

伯堯上校到訪本局特警隊。本局期望透過是次

的交流參觀，能夠加深雙方在工作上的溝通，

持續增強本局人員專業培訓，引進及完善設備，

為警務合作打下堅實的基礎。

嘉賓參觀特種車輛
Visita dos convidados aos veículos especiais

Em 4 de Julho, o Director do Instituto Superior 
de  C iênc ias  Po l i c i a i s  e  Segu rança  In te rna 
Superintendente-Chefe, Abílio Pinto Vieira, General 
Manuel Soares Monge (Ex-Secretário Adjunto 
para a Segurança de Macau), e Coronel Armando 
Manuel da Silva Aparício (Ex-Director da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau) 
visitaram a UTIP do CPSP. A Corporação tem em 
perspectiva que, a presente visita de intercâmbio 
possa cont r ibu i r  para  o  apro fundamento  da 
comunicação de trabalho entre as duas partes, o 
reforço contínuo de formação profissional do nosso 
pessoal, e a introdução e aperfeiçoamento de 
equipamentos, estabelecendo uma base forte para 
a cooperação policial.

越南駐港總領事到訪

Visita do Cônsul-Geral do Vietnam em 
Hong Kong à Corporação

8 月 21 日，越南駐香港總領事館總領事陳清勛

先生率團到訪本局出入境事務廳。本局劉運嫦副

局長表示能與越南駐港領事官員會面感到非常

榮幸，雙方就「外地僱員逗留許可」申辦手續、

出入境事務措施及越南公民在澳整體情況等議

題進行交流，是次會談為彼此建立了良好的溝通

橋樑。

Em 21 de Agosto, o Cônsul-Geral do Vietnam em 
Hong Kong, Sr. Tran Thanh Huan, visitou o Serviço 
de Migração do CPSP. A 2.ª Comandante Lao 
Wan Seong salientou que essa oportunidade de 

會晤有助建立堅固的互信關係
O encontro favoreceu o estabelecimento de forte 
confiança entre as duas partes

encontro com os oficiais consulares do Vietnam 
em Hong Kong fez-nos sentir muito honrados. As 
duas partes trocaram entre si impressões sobre 
as formalidades do pedido de “Autorização de 
Permanência de Trabalhadores Não Residentes”, 
as medidas de migração, e a situação geral dos 
c idadãos v ie tnami tas  em Macau.  At ravés do 
presente encontro, estabeleceu-se uma boa ponte 
de comunicação entre as duas partes.
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解放軍駐澳部隊到訪

Visita da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês à Corporação

8 月 30 日，中國人民解放軍駐澳門部隊廖正榮

司令員、周吳剛政委及朱安平參謀長，在保安司

黃少澤司長和警察總局馬耀權局長等領導及主

管陪同下到訪本局特警隊。訪問團首先聽取本局

的職能和日常工作情況，其後參觀特種車輛及裝

備。是次到訪交流對增進雙方的溝通和了解，鞏

固良好合作關係起著積極的作用。

Em 30 de Agosto, o Comandante Liao Zhengrong 
da Guarnição em Macau do Exército de Libertação 
do  Povo  Ch inês ,  o  membro  da  Confe rênc ia 
C o n s u l t i v a  P o l í t i c a  d o  P o v o  C h i n ê s ,  Z h o u 
Wugang, e o Chefe do Estado-Maior, Zhu Anping, 
acompanhados de Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak e Comandante-Geral dos SPU, 
Ma Io Kun,  efectuaram uma v is i ta à UTIP.  À 
delegação visitante foi, em primeiro lugar, feita 
uma apresentação sobre as funções e actividades 
rotineiras da Corporação, e depois, uma explicação 
sobre os veículos especiais e equipamento.

廖正榮司令員檢閱本局特警隊
O Comandante Liao Zhengrong da GMELPC passou 
revista à UTIP

參觀特種裝備
Visita a equipamentos especiais
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內地公安機關到訪

Visita de órgãos de segurança pública do 
Interior da China à Corporação

8 月至 9 月期間，海南省公安廳、青海省公安廳、

湖北省公安廳及珠海出入境邊防檢查總站代表

團分別到訪本局。本局向到訪的所有嘉賓表示

熱烈的歡迎，透過參觀活動，向來賓介紹了本

局目前的最新情況，以及展示有關的專業裝備；

會晤期間雙方也積極交流及分享寶貴的工作經

驗。本局期待在今後的工作中與各機關繼續緊

密合作、相互支持，共同為澳門特別行政區的

繁榮穩定和發展作出貢獻！

Durante os meses de Agosto e Setembro, as 
delegações do Serviço de Segurança Pública das 
Províncias de Hainan, Qinghai e Hubei, e do Posto 
Geral de Controlo Fronteiriço de Zhuhai vistaram 
o CPSP. A Corporação deu as boas-vindas a todas 
as entidades visitantes e, através de actividades 
de visita, apresentou-lhes as situações actuais 
da Corporação, e exibiu-lhes os equipamentos 
profissionais. Durante a visita, ambas as partes 
trocaram e compartilharam activamente entre si as 
experiências de trabalho. É desejo da Corporação 
que continuemos a colaborar estreitamente com 
os refer idos órgãos nos t rabalhos do futuro, 
dando apoio entre uns e outros, contr ibuindo 
em conjunto para a prosperidade, estabilidade e 
desenvolvimento da RAEM.

湖北省公安廳到訪特警隊
Visita do Serviço de Segurança Pública da Província de 
Hubei à UTIP

青海省公安廳參觀港珠澳大橋邊境站通關設施
Visita do Serviço de Segurança Pública da Província de 
Qinghai às instalações do Posto Fronteiriço da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau

珠海出入境邊防檢查總站到訪出入境事務廳
Visita do Posto Geral de Controlo Fronteiriço de Zhuhai ao 
Serviço de Migração
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由本局承辦的「澳門出入境事務研修班」第十二

期、第十三期 ( 內地班 ) 及第二期 ( 香港班 ) 分

別於 7 月至 8 月期間舉行。參加研修班的 35 名

學員分別來自公安部出入境管理局及全國不同

省、直轄市的公安機關出入境管理部門，以及分

別來自香港入境事務處負責出入境管控、證件審

批、調查及遣返等不同範疇部門的 12 名學員。

研修班的學習內容以本澳入境、逗留、居留等相

關業務為主，期間拜訪了多個相關政府部門及機

構，以加強兩地交流。本局希望繼續透過雙方人

員的培訓交流，共同提升業務水平，並在日後持

續相互溝通，促進內地、香港與澳門的緊密合作

和發展。

Durante os meses de Julho a Agosto, tiveram lugar 
os 12.º e 13.º Turnos (para a turma do Interior da 
China) e o 2.º Turno (para a turma de Hong Kong) 
do “Curso de Estudos Essenciais dos Assuntos 
de Migração de Macau”. De entre os instruendos 
d o  C u r s o ,  3 5  v i e r a m  d o  D e p a r t a m e n t o  d e 
Controlo de Migração do Ministério de Segurança 
Pública e de Serviços de migração dos órgãos 
de segurança pública de diversas províncias e 
municípios do país, e 12 vieram de vários serviços 
do Departamento de Imigração de Hong Kong 
encarregados de funções de controlo de imigração, 
apreciação do pedido de documentos, investigação 
e recambiamento etc. O conteúdo do Curso incide 
principalmente sobre os assuntos da entrada, 
permanência e fixação de residência em Macau, e 
compreende ainda uma visita a vários serviços e 
instituições públicos, com a finalidade de reforçar 
o intercâmbio entre as duas partes. A Corporação 
esperou que, através de prossecução de formação 
e in tercâmbio ent re  o  pessoal  de ambas as 
partes, se melhorarem mutualmente os serviços 
prestados, e que se manter, daqui por diante, uma 
comunicação contínua entre si, promovendo a 
estreita colaboração e desenvolvimento do Interior 
da China, Hong Kong e Macau.

第十二期 ( 內地班 )
O 12.º Turno (turma do Interior da China)

第二期 ( 香港班 ) 
O 2.º Turno (turma de Hong Kong)

第十三期 ( 內地班 )
O 13.º Turno (turma do Interior da China)

出入境事務研修班

Curso de Estudos Essenciais dos Assuntos 
de Migração
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《第二代外地僱員身份認別證》諮詢會

Sessões de consulta sobre a «2.ª geração 
do título de identificação de trabalhador 
não residente»

9 月期間，由本局出入境事務廳主辦的《第二代

外地僱員身份認別證》諮詢會，邀請了司法警察

局、旅遊局、澳門海關、衛生局、中華總商會、

中資 ( 澳門 ) 職業介紹所協會及澳門外勞職業中

介協會共同參與。諮詢會有助相關政府部門和企

業代表了解本局就規管外地僱員的未來發展方

向，並藉著交流環節收集意見和建議，有助未來

雙方進一步的合作，以及完善本局製作《第二代

外地僱員身份認別證》的籌劃工作。

Em Setembro,  o  Depar tamento de Migração 
desta Corporação organizou sessões de consulta 
sobre a «2.ª geração do título de identificação de 

本局與多個政府部門和企業舉辦諮詢會
Esta Cooperação e os vários serviços governamentais e 
associações realizaram as sessões de consulta

trabalhador não residente» e convidou a Polícia 
Judiciária, a Direcção dos Serviços de Turismo, 
o Serviço de Alfândega, os Serviços de Saúde, a 
Associação Comercial de Macau, a Associação de 
Agências de Emprego de Capital da China (Macau), 
a Macau Oversea Worker Employment Agency 
Association  para a participação. As sessões de 
consulta permitem que os representantes dos 
respectivos serviços governamentais e associações 
conhecerem a direcção do futuro desenvolvimento 
da fiscalização dos trabalhadores não residentes 
delineada por esta Corporação, e através das 
sessões de intercâmbio,  foram recolhidos os 
pareceres e sugestões, que contribuíram para 
a futuro cooperação bi lateral e a melhoria do 
trabalho de organização de produção do título de 
identificação de trabalhador não residente.

8 月 31 日，63 位保安學員培訓課程的消防學員

到訪本局特警隊進行學術參觀。本局人員除了向

學員介紹本局的架構、職能及日常警務工作外，

還安排了防暴隊裝備展示，加深學員們對特警隊

內不同工種的了解。

消防學員到訪

Visita dos instruendos do CFI (destinados 
ao Corpo de Bombeiros)

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

No dia 31 de Agosto, 63 alunos do Curso de 
Formação de Instruendos (destinados ao Corpo 
de Bombeiros) efectuaram um visita de estudo à 
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP) 
desta Corporação. O pessoal desta Polícia, para 
além de introduzir aos alunos a estrutura orgânica, 
funções e trabalhos diários de policiamento desta 
Polícia, ainda exibiu os equipamentos do Grupo de 
Intervenção, de modo a dar-lhes a conhecer melhor 
as diversas tarefas da UTIP.
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粵港澳三地警方聯合打黑行動「雷霆 18」在 5

月 15 日至 8 月 15 日期間進行。本澳警方在警

察總局統籌下，在本澳多處進行反罪惡行動。分

別於各區賭場、按摩中心、夜總會、卡拉 OK、

遊戲機中心、桌球室、網吧等不同類型娛樂場

所進行了超過 800 次巡查，重點打擊有組織犯

罪、高利貸及相關犯罪、毒品犯罪、跨境電訊詐

騙及偷渡犯罪等。動員警力 15,484 人次，調查

了 29,864 名人士，當中 5,745 人被帶返警局調

查，1,715 人涉及犯罪移送司法機關，涉及案件

共 1,172 宗。

持續三個月的「雷霆 18」聯合打黑行動，透過

粵港澳三地警方緊密合作和情報交流，聯手預防

及打擊跨境有組織犯罪，有效達到淨化社區治安

環境、維護區內安全穩定之目的。

滅罪行動
Operações
Anti-crime

雷霆行動 2018

Operação Trovoada 2018

Entre os dias 15 de Maio e 15 de Agosto, foi 
real izada a Operação tr ipart ida de combate à 
criminalidade – “Operação Trovada 2018” pelas 
autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong 
e Macau. Sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, a Polícia de Macau desenvolveu 
operações anti-crime em Macau, as quais incluem 
mais do que 800 fiscalizações aos estabelecimentos 
de diversão, nomeadamente, casinos, centros de 
massagem, clubes nocturnos, karaokes, centros de 
máquinas de diversão, salas de bilhar, cibercafés, 
etc. ,  com o object ivo de combater os cr imes 
organizados, crimes relacionados com a usura, 
tráfico e consumo de drogas, burla informática 
transfronteiriça e imigração ilegal, entre outros. 
Na Operação realizada, foram mobilizados 15,484 
agentes policiais, averiguados 29,864 indivíduos 
nas  f i sca l i zações ,  en t re  es tes ,  5 ,745 fo ram 
conduzidos à Polícia para efeitos de averiguação, 
e 1,715 entregues ao órgão judicial por estarem 
envolvidos em crimes, os casos envolvidos são 
totalmente 1,172.

Através da cooperação estreita e permuta de 
informações na “Operação Trovoada 18”, que teve 
a duração de 3 meses, as autoridades policiais 
de Guangdong, Hong Kong e Macau preveniram 
e  combate ram em con jun to  a  c r im ina l idade 
transfronteiriça, atingindo os objectivos de depurar 
o ambiente de segurança da comunidade e prevenir 
a estabilidade da segurança de Macau.
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巡查娛樂場所
Fiscalização em estabelecimento de diversões

截查可疑人士
Intercepção das pessoas suspeitosas

截查巴士
Operação “Stop” de autocarros

查獲非法旅館
Descobrir as pensões ilegais
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「火掠行動」打擊酒駕奏效

Combate à condução em estado de embriaguez resulta eficácia através das Operações “Fire Raid ”

為加強打擊世界盃期間酒後駕駛，本局交通廳於

7 月 9 日至 15 日，展開為期 7 日的「火掠行動」，

藉此加強阻嚇及糾正酒駕者的僥倖心理，確保行

車及行人的交通安全。

總結世界盃賽事期間，交通廳截獲酒駕共有 24

宗，而今年上半年截獲的酒駕共有 145 宗，同

比下跌超過 29%。

本局呼籲，酒後駕駛累己累人，違者將負上刑事

責任。為保障自身及其他道路使用者的安全，切

勿酒後駕駛。

A fim de reforçar o combate à condução em estado 
de embriaguez durante o período do Campeonato 
Mundial de Futebol, esta Corporação desenvolveu, 
de 9 a 15 de Julho, as operações “Fire Raid ” de 7 
dias, visando reforçar a dissuasão da condução em 
estado de embriaguez e rectificar o pensamento de 
convicção ilusória de se ser bafejado pela sorte dos 
condutores, para garantir a segurança de trânsito 
dos veículos e dos peões.      

Em resumo, durante o período do Campeonato, 
o  Depar tamento  de  Trâns i to  in te rcep tou  24 
conduções em estado de embriaguez, na primeira 
metade do corrente ano interceptou 145 casos, 
o  que  co r responde  a  uma  desc ida  de  29% 
comparativamente ao ano anterior.

Esta Corporação alerta que a condução em estado 
de embriaguez pode destruir a própria vida e 
também a das outras pessoas, o infractor será 
responsabilizado criminalmente. Para garantir a sua 
segurança e a segurança dos outros utentes das 
estradas, não conduza em estado de embriaguez.

警員截停車輛受檢
Intercepção dos veículos para a inspecção pelos agentes

駕駛者接受呼氣酒精測試
Os condutores estão a fazer exame de pesquisa de álcool no ar expirado
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8 月 5 日晚上，新馬路發生一宗搶劫案。女事主

與友人於銀行提款機取款期間，被一名男子搶去

手中澳門幣 1,100 圓現金，男子得手後迅即逃

離現場，女事主尾隨呼叫。一名男途人見狀協助

追截，並與作案男子糾纏期間遭小刀刺傷，作案

男子則逃去無蹤。

本局接報後，迅速派員到場了解，並將負傷男途

人送往醫院接受治療。隨後，本局透過「天眼」

系統，將作案人的外貌特徵及逃走方向通知各

前線單位，展開全力追捕。經過兩小時多的追

捕後，情報廳警員根據「天眼」系統提供的逃

走路向，以及地上的血跡為線索，最終在亞馬

喇前地附近休憩區發現並鎖定作案男子，將其

逮捕歸案。

嫌犯為內地非法入境者，本局將案件移交司法警

察局作進一步調查。警方以「非法入境者實施的

犯罪」、「普通傷害身體完整性」、「搶劫及禁

用武器」罪將其移送檢察院偵訊。

À noite do dia 5 de Agosto, aconteceu um caso de 
roubo na Avenida de Almeida Ribeiro. A vítima e 
o seu amigo estavam a levantar dinheiro na ATM, 
um homem roubou 1,100MOP da mão da vítima, 
depois fugiu imediatamente do local, a vítima gritou 
e seguiu-o. Um homem viu e ajudou persegui-lo, 
porém foi ferido pelo autor por um canivete, e o 
autor fugiu.

Depois de receber a denúncia do caso,  esta 
Corporação enviou logo agentes para o local 
para se inteirar do acontecimento, e enviou o 
homem fer ido para o hospi ta l  para o  dev ido 
tratamento. Seguidamente, através do sistema de 
Videovigilância em Espaços Públicos (TeleEye), 
esta Corporação informou as unidades da linha da 
frente sobre as características da aparência e a 
direcção de fuga do autor, para poderem persegui-
lo. Os agentes do Departamento de Informações, 
depois das duas horas de perseguição e através da 
direcção da fuga dado pelo sistema de “TeleEye” 
e os indícios de sangue no chão, conseguiram 
localizar e encontrar o autor perto da zona de lazer 
na Praça Ferreira do Amaral, e acabaram por o 
capturar. 

O arguido é do Interior da China e em situação de 
imigração ilegal, esta Corporação entregou o caso 
à Polícia Judiciária para a mais investigação. As 
autoridades encaminharam o autor para o Ministério 
Público por “crimes cometidos por indivíduos em 
situação de imigração ilegal”, “ofensa simples à 
integridade física” e “roubo e armas proibidas”.

情報廳警員偵破一宗搶劫案

Os agentes do Departamento de Informações descobriram um caso de roubo

( 市民日報報導 )
(Reportagem do “Jornal do Cidadão”)
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7 月 20 日，在特警隊體育館舉行了「第二十八

期警務應變防暴課程」結業儀式，修讀學員分

別來自本局轄下各部門 45 位人員及懲教管理局

4 位人員。課程內容包括人群管理及控制、梯間

行進、入屋技巧及防暴技術等。經過為期 8 星

期的專業訓練及嚴格測試，各學員在個人素質、

防暴技術及戰術方面亦有所提高，大大增強了

人員應對警務防暴及突發性事件的應變能力。

培訓課程
Cursos de
Formação

Em 20 de Julho, realizou-se no pavilhão gimnodesportivo 
da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia a 
cer imónia de encerramento do “28.º  Curso de 
Intervenção Policial”. O curso foi frequentado pelos 
45 agentes provindos das diversas subunidades 
desta Corporação e 4 agentes da Direcção dos 
Serviços Correccionais, cujos conteúdos incluem: 
a gestão e controlo de multidões, o andamento 
protectivo nas escadas, as técnicas para a entrada 
no  apar tamento  e  de  an t imot im,  e tc .  Após  8 
semanas de treinos profissionais e testes rigorosos, 
os agentes aumentaram não só a qualidade pessoal 
mas também a técnica e estratégia de intervenção 
policial, fortalecendo a capacidade de resposta na 
intervenção policial e no tratamento de incidentes 
imprevistos.

團隊合作能力訓練
Treino de capacidade de cooperação em equipa

劉運嫦副局長主持結業儀式
2.ª Comandante Lao Wan Seong presidiu a cerimónia de encerramento

警務應變防暴課程

Curso de intervenção policial

( 市民日報報導 )
(Reportagem do “Jornal do Cidadão”)
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資訊安全管理課程

Curso de gestão da informação na 
segurança

7 月 4 日，本局開辦「資訊安全管理課程」，由

澳門生產力暨科技轉移中心導師授課，課程內容

包括：電腦密碼設定、安全使用電郵、安全瀏覽

網站、文件檔案保護、更新軟件堵塞安全漏洞、

安全使用外置記憶體等。是次課程讓學員了解使

用電郵及瀏覽網站需要注意事項及基本知識，從

而做好資訊安全防護措施。

Em 4 de  Ju lho ,  es ta  Corporação rea l i zou  o 
“Curso de gestão da informação na segurança”, 
que foi leccionado pelo formador do Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de 
Macau, cujos conteúdos incluem: a configuração do 
password  de computadores, o uso seguro do email, 
a navegação segura nos websites , a protecção 
dos ficheiros, a actualização dos softwares  para 

讓學員認識網絡安全的重要性
Deixar os formadores saberem a importância de 
segurança da internet

tapar as falhas de segurança, o uso seguro de 
discos externos de memória, etc. O presente curso 
permite os formandos aprender as precauções a ter 
e os conhecimentos básicos quando usam email e 
navegar websites , por forma a tomar medidas de 
segurança de protecção informática.

流程優化課程

Curso de optimização de procedimentos

為提升本局人員對業務流程管理的水平，本局與

澳門生產力暨科技轉移中心於 7 月 10 日至 11 日

開辦「流程優化課程」，導師以理論與實踐方式

教授，在課堂上讓學員轉變多種學習的模式，對

現有工作流程進行梳理、改進以及不斷完善優化，

從而提升工作效率。

導師進行個案分析
Análise dos casos pelo formador

No intu i to de aumentar o nível  da gestão de 
procedimentos de actividades do pessoal, esta 
Corpo ração  e  o  Cen t ro  de  P rodu t i v i dade  e 
Transferência de Tecnologia de Macau realizaram 
o “Curso de opt imização de proced imentos” 
entre 10 e 11 de Julho, os formadores utilizaram 
uma forma de ensino que reúne a teor ia e a 
prática em simultâneo e variaram os modelos 
de aprendizagem, para os formandos poderem 
o rgan iza r,  me lho ra r  e  op t im iza r  os  ac tua i s 
procedimentos de trabalho, por forma a aumentar a 
eficácia de trabalho.
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7 月 17 日至 18 日，本局與澳門生產力暨科技轉

移中心開辦「優質服務進階課程」。課程內容包

含設立工作流程測量提升客戶滿意度、推動客戶

滿意程度及持續改善的優質管理思維等，此課程

更有系統和效率地推動人員工作的積極性，並為

工作上提供了實用的知識和技巧。

Entre os dias de 17 e 18 de Julho, esta Corporação 
e o Centro de Produtividade e Transferência de 
Tecnologia de Macau realizaram o “Curso avançado 
de optimização de serviços”. Os conteúdos do curso 
incluem: a criação de análise de procedimentos de 
trabalho para aumentar o grau de satisfação dos 
clientes, a promoção de grau de satisfação dos 
clientes e a melhoria constante do raciocínio da 
gestão qualificada, etc., este curso impulsiona de 
forma sistemática e eficaz a iniciativa do pessoal 
no trabalho, bem como fornecer conhecimentos 
práticos e técnicas para o trabalho.       

優質服務進階課程

Curso avançado de optimização de 
serviços

8 月期間，本局與澳門科技大學持續教育學院開

辦「公眾接待禮儀課程」，共委派 24 位人員修

讀。課程主要是透過學習公眾接待的基本技巧及

接待禮儀的核心態度，讓學員認識公眾接待的正

確觀念，並將所學的知識運用在日常工作上，以

提升公務人員的形象。

Em Agosto ,  es ta  Corporação e  a  Esco la  de 
Estudos Continuados da Universidade de Ciência 
e  Tecnolog ia  de Macau rea l izaram o “Curso 
de protocolo de atendimento ao públ ico” ,  24 
agentes foram nomeados para frequentar o curso. 
Mediante a aprendizagem das técnicas básicas 
de atendimento público e da atitude nuclear do 
protocolo de atendimento, o curso permite os 
formandos conhecerem o conceito correcto de 
atendimento público, e aplicar os conhecimentos 
adquiridos nos trabalhos diários, por forma a elevar 
a imagem dos funcionários públicos.

公眾接待禮儀課程

Curso de protocolo de atendimento ao 
público

過程中學員積極投入
Os formandos manifestam-se activos e dedicados

學習接待服務禮儀
Aprender o protocolo de serviço de atendimento
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為加強本局人員製作警務報告的能力，本局警察

學校於 9 月期間開辦「警務報告課程」。參與的

30 位學員為分別來自各警務單位的警員至副警

長職級人員。由林錦豪警長向學員講解警務報告

的種類、撰寫要點及程序，並透過經驗分享及個

案分析，讓學員對日常警務報告有更深入的認識

及了解，從而提升警務工作的成效。

Com vista a reforçar a capacidade dos nossos 
agentes de elaboração de participação policial, 
a Escola de Polícia desta Corporação organizou 
em Setembro o Curso sobre as Part icipações 
Policiais, que foi frequentado por 30 agentes dos 
postos de guarda a subchefe vindos de diferentes 
subunidades. O chefe Lam Kam Hou explicou aos 
formandos os tipos, os pontos chaves de redacção 
e o procedimento de part ic ipação pol ic ia l ,  e, 
através de partilha de experiências e de análise 
de casos, ajudou-lhes a ter maior conhecimento 
e compreensão sobre as participações policiais 
quot id ianas, favorecendo o melhoramento de 
eficiência de serviço policial.

警務報告課程

Curso sobre as Participações Policiais

導師介紹警務報告製作的要點
Expondo os pontos chaves da elaboração de 
participação policial

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

心理與督導才能課程

Curso de Psicologia e de Supervisão

9 月 18 日及 19 日，本局警察學校開辦「心理

與督導才能課程」，是次課程學員對象主要為基

礎職程中首席警員或以上職級人員，以及心理支

援關注小組成員，合共有 25 位人員參與。課程

目標是讓學員認識新時代警務工作的挑戰和壓

力，了解年青警務人員的心態，分享不同角度的

智慧，鍛鍊客觀平衡的心態，掌握處理衝突的技

巧和知識。

Nos dias 18 e 19 de Setembro, a Escola de Polícia 
desta Corporação realizou o Curso de Psicologia 
e de Supervisão, que se destina principalmente 
aos guardas de categoria de guardas principais 
ou superior da carreira ordinária e os membros do 
grupo do acompanhamento de apoio psicológico, 
contou com a participação de 25 agentes. O curso 
permite aos agentes conhecerem o stress perante 
os desafio dos trabalhos policiais na nova era, 
entenderem a mentalidade dos agentes policiais 
jovens, parti lharem a inteligência dos ângulos 
diferentes, treinarem a mentalidade objectiva e 
equilibrada, bem como dominarem as técnicas e 
conhecimentos no âmbito de tratamento de conflito.
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 8 月 20 日，旅客向本局澳門警務廳偵查警司處

致送錦旗，以表揚本局警員於較早前偵破的一宗

拾得物不正當據為己有案件，並成功尋回受害人

的財物。

Em 20 de Agosto, dois turistas ofereceram um 
galhardete ao Comissariado de Inquéri tos do 
Departamento Policial de Macau desta Corporação, 
em elogio de acções tidas pelos nossos agentes em 
desmantelamento de apropriação ilegítima em caso 
de acessão ou de coisa achada, e recuperação de 
objectos perdidos para as vítimas.

本局人員獲表揚

Pessoal desta Corporação foi atribuído o 
elogio

陳洪警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, Comissário Chan Hong, 
a receber o galhardete

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

 8 月 21 日，旅客到本局海島警務廳致送錦旗，

以表揚警員對偵查案件鍥而不捨的精神，成功將

涉及一宗拾遺不報案件的嫌犯截獲，並將其送交

檢察院偵訊。

Em 21 de Agosto,  um tur ista deslocou-se ao 
Departamento Policial das Ilhas para oferecer um 
galhardete, a fim de elogiar os nossos agentes 
pelo seu espírito de perseverança na investigação 
do caso, e pela intercepção dos suspeitos de 
apropriação i legít ima em caso de acessão ou 
de coisa achada, e por fim os suspeitos foram 
encaminhados ao Ministério Público para o devido 
tratamento.

楊雪榮副警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, Subcomissário Ieong 
Sut Weng, a receber o galhardete

 9 月 19 日，一位市民向本局澳門警務廳第一警

務警司處致送錦旗，以表揚警員將一宗盜竊案的

嫌犯繩之以法，並對本局在防罪滅罪所作出的努

力表示支持和讚許。

Em 19 de Setembro, um cidadão ofereceu um 
galhardete ao Comissar iado Pol ic ia l  n.º  1 do 
Departamento Policial de Macau, para elogiar os 
nossos agentes por detenção dos suspeitos do 
caso de furto, apresentando a admiração a esta 
Corporação quanto aos esforços empenhados na 
prevenção e combate aos crimes.

黃耀麟警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, Comissário Wong Io 
Lon, a receber o galhardete
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 9 月 20 日，聯國學校向本局致送學生製作的心

意卡，以感謝本局人員在早前颱風襲澳期間，堅

守崗位，日以繼夜進行救災及清障工作，恢復社

會秩序，保障市民的安全。

聯國學校學生向本局致送心意卡

Alunos da Escola das Nações ofereceram um cartão de 
cumprimentos a esta Corporação

Em 20 de Setembro, a Escola das Nações ofereceu 
um cartão de cumprimentos feito pelos alunos, para 
agradecer aos nossos agentes por execução rigorosa de 
funções e trabalho contínuo no salvamento e limpeza de 
detritos durante a passagem de tufão em Macau, também 
por recuperação da ordem na cidade e garantia da 
segurança dos cidadãos.
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體育競賽
Desporto e
Competições

5 月至 7 月期間，於本局特警隊大樓室內體育館

舉行內部五人足球賽，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︰

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

內部五人足球賽

Competição Interna de Futebol de Cinco

冠軍 特警隊

亞軍 警察學校

季軍 出入境事務廳 A 隊

殿軍 出入境事務廳 B 隊

Realizou-se , durante os meses de Maio e Julho , a 
Competição Interna de Futebol de Cinco no pavilhão 
desport ivo da UTIP, na qual part ic iparam vár ios 
Depar tamentos:  Depar tamento de In formações, 
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. 
Os resultados são os seguintes:

1.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 

2.º lugar Escola de Polícia

3.º lugar Serviço de Migração , equipa A

4.º lugar Serviço de Migração , equipa B
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2018 年保安盃羽毛球賽，於 7 月 13 日假消防

局總部暨西灣湖行動站室內運動場進行比賽，本

局人員獲得了以下優異成績：

保安盃羽毛球賽

Competição de Badminton das Taças 
Desportivas das FSM

男子單打 ( 壯年組 ) 冠軍 鄭君沛 首席警員

男子雙打 ( 壯年組 ) 冠軍
鄭君沛 首席警員

羅嘉倫 首席警員

A Competição de Badminton das Taças Desportivas 
das FSM de 2018 teve lugar no pavilhão desportivo 
do Posto Operacional dos Bombeiros de Sai Van 
em 13 de Julho, o pessoa desta Corporação obteve 
resultados excelentes nos seguintes:

Masculino Singular 
(Sénior) 1.º lugar Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Masculino Par 
(Sénior) 1.º lugar

Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Guarda Principal LO KA LON

得獎人員與頒獎嘉賓合照
Fotografia do pessoal premiado e convidado 
distribuidor de prémios 

成年組啡黑帶 - 75kg 男子個人組手
冠軍 伍立明 警員

亞軍 鄧志峰 警員

成年組啡黑帶 女子個人型 季軍 蔡嘉琪 警員
        
Faixa marrom do Karaté - 

75kg
Kumite individual masculino

1.º lugar Guarda NG LAP MENG

2.º lugar Guarda TANG CHI FONG

Faixa marrom do Karaté Kata individual feminino 3.º lugar Guarda CHOI KA KEI
        

空手道比賽

Competição do karaté

本局空手道隊於 9 月 30 日參與「2018 澳門青

年組、成年組空手道公開賽」，是次比賽共派出

5 位隊員競逐各項套拳及摶擊賽事，各人員均全

力以赴對賽，發揮技術水平，爭取好成績。

Em 30 de Setembro, a equipa do karaté desta 
Corporação participou no Campeonato do Karaté 
nos Escalões de Júnior e Sénior de 2018, enviando 
5 atletas nas modalidades de demonstração de 
forma de movimentos (Kata) e de combate (Kumite), 
o pessoal esforçou-se para demostrar o seu nível 
de técnica, obtendo resultados satisfatórios.

比賽情況
A situação da competição
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治安警少年團成立日
Dia da Criação do Grupo Júnior do CPSP

聖像巡遊
A procissão

文藝表演
Actividades
Recreativas

7 月 8 日，警察樂隊應邀參與「望德聖母堂聖

像巡遊」，為活動增添莊嚴隆重氣氛。此外，7

月至 9 月期間，樂隊亦於「保安部隊高等學校

三十周年活動」、「司法警察日晚宴」、「解

放軍駐澳部隊到訪」及「治安警少年團成立日」

等活動時進行精彩演奏，得到各機構高度讚譽，

持續為本局莊嚴且親切的形象作出貢獻。

Em 8 de Julho, a Banda de Música participou na 
Procissão de S. Roque organizada pela Igreja de S. 
Lázaro, em resposta ao seu convite, contribuindo 
uma atmosfera solene para o desfile. Além disso, 
durante os meses de Julho a Setembro, a Banda 
de Música realizou concerto em várias actividades, 

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

tais como, o Evento do 30.º Aniversário da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau, o 
Jantar do Dia da Polícia Judiciária, a Visita da 
Guarnição em Macau do Exército de Libertação do 
Povo Chinês e o Dia da Criação do Grupo Júnior do 
CPSP, adquirindo grande admiração de instituições, 
contribuindo para a promoção contínua da imagem 
amigável da Corporação.
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其他
Outros

優化「單牌車」經蓮花口岸入出橫琴的車道安排

Optimização de disposição de corredores de veículos com matrícula única para o 
acesso à Ilha de Hengqin através do Posto Fronteiriço da Flor de Lótus

「 單 牌 車 」 入 出 橫 琴 政 策 自 2016 年 12 月 20

日實施後，本局出入境事務廳轄下路氹城邊境

站 ( 俗稱「蓮花口岸」) 車道通關率不斷上升，

為優化及提高車輛通關效率，本局於 7 月 16 日

早上 9 時正，調整路氹城邊境站的車道安排 ──

「單牌車」及「兩地牌」輕型私家車將共同使用

「輕型汽車」車道。倘在出入境高峰時期，該邊

境站將會適時加開車道，確保車輛通關暢順，為

過關人士提供高效的通關服務。

公眾如對出入境事務有任何疑問，歡迎致電本局

出入境事務廳服務熱線，電話：28725488。

A partir da implementação da medida de circulação 
de veículos com matrícula única de Macau na 
Ilha de Hengqin em 20 de Dezembro de 2016, 
registou-se um aumento ininterrupto na taxa da 
passagem migratória nos corredores de veículos 
do Posto Fronteiriço do Cotai, subordinado do 
Serviço de Migração desta Corporação (designado 
vulgarmente por “Posto Fronteiriço da Flor de 
Lótus”). A fim de optimizar e elevar a eficiência da 
passagem fronteiriça de veículos, em 16 de Julho, 
pelas 9 horas da manhã, esta Corporação ajustou 
a disposição de corredores de veículos do Posto 
Fronteiriço do Cotai – os veículos com matrícula 
única e com duas matrículas utilizam conjuntamente 
os corredores para automóveis ligeiros. Caso se 
encontre a altura de pico na migração, o Posto 
Fronteiriço irá abrir mais corredores de veículos em 
tempo oportuno, no intuito de assegurar uma boa 
circulação na passagem de veículos, e prestar o 
serviço da passagem fronteiriça com alta eficiência.

Caso o público tenha qualquer dúvida relativa aos 
assuntos de migração, queira contactar a linha do 
Serviço de Migração (Tel.: 2872 5488).
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本局設九服務點接收集會權及示威權書面預告

O CPSP cria nove postos de serviço do recebimento do aviso prévio por 
escrito sobre o direito de reunião e de manifestação

根據經第 11/2018 號法律修改之第 2/93/M 號法律《集會權及示威權》的相關規定，擬使用公共道路、

公眾場所或向公眾開放的場所舉行集會或示威之人士或實體，由 9 月 13 日起，須向本局局長作出書面預

告。為此，本局於轄下單位設立以下 9 個服務點接收集會或示威權書面預告：

接收集會權及示威權書面預告之服務地點

澳門區（6 個） 地址

澳門警務廳第一警務警司處 夜呣斜巷 / 崗頂斜路澳門警務廳大樓

澳門警務廳第二警務警司處 罅些喇提督大馬路

澳門警務廳第三警務警司處 十月一號前地治安警察局總部大樓正門一樓

交通廳澳門交通警司處 得勝馬路澳門交通警司處辦公樓

行動廳公共關係處 十月一號前地治安警察局總部大樓正門三樓

特警隊 關閘廣場特警隊大樓

離島區（3 個） 地址

海島警務廳氹仔警務警司處 氹仔大連街 141 號

海島警務廳路環警司處 路環石排灣業興大廈第六座地下

海島警務廳機場警務處 氹仔北安大馬路

上述地點於 9 月 13 日上午 9 時開始提供服務，澳門居民如需舉行集會或遊行活動，可攜同已填妥之書面

預告到上述地點遞交，並出示活動發起人之澳門居民身份證正本，本局收件人員核對資料後，將向交件人

發出書面收據。

公眾可於本局網頁下載集會權及示威權書面預告表格，或於上述服務地點索取。如對遞交預告的手續有任

何疑問，可於辦公時間致電：8790 5555 查詢。
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Nos termos da Lei n.º 2/93/M – Direito de Reunião e de Manifestação, alterada pela Lei n.º 

11/2018, as pessoas ou entidades que pretendam realizar reuniões ou manifestações com 

utilização da via pública, de lugares públicos ou abertos ao público devem avisar, por escrito, 

o Comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, a partir de 13 de Setembro. Para 

o efeito, esta Corporação cria em suas subunidades os seguintes nove postos de serviço do 

recebimento do aviso prévio por escrito sobre o direito de reunião e de manifestação:

Postos de serviço do recebimento do aviso prévio por escrito

sobre o direito de reunião e de manifestação

Macau (6 postos) Endereço

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  - 

Comissariado Policial n.º 1

Calçada do Gamboa, Instalações do Departamento Policial 

de Macau
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  - 

Comissariado Policial n.º 2
Avenida de Almirante Lacerda

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  - 

Comissariado Policial n.º 3

Praceta de 1 de Outubro, Entrada Principal do Comando da 

PSP, 1.º Piso
Departamento de Trânsito - Comissariado 

de Trânsito de Macau

Estrada da Vitória, Edifício de Serviços do Comissariado 

de Trânsito de Macau
Departamento de Operações - Divisão 

de Relações Públicos

Praceta de 1 de Outubro, Entrada Principal do Comando da 

PSP, 3.º Piso
Un idade  Tác t i ca  de  I n te r venção  da 

Polícia
Praça das Portas do Cerco, Aquartelamento da UTIP

Ilhas (3 postos) Endereço

D e p a r t a m e n t o  P o l i c i a l  d a s  I l h a s  - 

Comissariado Policial da Taipa
Rua de Tai Lin, n.º 141, Taipa

D e p a r t a m e n t o  P o l i c i a l  d a s  I l h a s  - 

Comissariado de Coloane (Seac Pai Van)
Seac Pai Van, Edifício Ip Heng, Bloco VI, R/C, Coloane

Departamento Policial das Ilhas - Divisão 

Policial do Aeroporto
Estrada de Pac On, Taipa

Os locais supramencionados prestarão serviços a partir das 9H00 da manhã de 13 de Setembro, 

caso os residentes de Macau queiram realizar reuniões ou desfiles, podem entregar o aviso 

preenchido nos locais referidos em cima, apresentando o original do B.I.R. do promotor, após da 

verificação de documentos, o pessoal do CPSP que recebe o formulário irá emitir-lhe um recibo 

por escrito.

A partir de hoje, os cidadãos podem descarregar o formulário do aviso prévio por escrito sobre o 

direito de reunião e de manifestação no website desta Polícia, ou obtê-lo nos locais indicados em 

cima. Se tiver dúvidas sobre o procedimento de entregue do aviso, queira contactar o telefone n.º 

8790 5555 no horário de expediente.
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開課日交通及跨境學童通關情況

O trânsito no início das aulas no novo ano lectivo e a passagem fronteiriça dos 
estudantes oriundos do Interior da China

開學首日早上天氣不穩定，巿面道路車輛較多。

本局交通廳加派警員指揮及疏導交通，確保巿

民出行的安全和交通暢順，秩序大致良好。

便利通關措施方面，關閘邊境站的跨境學童專

道已於 9 月 1 日重啟，方便跨境學童通關。並

於人流密集時段開啟 11 條學童專道，通關情況

順暢。

Na manhã do  in íc io  das  au las  no  novo ano 
lectivo, o tempo esteve instável, e encontraram-
-se muitos veículos nas estradas, assim sendo, 
o Departamento de Trânsito desta Corporação 
destacou mais agentes policiais para orientar e 
desobstruir o tráfego, a fim de garantir a segurança 
de deslocação dos cidadãos e a fluidez no trânsito, 
pelo que a ordem foi boa em geral. 

Relativamente à medida da facilitação da migração, 
reabriram-se no primeiro dia de Setembro os 
corredores reservados a estudantes oriundos do 
Interior da China no Posto Fronteiriço das Portas 
do Cerco, no sentido de faci l i tar a passagem 
migratória dos estudantes referidos. Irá também 

「治安小警苗」暑期活動

Actividades de Verão para a Polícia Juvenil

本局於暑假期間為小警苗成員舉辦豐富的暑期

活動和興趣班，透過不同的活動模式，讓小警

苗們在愉快的環境下邊玩邊學，啟發學習興趣。

並鼓勵小警苗們善用餘暇，開拓視野發掘潛能、

提升自我。

abrir mais 11 canais na altura com grande fluxo 
de pessoas, para manter uma boa circulação na 
migração.
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書法
Caligrafia

空手道
Karaté

音樂樂器
Instrumento musical

兒童舞蹈
Dança para crianças 

乒乓球
Ténis de mesa 

親子月餅手作坊
Workshop de bolo de Lua entre 
pais e filhos

Durante as Férias de Verão, esta Corporação 
realizou diversas actividades e turmas de interesse 
aos membros da Pol íc ia  Juveni l ,  a t ravés de 
d i ferentes formas de eventos,  deixando- lhes 
num ambiente agradável a aprenderem novas 
coisas durante jogos, inspirando o seu interesse 
d e  a p r e n d i z a g e m ,  a i n d a  e s t i m u l a n d o - o s  a 
aproveitarem tempos livres para enriquecer novos 
conhecimentos, descobrir o seu potencial e elevar 
a capacidade de auto-aperfeiçoamento.

藝術繪畫
Pintura de belas artes 
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「學警體驗營」學員感想

Impressões sobre a participação do Programa de Cadetes

當初入營第一天，覺得時間過得有點慢，好像做

了很多事情還未到中午，記得每天都要上落斜

坡很多次，每次都覺很辛苦，但因為辛苦過後，

才有中午飯食，只可以每天堅持過着，撐住，跟

自己說「我有能力做到的」，但到了最後一日，

早餐後在前操場集合，我望著男訓房上的徽章，

有著不捨的感覺，我怕今天落山後，沒有機會再

上來這個地方。這 3 天的訓練營，每天做的活

動，都是挑戰自己，因為平時的我，是不做運動

的女生，而且不會主動嘗試新事物，但通過這次

機會，特別在 GAM 徑，教官每教一關，都會問

有沒有學員嘗試，這個時候，我考慮了一會兒，

跟自己說「既然有機會進來，我一定要放膽去

試，要盡力去做」。同樣在游繩這項活動，當初

問自己，要不要放棄，因為好驚，我不是擔心不

安全，只是因為未試過，而且很難過自己心理的

一關，但突然聽完 Madam 鼓勵說話，我下決

心要勇敢去嘗試，最後，在教官的教導下，挑戰

成功 !

另外，在訓練營最難忘最深刻的當然是夜山行，

行山前天氣突然變差，行了一半便開始下雨，教

官跟我們說，再繼續下去，有機會全身濕透，所

以問我們想不想繼續。當初，我最怕就是這活動

因為打風的影響而取消，所以我當然說想，同學

也不例外，到了我的組上山，行了一半，雨勢突

然變大，最後，由頭到腳全身濕透，其實，對於

我來說，幸好有這場雨，我才可以真正體驗到警

察的艱辛，因為警察當值時，不論天氣好壞，下

雨都依然在外面工作，所以，下雨，我更開心。

到了第三天，是參觀活動，參觀了很多警務人員

工作的環境，見識了很多平時市民不能做的事，

例如在關閘過境的指揮台，嘗試騎交通部的警車

等等。這些機會真是非常難得，在這次活動，我

深深感受到學警的艱辛，因為他們訓練的時候，

非常嚴謹，做每一件事都不能有錯失。

最後，希望下年的我，依然有機會參加，而且希

望在營的日子會逗留長一點，增加學習葡文口號

的課程。

在此，我要多謝所有教官們的指導，因為他們在

這個活動，真是準備了很多工作。同時付出了很

多，有他們，我才有機會參與這項活動。

譚嘉琪

從小就有個當警察的夢想，並且將其作為自己的

信仰。經過為期三天兩夜的學警體驗營，更加深

刻了解這份職業在我心中的歸屬感。在訓練時，

如果隊中有一個人做錯事情，整支隊伍都要跟著

受罰，這讓我深刻的感受到集體的榮譽感，更

讓我對這份職業有了新的認識。隊列要求每一

位警察都要有鐵一般的紀律，左就是左，不能

背道而馳，只有鐵一般的紀律才能服從和領導。

訓練期間，治安警察局代局長跟我們一起交流，

梁浩源

給我們講述她職業生涯中有趣的故事，更教會我

們為人處事的方式。這次體驗營不但磨練了我的

意志，更歷練了我的精神和塑造了我的靈魂。希

望自己通過這次體驗能把這份精神帶到今後的生

活中去。如果要成為一名合格的警察，需要端正

態度，堅毅的信念和勇氣，只有這樣才能用自己

的一生詮釋「警察」二字對於我們的意義。
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經過這次體驗營我深刻的體會到做警察真的不

易，在他們成為一個正式的警察之前需要在保安

高校進行大量的體能訓練、認識並學會使用警用

裝備、學會服從等等一系列辛苦的訓練與考驗。

我們學警體驗營也只來了三天兩夜，體驗了一個

正式學警平時訓練十分之一不到就已經叫苦連

天了。最深刻一幕就是一次學警的操兵訓練，我

們體驗營的同學們只是站在一邊看就已經累得

腰酸骨痛、汗流浹背，更何況正式學警們在場上

整齊劃一的步操。

梅咏雯

經過今次參與學警體驗營，令我獲益良多，雖

然短短三日的課程，令我懂得與人溝通的技巧，

增加自信和做人的責任感，特別是團隊精神和使

命感，讓我勇於挑戰和克服難關。回想第一日

踏進營的時候，當接上師姐給我的軍裝和皮靴，

當時我興奮之極，由於第一次穿着這些軍服，令

我束手無策，慌張起來，有賴師姐的專業教導，

才使我在剎那間穿起這套威風凜凜的軍服。然後

到操場接受體操訓練，經過晚餐之後，去了行夜

山，這是我人生第一次的經歷，之後我被分派到

守槍房，令我感覺責任重大，但感到自豪。在訓

練的項目中，令我最難忘的是遊繩訓練，因為我

第一次接觸，但得到教官的教導和鼓勵，令我順

何婉儀

利完成，心情極之振奮，經過所有體能訓練後，

覺得相對學校的訓練，無與倫比，增加我對運動

的興趣，而且運動後，令我心曠神怡，舒緩平時

上課的壓力。回想最後一天，行程非常緊湊，在

短短的時間內，參觀了幾個重要機關部門，內部

軟件和硬件的裝備都非常完善和先進，令我大開

眼界。最後感謝舉辦今次學警體驗營的主辦單位

和所有長官、師兄和師姐們的教導，以及他們分

享了寶貴的經驗，及所有一同參與的同學，令我

上了寶貴的一課，並祝身體健康，生活愉快及舉

辦單位一年比一年更蒸蒸日上，令年青人有一個

充實的暑假！

另外，通過這個體驗營我發現警察這份工作並不

像我們平時想像得那麽簡單，不只是平時在街上

巡邏看有沒有需要幫助的人或者騎車巡邏抄抄違

例泊車。他們平時巡邏隊的上班時間非常不穩定

很容易生病，站崗站通宵也是家常便飯，而且只

要我們平時有一些緊急情況警察這個職業都會幫

忙。這次活動完全改變了我對警察這份工作的看

法，他們很辛苦付出的同時也很偉大。

我好開心自己在暑期活動選中了這個營，雖然這

個營的訓練好辛苦，吃飯吃太快，導致短暫的胃

痛，但我依舊用我的宗旨「永不放棄，堅持到

底，相信自己，成功在望」。我平常都會去做運

動，但進入到保安部隊高等學校的奪命坡，都對

我有一定的考驗。我為什麼會想參加這個營呢？

其實我小時候很想做警察，可能是覺得很帥，很

陳珮曦

正義，我前幾個月聽到做警察要八個月的訓練，

所以想來體驗一下。剛進去已經覺得有點辛苦，

所以就打消了做警察的念頭，但看做警察帥、正

義的形象，我可能會繼續堅持我的警察夢。我希

望我長大後，做一名特警—警犬隊或交通警，

亦都希望保安部隊高等學校可以給我一個好的機

會加入警察的一份子。
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在這三日的體驗營中，我學了好多之前從未學過

的東西，對警察的工作有了更多了解，而這亦是

我參加是次活動的最大目的。在參加活動之前，

我十分期待，但不知不覺就過了這三天。首先我

非常感謝我們親愛的教官，一直照顧着我們，一

點點都不能讓我們受傷，感覺好溫馨，就像我們

的爸爸媽媽一樣。我亦對團隊精神有了更深一步

的認知，知道了團隊精神在警隊中是一樣非常非

常重要的東西。在這三日的體驗活動中，令我最

深刻的就是 G.A.M. 徑，因此我都想嘗試一次過

挑戰這 12 項項目，感覺好有挑戰性，特別在時

間和體力上。如果可行，其實我都想嘗試玩野外

陳家儀

定向。我覺得是次活動令我有很多出乎意料的東

西，令我在警察這份工作中加深了更多的熱情，

特別在最後的橘子微電影中，令我對警務人員有

一種非常尊敬的感覺，真的辛苦了各位警察，為

了令澳門更加和平繁榮一直堅持着。

雖然我知道辛苦，雖然我只有 15 歲，但將來我

會好好考慮這份工作。最後想藉此機會多謝我們

的班長，一直照顧着我們。還有我的同房們，一

直陪我聊天，另外一位還借拖鞋給我。還有各位

學員們，一直堅持着走上了這個斜坡。

體驗營結束之後，好多人都來問我在這三天之

中：「感覺怎麼樣？」，「好玩嗎？」

老實說，累是累的。但在這短短的幾天，我收獲

的實在太多太多了。和朋友一起來參加的我不但

認識了新朋友，更擴闊了視野，最重要的是挑戰

了自己，學會了迎難而上。

明白到自己的能力跟不上，所以才有值得我努力

追求跟上的價值。因為能力是需要長時間訓練出

來，自然有高低之別。最後透過這次體驗營不但

提高了自己的自理能力，身穿學警制服時，責任

感和使命感也隨之增加。

天下無不散之筵席，現在回想起其中一位女教官

曾對我說過的話：「每個人到最後都會依依不捨

地離開這裏」如今，我體會到了。在這短短的三

天，我們從早到晚的訓練令我感受到教官們的耐

心，而且不厭其煩的從旁指導與協助，教我們如

羅詠仙

何通過一關又一關，使我們不但學習到基本的知

識和技能，更學習到作為制服團體的一員，團隊

精神尤為重要。到最後一天時，我已經開始懷念

那時一起走着斜路，一起流着汗的我們，一起嬉

戲玩耍的我們。

而我自己在這幾天也在默默地被潛移默化着，明

白到任何時候只要你願意，就做得到，因為所有

事情其實只在一念之間，重要的是你怎麼看待。

不論甚麼事情，堅持就是勝利。

最後，衷心感謝教官們三天以來的照顧和教導。

沒有你們，我們這三天的行程不會如此順利。
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致尊敬的教官、警務人員：

三天的體驗營已順利結束，教官們的教誨、同學

們的笑容、師兄師姐們的關心，每一秒、每一

幕，都瀝瀝在目，緊記於心。

我自小便視警察為英雄，卻不知他們背後的艱辛

和汗水。通過這次體驗營，我了解到警務人員的

辛勞和職務。

世上無難事，只怕有心人。像獨木橋一樣，只要

我們願意踏出一小步，那麼我們便是向成功邁向

一大步。感謝各位教官，各位幫助我的同學、朋

友。您們讓我再次認識自己，戰勝一切不可能，

朱曉穎

「演講及新聞發佈班」學員感想

Impressões sobre a participação da Aula para a Técnica de Discurso e de 
Conferência de Imprensa

戰勝前所未有的難關。

在營中，我嘗試了很多第一次：第一次穿警服，

第一次步操，第一次被「賞」掌上壓 ...... 怎料

我這些第一次，都是保安學員的日常，只有八份

之一都不到的日常。我欣賞他們，欣賞他們不屈

不撓的精神，欣賞他們為市民服務的熱心，欣賞

他們默默忍受的血汗。好奇參加的體驗營，卻成

為畢生難忘的回憶。因為您們，我們才有現在的

澳門。感謝！

敬安

參加是次課程後，使我更了解、更明白到「台上

一分鐘、台下十年功」的道理，短短三十分鐘的

發佈會中，新聞發言官流利地讀稿，表面好似

很簡單，背後其實要經歷無數而又艱辛的鍛鍊，

以及上千次的經驗。本次課程亦令我明白到即使

先天不足，只要多加鍛鍊，便能熟能生巧；課程

中更教授了一個不起眼的、卻是生活上最實用

的一項 - 「主動」，機會是要自己主動爭取的，

而不是漫無目的地等待機會的到來。

李卓傑

今次的課程令我再次對演講的知識技巧等方面

加深了解，而且還有當場演講的機會，大家的表

現都不錯。令我最難忘的就是能穿着警服來發佈

新聞，不會只是靠理論知識及其他的傳媒照片和

視頻知道而已。演講也許已試過多次，但新聞發

佈却是人生第一次嘗試，我依然還有很大的進步

空間。感謝林警司和其他警務人員清晰的講解、

帶領、背後的幫助、支持和包容。今次課程令我

獲益良多。今天真是精彩的一天，今後我會勇敢

踏出每一步來繼續發現新事物、挑戰每個難關；

感謝治安警察局能舉辦此活動讓我參與。我會多

向身邊的人推薦相關活動，讓更多的人認識。

郭倩怡
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心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

談 話 的 藝 術
王瀚林 心理輔導員

Psicólogo, Wong Hon Lam (Kyle)

在日常生活中，人每一天都會因應內在狀態和外

在環境的變化而產生形形色色的情緒。有些情緒

是正向的，從而令人充滿動力；而有些情緒是負

面的；從而令人沮喪氣餒。而情緒的本質是流

動和動態的，因而人在一日之中可能會歷遍喜、

樂、哀、怒等不同質性的情緒，情緒擺盪的深度

和廣度一般都固定在一定的範疇值內，人普遍具

有足夠的心理韌性進行自我調節使其情緒回彈

至較為中性的水平。然而，部份人在經歷重大的

壓力事件後 ( 例如：家庭變故、工作壓力、創傷

等 )，加上自身特質的脆弱性 ( 例如：先天生理

因素、早期應對模式等 )，可能會深陷在負性情

緒中，造成重大的個人困擾，影響生活品質，甚

至造成心理疾病。經驗上，大部份人在情緒困擾

超出自身承受能力時，都會選擇與家人、朋友、

或感到信任的人傾訴。然而，不同於社交對話，

具有成效的傾訴須具有治療性。那麼，怎樣的傾

訴方式才能具有治療性，使當事人的情緒得到緩

解呢？

具有治療性的對話是心理輔導 (counseling) 的

根本；從定義上來說，心理輔導是基於心理學以

及人類發展理論，透過不同的心理介入技術，協

助當事人對自我、外在世界、以及人際關係產生

更深的覺察，從而發展出更健康 ( 或更完整 ) 的

感知和應對模式的一個過程。心理介入可能針對

調整當事人的認知 ( 如認知行為治療 )、情感體

驗 ( 如情緒焦點治療 )、行為 ( 如行為矯正技術 )、

或人際系統 ( 如家庭治療 )。總的來說，不同取

向的介入模式有不同的治療目標，亦有不同的治

療理論及技術作為基礎，現今被總結出來不同的

治療學派超過五百多種。那麼，在繁多的治療理

論中，那一種方式比較有效？是不是必須掌握複

雜的技術才能使傾訴具有治療性呢？綜合了多

個臨床隨機對照實驗的元分析 (meta-analysis)

顯示，不同的治療方法在改善徵狀上的效果沒

有顯著差異，也就驗證了心理治療效果評估上

著名的渡渡鳥判決 (dodo bird verdict)。既然

輔導的效果不必然來自於治療方法本身，那麼

治療性的來源到底來自那裡？近期的研究反映，

心理治療的普遍因子 (common factor) 比各種

治 療 方 法 中 的 特 定 因 子 (specific factor) 更 能

解釋臨床效果。可幸的是，普遍因子不針對專門

技術，而更著重於治療師的特質和與當事人關係

的建立。也就是說，具有治療性的傾訴不一定

依賴複雜的治療技術，作為朋友或朋輩輔導員，

如 果 能 夠 與 當 事 人 建 立 良 好 的 關 係 (working 

relationship)，亦能使傾訴發揮作用，協助其

舒緩情緒。文章下半部份將描述良好關係的特質

以及建立技巧，以供日常練習應用。 

一 段 關 係 最 少 以 兩 個 人 做 單 位 (dyad)，

在 良 好 的 關 係 中， 兩 個 人 的 互 動 具 有 同

理 心 (empathy)、 同 盟 (alliance)、 一 致

(congruence)、真誠 (genuineness) 這些特質：

同理心 (empathy)

很多時候，當我們遇到煩惱找人傾訴，基於實際

導向，別人都會立刻給出很多建議或解決方法。

但我們知道，作為一個成年人，自己並非沒有

能力想出解決方案，而是當下受情緒所困，無

法執行。此時，我們其實更需要別人同理自己的

情緒和想法，希望自己不是世界上孤獨的一員，

有人真正明白自己的境況。同理是一種完全分享

對方的情感、感覺、思想、邏輯的狀態。真正的

同理是高度代入對方的主觀世界，與對方同行，

並利用對方的主觀視點進行探索。同理要求我

們暫時放下自己的價值觀，做到不加批判，明
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白對方此時此刻有這樣的情緒、思想、行為必

定有他 / 她的原因，而且在其主觀世界內完全合

理。唯有這樣，我們才能真正理解對方，明白

問題的核心和癥結。同理可以透過積極的傾聽

(active listening)、 反 映 (paraphrase)、 正 向

關懷 (positive regard) 達成。在積極傾聽下，

我們不但要高度關注對方說話內容，控制自己不

要恍神或分心 ( 例如玩手機、打瞌睡 )，我們還

要留意自己和對方的非語言反應。與人傾談時，

如果我們能雙手平放，身體向前傾，與對方保持

適度的眼神接觸，對方會感到自己的說話是被重

視的。 另一方面，反映技術不單只是重覆別人

的話語，反映由同理程度的淺層到深層可分為內

容反映、情感反映、以及期望 / 動機反映。深層

次的反映可協助當事人發現隱藏於自己話語背

後的情緒以及期望，加深覺察。

同盟 (alliance)

很多人情緒上出現困擾，常常是因為錯誤的歸因

模式。這些歸因模式使當事人對自我、對世界、

對他人、以及對自己的問題產生錯誤的認知。這

些認知方式是不具適應性的，因而導致負面情緒

甚至心理疾病 / 行為問題的產生，但這些錯誤的

認知一直以微妙的方式存在著，因為它們來自於

早期經驗以及家庭的教養，已經被當事人深刻地

內化。因而當事人認為他 / 她理解世界的方式是

唯一的，是理所當然的，漸漸變成一些潛藏的規

則，協助當事人在家庭以及生活中生存。例如：

有些人總是沉浸在憤怒之中，言談間總是透露著

對他人的不滿，甚至認為自己一直被身邊的人逼

害，必須奮力抵抗。這種以威權震懾，時時刻刻

斥責別人的溝通方式，可能繼承於極度重視嚴謹

性和紀律的家庭，父母都要有非常高的要求而且

常常以指令的方式進行溝通，在家庭中沒有感受

到充份的愛和理解，以致當事人也以同等的方式

看待世界，凡事非黑即白以及傾向於完美主義，

對別人的要求都很高及有很強的操縱性。輔導的

過程其實就是要引導當事人跳出自己的慣性思

考，嘗試以另外一些視點去感知世界，從而帶出

新的認知、感受、以及行為模式。 此時，我們

就是要與當事人建立同盟關係，尋找共同輔導目

標，帶領當事人離開自己的舒適圈，放下一直賴

以生存的機制，探索生命的其他可能性以及承受

過程中的不安。

一致 (congruence) 及真誠 (genuineness)

輔導講求高度同理，我們在聆聽的過程中，要做

到對當事人所說的內容不加批判，切忌說教以及

強行要求對方接受自己的一套處事方式。但人總

不能擺脫自己的價值觀，同理對方不代表我們要

表現虛假，對案主的所有行為都表示同意和讚

賞，甚至刻意討好。在傾談之中，輔導員必順保

持內外一致以及誠懇的態度，當事人才有機會在

過程中學習，誠實和坦然面對自己的問題。如果

當事人分享的內容嚴重違背我們的價值觀或社

會道德規範時，我們可以透露自己的感受，但必

需強調這是自己此時此刻的感受，不要將當事人

所作的行為或選擇與他的人格連結。換句話說，

要將當事人的行為外化，明白當事人的行為只

是基於當時的思想、感受、期望所作出的選擇，

在當時人的內在世界有一定合理性，他 / 她的行

為並不代表他 / 她的人格特質。輔導並非裁決過

程，我們無需為當事人的行為作出錯與對的判

決；很多時候，錯與對並非當事人所困惑的地

方，與當事人坦誠而平等地相處，才可讓他 / 她

自在的談論自己的問題，獲得覺察、治癒而及成

長的機會。

心理輔導員 Psicólogo : 王瀚林 Wong Hon Lam（Kyle）

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7787

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

服務時間 Horário de serviço :

星期一 Às 2ªs-Feiras,                  11:00~13:00 14:30~19:45 
星期二至四 Das 3ªs-Feiras às 5ªs-Feiras,  09:00~13:00 14:30~17:45 
星期五 Às 6ªs-Feiras,                  09:00~13:00 14:30~17:30
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2018 年 第 三 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況

服務承諾
Carta de
Qualidade

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

1 入境及逗留許可

1 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

3 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

2 出入境手續

4 為本澳居民辦理出 / 入境驗證手續 ( 非自助過關通道 ) 10 秒 90%

出入境事務廳
各邊境站

100%
( 註 2 )

5 為持《前往港澳通行證》人士辦理入境驗證手續 20 分鐘 98% 100%

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

7 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──非經本局指紋
系統核實身份 30 分鐘 98% 94.74%

8 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% ---

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

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

出入境事務廳
外國人事務警司處

100%

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

4 延長「逗留許可」

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

13 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

15 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

5 外地僱員身份認別證

16 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

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

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

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

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

26 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

27 申請「轉載獲批外地學生之『逗留的特別許可』紀錄之證明書」 2 個工作日 90% 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

( 註 1 )

8 居留許可

28 持《前往港澳通行證》之一般人士 ( 包括「超齡子女」) 申請
「居留許可」 5 個工作日 97%

出入境事務廳
居民事務警司處

100%

29 持《前往港澳通行證》且初步符合永久性居民身份資格之人士
申請「居留許可」

翌工作日
下午 2 時 98% ---

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 99.74%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.21%

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 99.82%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

16 處理拾獲物 58 拾獲本澳居民證件 ─ 發還通知 15 分鐘 75%

出入境事務廳
交通廳

澳門警務廳
海島警務廳

特警隊
各警務警司處

95.38%

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

99.35%

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

75%

66 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 簽發 6 個工作日 98% 87.50%

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

23 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 100%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 100%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

25 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 98.08%

74 取消 即日 99% ---

26
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口／
出口

75 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% ---

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

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

行動控制中心 100%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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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% 94.74%

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

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

3

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

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

1 hora 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

100%

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização 
de Permanência"

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

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

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

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

5 Título de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

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

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

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

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

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

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

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

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

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

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

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

3o Trimestre do ano 2018
Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

8 Autorização de Residência

28 Pedido de "Autorização de Residência" de titulares de "Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C." (incluíndo filhos de maior idade) 5 dias úteis 97%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

100%

29
Pedido de “Autorização de Residência” de titulares de “Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C.” e numa fase inicial satisfazem as  condições do 
estatuto de residente permanente

até às 14H00 do 
dia útil imediato 98% ---

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

99.74%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.21%

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

99.82%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

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

devolução 15 minutos 75%

Serviço de Migração
Departamento de 

Trânsito
Departamento Policial 

de Macau
Departamento Policial 

das Ilhas
Unidade Táctica de 

Intervenção da Polícia
Comissariados Policiais

95.38%

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

99.35%

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

75%

66 Pedido (incluíndo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) 
- Emissão 6 dias úteis 98% 87.50%

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 100%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 98.08%

74 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

26

Importação / Exportação de 
armas, munições, engenhos 
ou materiais explosivos ou de 
armas simuladas

75 Pedido de “Autorização para importação / exportação” 13 dias úteis 80% 100%

76 Cancelamento de “Autorização para importação / exportação” no mesmo dia 99% ---

27
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

77 Pedido 10 dias úteis 98%

Departamento de 
Informações

Secção de Empresas de 
Segurança Privada

100%

28 Linha de Combate ao Tráfico 
de Pessoas 28889911 78 Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

100%

29 Serviço Gratificado

79 Pedido (Serviço permanente) 10 dias úteis 99%
Departamento de 

Operações
Divisão de Relações 

Públicas

100%

80 Pedido (Serviços sucessivos) - Decisão no mesmo dia 99% 100%

81 Pedido (Serviço único / grandes eventos) - Emissão da estimativa de 
custos 2 dias úteis 99% 100%

Notas:
 
1. Critério determinado apenas aplicável para “Situações normais”, enquanto estas devem corresponder ao cálculo de “Indicadores da qualidade”.

2. “Taxa de serviços que corresponderam aos critérios” é calculada segundo o resultado dos testes por amostragem, sendo o intervalo de confiança e o grau de credibilidade do seu número total
 das referidas amostras, respectivamente, de 3 e de 99%.




