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由澳門特別行政區政府與中央人

民政府駐澳門特別行政區聯絡辦

公室聯合主辦的「國家安全教育

展」，於 4 月 15 日至 5 月 15 日

期間假澳門回歸賀禮陳列館舉行。今年的展覽內

容分為四大主題，包括「復興之路」、「居安思

危」、「安全與發展」、「我們的責任」。

本局於期間組織轄下多個部門的人員及治安警

少年團，共超過 2,000 人參觀展覽，讓本局上

下加深認識國家安全對社會繁榮穩定的重要性，

更加堅定守護澳門社會治安和秩序的信念。

A “Exposição da educação sobre a segurança 
nacional”, co-organizada pelo governo da RAEM 
e pelo Gabinete de Ligação na RAEM do Governo 

國家安全教育展

Exposição da educação 
sobre a segurança nacional

15
四月 ABR

本局領導及主管人員參觀
「國家安全教育展」
Visita do pessoal de 
Direcção e Chefia da 
Corporação à exposição

特  稿
Reportagem
Especial

Popular Central da China, teve lugar durante o 
período de 15 de Abril a 15 de Maio no Museu 
das Ofertas sobre a Transferéncia de Soberania 
de Macau. O conteúdo da exposição do corrente 
ano foi  subordinado a seguintes 4 temas: “O 
caminho para renascença”,  “Estar  preparado 
para o perigo em tempos de paz”, “Segurança e 
Desenvelvimento”, e “Nossas responsabilidades”.

Entretanto, a Corporação organizou a visita do 
pessoal das suas dependências e do Grupo Júnior 
do CPSP, totalmente de cerca de 2.000 pessoas, à 
exposição, para enriquecer-lhes os conhecimentos 
sobre a importância da segurança nacional para 
a estabil idade e prosperidade da sociedade, e 
reforçar a sua crença na defesa de segurança e 
ordem públicas de Macau.
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本局組織轄下多個部門的人員參觀展覽
Visita do pessoal das dependências da Corporação à exposição

治安警少年團在本局人員帶領下參觀是次展覽
O Grupo Júnior do CPSP, guiado pelo pessoal da Corporação, visitou 
a exposição
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首播儀式
Cerimónia de estreia

教育暨青年局老柏生局長與本局劉運嫦副局長，分別向參與製
作《從來未屈服》音樂短片的製作人、歌手及演員致送感謝狀
O Director do DESJ, Lou Pak Sang, e a 2.ª Comandante desta 
Corporação, Lao Wan Seong, entregaram respectivamente os 
certificados de referência elogiosa aos produtores, cantores e 
actores do vídeo musical《Nunca Desistir》

本局與教育暨青年局攜手合作拍

攝，以反對校園欺凌為主題的音

樂短片《從來未屈服》，在 5 月

12 日舉行首播儀式，開展「和諧

校園　　以愛同行．拒絶欺凌」的推廣工作，本

局劉運嫦副局長與公共關係處李德輝代處長代

表出席儀式。

劉運嫦副局長在致辭時表示，本局一直十分重視

青少年的身心健康發展，除了透過「社區警務聯

絡機制」與「警 ‧ 校聯絡機制」保持與社群和學

校的交流以及舉辦防罪講座外，近年亦舉辦了

「學警體驗營」、「演講技巧及新聞發佈特訓班」

等有益身心的活動，去年更成立首支青年制服隊

伍「治安警少年團」，讓防罪滅罪訊息傳遞至社

區和校園，以及培養新一代青年樹立社會責任感

及灌輸正確的價值觀。這次本局與教育暨青年局

合作拍攝音樂短片，以透過一條新的傳播路徑向

青少年傳遞正能量。

Esta Corporação e a Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ) elaboraram, em 

conjunto, o vídeo musical《Nunca Desistir》com 
o tema contra bullying nas escolas, cuja estreia 
teve lugar  em 12 de Maio,  desenvolvendo a 
sensibilização da “Escola Harmoniosa - Transportar 
o Amor, Recusar o Bullying”, a 2.ª Comandante, 

12
五月 MAI

「和諧校園　　以愛同行•拒　欺凌」
《從來未屈服》音樂短片首播儀式

“Escola Harmoniosa - Transportar o Amor, Recusar o Bullying”
Estreia do vídeo musical《Nunca Desistir》

Lao Wan Seong, e o Chefe da Divisão de Relações 
Públicas, Lei Tak Fai, participaram nesta cerimónia.

A  2 . ª  C o m a n d a n t e  p r o f e r i u  q u e ,  e s t a 
Corporação tem prestado grande importância 
ao desenvolvimento da saúde física e mental 
dos adolescentes. Além de manter intercâmbios 
e realizar palestras de prevenção criminal com 
associações e escolas através do “Mecanismo de 
ligação do policiamento comunitário” e “Mecanismo 
de Ligação entre a Polícia e as Escolas”, nos 
últ imos anos, ainda realizaram-se actividades 
saudáveis, tais como, o “Programa de experiência 
no campo de instrução de cadetes” e a “Aula para a 
técnica de discurso e de conferência de imprensa”, 
estabelecendo também o primeiro grupo uniforme 
dos jovens “Grupo Júnior do CPSP”, fazendo com 
que transmita a bairros e escolas as mensagens 
de prevenção criminal e anti-crimes, incuta nos 
jovens da nova geração a criarem o sentido de 
responsabilidade social e o valor da vida correcto. 
Nesta ocasião, o CPSP e a DSEJ elaboraram 
conjuntamente o vídeo musical, com o objectivo de 
transmitir a energia positiva aos jovens através de 
um novo método de divulgação. 
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現場嘉賓細心欣
賞音樂短片
Apreciação 
detalhada no 
vídeo musical 
por parte dos 
convidados

治安警少年團成員利用課餘時間參與拍攝
O Grupo Júnior do CPSP aproveitaram os tempos 
livres para participarem na filmagem

市民可於教育暨青年局和諧校園網頁瀏覽及下載《從來未屈服》音樂短片
Os cidadãos interessados podem visitar e descarregar o vídeo musical na página 
electrónica “Escola Harmoniosa” da DSEJ.
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/site/harmony/index.jsp

《從來未屈服》製作團隊由著名音樂人李峻一先

生作曲、作詞及監製，澳門歌手 Romeu（施郎

明）、唱作人青原和本局葉越奇警員一同演繹，

以及治安警少年團成員參與拍攝，將與反對校園

欺凌的相關訊息融入旋律和歌詞中。冀藉着歌詞

能夠將互相尊重、互相包容的正能量信息廣泛傳

播，將「和諧校園　　以愛同行．拒絶欺凌」的

理念和精神發揚開去，做到各界齊心，同向校園

欺凌行為說「不」。

A música e a letra do《Nunca Desistir》 foram 
escr i tas  pe lo  mús ico  famoso,  Joe  Le i ,  cu ja 
produção feita também por mesmo, a canção foi 

interpretada, em conjunto, pelo cantor de Macau, 
Romeu, cantautor, Ferdinand Choi e guarda desta 
Corporação, Ip Ut Kei, os membros do Grupo Júnior 
do CPSP também participaram na elaboração do 
vídeo musical, com o objectivo de acrescentar na 
melodia e letra as mensagens contra bullying nas 
escolas. Espera-se que divulgue amplamente as 
mensagens de respeito e compreensão mútua 
e energia positiva através da letra, promovendo 
o conceito e o espírito da “Escola Harmoniosa 
- Transportar o Amor, Recusar o Bullying”, os 
sectores trabalham em estreita cooperação para 
dizer “Não” a bullying nas escolas. 
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「新的士法」生效  警方嚴謹執法

Entrada em vigor da “Nova lei de táxi”
Aplicação vigorosa de lei pela polícia

俗 稱「 新 的 士 法 」 的 第 3/2019

號法律《輕型出租汽車客運法律

制度》於 6 月 3 日正式生效，新

法當中，本局負責監察和處罰大

部分行政違法行為；交通事務局主要負責對准

照、執照、的士駕駛員證、車輛規格等管理事務

的行政違法行為作出監察及處罰。

而為了讓的士業界更深入認識新法對於的士司

機的權利、義務、違法行為的罰則等方面的規

定，在新法生效前，本局聯同交通事務局及法務

局舉辦多場業界講解會，以及與業界代表進行交

流會議。同時，持續進行內部人員培訓，向公眾

宣傳及與業界保持良好溝通等前期工作。

本局將保持嚴謹的執法態度，確保「新的士法」

的執法成效，並與相關部門適時檢討新法的實施

情況，從而保障旅客及市民出行權利，共同維護

澳門旅遊城市形象。

A Lei n.º 3/2019 (Regime jurídico do transporte de 
passageiros em automóveis ligeiros de aluguer), 
vulgarmente conhecido por “Nova lei de táxi”, 
entrou em vigor em 3 de Junho. De acordo com 
a referida lei, compete à Corporação fiscalizar 
e apl icar sanção à maior parte de infracções 
administrativas, enquanto que à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) 
f i s c a l i z a r  e  a p l i c a r  s a n ç ã o  à s  i n f r a c ç õ e s 
administrativas no âmbito de assuntos de gestão 
relativos à licença, alvará, cartão de identificação 
de condutor de táxi, ou características do veículo.

3
六月 JUN

在新法生效首日凌晨，本局黃偉鴻副局長及劉小俠代廳長
聯同交通事務局林衍新局長視察多個的士站的運作情況
Inspecção da situação de funcionamento de várias praças de 
táxi conjuntamente pelo 2.º Comandante do CPSP, Vong Vai 
Hong, pelo chefe subst.º de departamento, Lao Sio Hap, e pelo 
Director da DSAT, Lam Hin San, no dia de entrada em vigor da 
nova lei

馬超雄代處長 ( 右二 ) 出席電台節目回應聽眾問題
Presença do chefe subst.º de divisão, Ma Chio Hong 
(o 2.º à direita), num programa de rádio a responder às 
perguntas levantadas pelo público

Com vista a melhorar o conhecimento do sector 
de táxi sobre os direitos e deveres de taxistas e as 
sanções contra infracções definidos na nova lei, a 
Corporação realizou, em colaboração com a DSAT 
e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
várias sessões de esclarecimento e reuniões de 
intercâmbio com o sector. Além disso, procedeu, 
de forma contínua, à formação dos seus agentes, à 
sensibilização do público, e à manutenção de boa 
comunicação com o sector.

Com at i tude r igorosa de ap l icação de le i ,  a 
Corporação assegurará a efectiva aplicação da 
“Nova lei de táxi”. Por outro lado, procederá, em 
colaboração com os serviços competentes, à 
revisão oportuna da situação de aplicação, por 
forma a garantir os direitos de visitantes e cidadãos 
à viagem, e proteger a imagem de uma cidade de 
turismo de Macau.
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劉小俠代廳長向警官及人員講解新法實施後本局相關的職能
O chefe subst.º de departamento, Lao Sio Hap, na apresentação 
das respectivas atribuições da Corporação na sequência de 
implementação da nova lei

加強與業界的溝通
Reforço de comunicação com o sector

舉辦多場業界及公眾講解會
Realização de várias sessões de esclarecimento para o público e o sector

本局持續派員到多處進行巡查及執法
Constante fiscalização e aplicação de lei em 
vários locais
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「治安小警苗」成立兩周年慶祝活動

Actividades da comemoração do 2.º aniversário 
do estabelecimento da Polícia Juvenil

劉運嫦副局長表揚小警苗的優秀表現
A 2.ª Comandante, Lao Wan Seong, elogiou o comportamento 
excelente da Polícia Juvenil 

6 月 29 日， 為 慶 祝「 治 安 小 警

苗」成立兩周年，本局 100 多位

人員及家屬與小警苗一起舉行慶

祝活動。

兩年來，大家看著治安小警苗以最正面的人生

觀、價值觀一路成長，過程中得到大家最有力的

支持，為小警苗的成長路上送上祝福與關愛。

「治安小警苗」於兩年間透過各部門的努力，成

功舉辦了多項有益身心的活動，促進警務人員親

子之間的互動和了解，培養小警苗們良好的品

德，傳承警隊精神。「治安小警苗」舉辦至今已

經有 320 名成員。

29
六月 JUN

本局今後將會繼續舉辦青少年、兒童以及親子等

活動項目，讓所有小警苗在警隊大家庭的陽光

下，健康、快樂地茁壯成長，樹立正確的信念、

理想、人生觀和價值觀，實現自己的青春夢想和

人生價值，把警隊堅毅果敢、團結互助的精神更

好地傳承下去。

活動盛況
Estado real do evento
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Em 29 de Junho, realizaram-se actividades de 
comemoração a fim de celebrar o 2.º aniversário 
do estabelecimento da Polícia Juvenil, as quais 
contou com a participação de mais de 100 agentes 
policiais desta Corporação, a Polícia Juvenil e os 
seus membros de família.

No decurso de dois anos, ao olhar para a Polícia 
Juvenil que cresceram com a visão e o valor mais 
positivo, eles obtiveram o grande apoio de todos, 
fazendo com que a Polícias Juvenil seja abençoada 
e amada no caminho do crescimento.

A Polícia Juvenil conseguiram realizar diversas 
actividades saudáveis nos dois anos, através 
dos esforços envidados por  vár ios serv iços, 

promovendo assim a interacção e compreensão 
entre pais  e f i lhos nas famí l ias dos agentes 
policiais, cultivando a virtude boa da Polícia Juvenil, 
divulgando o espírito da Polícia. Actualmente, a 
Polícia Juvenil tem 320 membros desde o seu 
estabelecimento. 

No futuro, esta Corporação continuará a organizar 
eventos para adolescentes, crianças, bem como 
pais e filhos, fazendo com que a Polícia Juvenil 
cresçam com saúde e alegria na família grande da 
Polícia, criando a crença, o ideal, a visão e o valor 
correcto, concretizando o sonho própio e o valor da 
vida, transmitindo o espírito de determinação firme 
e ajuda recíproco da Polícia.
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「社區警務聯絡機制」交流會

Sessão de intercâmbio do “Mecanismo de 
ligação do policiamento comunitário”

4 月 12 日，本局在北安出入境事務大樓舉辦「社

區警務聯絡機制」六周年交流會，由梁文昌局長

主持，劉運嫦及黃偉鴻副局長，梁慶康代副局長

以及多位部門主管均有參與，是次會議共有 20

多位聯絡機制成員的代表出席。

交流會上，本局分別就治安、交通及出入境範疇

進行工作報告。梁文昌局長在發言時表示，「社

區警務聯絡機制」自 2013 年 4 月成立以來，擔

當起警方與社區溝通的橋樑，有賴機制內各社團

的積極配合，有效地預防及打擊犯罪，充分發揮

警民合作的力量。本局將繼續深化與社會各界的

聯繫，進一步鞏固警民之間的溝通合作，聽取社

區訴求，及早發現治安隱患，共建和諧安全的社

會環境。

Em 12 de Abril, esta Corporação realizou no Edifício 
do Serviço de Migração o encontro de intercâmbio 
do 6.º aniversário do Mecanismo de ligação do 
policiamento comunitário, o qual foi presidido pelo 
Comandante Leong Man Cheong, contando-se com 

社區警務
Policiamento
Comunitário

梁文昌局長回應聯絡機制成員反映的治安訴求
O Comandante Leong Man Cheong respondeu 
às exigências de segurança apresentadas pelos 
membros do Mecanismo

彼此積極交換意見
Troca de opinições de forma activa pelas duas partes

a participação dos dois 2.os Comandantes Lao Wan 
Seong e Vong Vai Hong, chefes de departamentos, 
e mais de 20 representantes dos membros do 
Mecanismo. 

N o  e n c o n t r o ,  e s t a  P o l í c i a  a p r e s e n t o u 
respectivamente relatórios do trabalho sobre a 
segurança pública, o trânsito e a migração. O 
Comandante proferiu que, desde o estabelecimento 
d o  r e f e r i d o  M e c a n i s m o  e m  A b r i l  d e  2 0 1 3 , 
assumindo como uma ponte de comunicação 
entre a Polícia e a comunidade, tudo depende 
de coordenação activa entre as associações no 
Mecanismo, podendo assim prevenir e combater 
aos crimes eficazmente, e desenvolver plenamente 
a cooperação entre Pol íc ia e c idadãos.  Esta 
Corporação continuará a aprofundar a l igação 
com os sectores da sociedade, consolidando a 
cooperação entre Polícia e cidadãos, escutando 
exigências da comunidade, bem como identificando 
a t e m p a d a m e n t e  o s  r i s c o s  d e  s e g u r a n ç a  e 
construindo, em conjunto, um ambiente social 
harmonioso e seguro. 
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本局收集社區意見和聆聽居民訴求
Este Corporação recolheu as opiniões da comunidade e 
ouviu as exigências dos habitantes

會晤社群

Encontros com associações

6 月 11 日及 26 日，本局分別與氹仔坊眾聯誼

會及澳門街坊會聯合總會北區辦事處代表進行

恆常會晤交流，持續推動社區警務工作。雙方探

討社區的治安、交通、噪音、非法旅館及「天眼」

系統等議題，社群代表均對本局工作表示支持及

肯定，本局將持續進行各項反罪惡行動，善用科

技強警提高破案率，務求完善區內治安環境。

Em 11 e 26 de Junho, esta Corporação realizou 
encontros respectivamente com a Associação 
de Moradores da Taipa e a Delegação na Zona 
Nor te  da  Un ião  Gera l  das  Assoc iações  dos 
Moradores de Macau, continuando a promover o 
trabalho policial da comunidade. As duas partes 
abordaram a segurança pública, trânsito, ruído, 
alojamento ilegal e o sistema de videovigilância, 
etc., os representantes das associações também 
demonstraram o seu apoio e reconhecimento no 

trabalho desta Corporação, o CPSP continuará a 
proceder às operações anti-crimes, aproveitando 
o “Melhoramento do Trabalho Pol ic ia l  com a 
Introdução da Tecnologia” para elevar a eficiência 
de desmantelamento de crimes, de maneira a 
optimizar o ambiente de segurança nos bairros. 
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澳門警務廳趙崇遠指揮官和海島警務廳
李志輝代指揮官分別帶領多位警官參與
會議
Participação nas reuniões de vários 
oficiais liderados respectivamente pelo 
Comandante do DPM, Chio Song Un e 
Comandante substituto do DPI, Lei Chi Fai

與酒店業會晤加強雙方交流

Encontros com o sector da hotelaria para 
reforçar o intercâmbio

4 月 29 日及 5 月 14 日，本局澳門警務廳和海

島警務廳持續透過「酒店業警務聯絡機制」，與

本澳多間酒店保安部門代表進行交流會議，雙方

共同探討近期罪案類型、相應保安措施、案件資

訊傳遞、的士違例情形、處理拾獲物及失物等有

關議題。本局聆聽業界提出的意見和建議，並感

謝業界對本局警務工作的配合與支持。

本局將繼續保持與酒店業界良好的溝通，加強合

作，共同為澳門締造安全旅遊城市而努力。

Em 29 de Abril e 14 de Maio, o Departamento 
Policial de Macau (DPM) e o Departamento Policial 
das Ilhas (DPI) desta Corporação realizaram, de 
forma contínua, encontros com os representantes 

dos serviços de segurança de vários hotéis de 
Macau, mediante o “Mecanismo de Ligação Policial 
do Sector da Hotelaria”, as duas partes abordaram 
os tipos de crimes ocorridos no recente, medidas 
de segurança, transmissão de informações de 
casos, infracções de táxi e tratamento de achados 
e pedidos, etc.. Esta Polícia continuará a escutar 
opiniões e sugestões porpocionadas pelo sector, 
agradecendo ao sector na coordenação e apoio 
do trabalho policial desta Corporação, mantendo 
seguimente a comunicação boa com o sector de 
hotelaria, reforçando a cooperação, esforçando-se 
conjuntamente para a construção de Macau como 
uma cidade turística segura.
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人員到大廈管理處張貼防罪海報
Os agentes afixaram cartazes de prevenção 
criminal na sala de porteiros dos edifícios 

旅客使用本局流動應用程式接收防罪資訊
Os turistas usaram a aplicação do telemóvel desta Polícia 
para receber informações de prevenção de crimes

前往社區呼籲居民和商戶提高防災避險意識
Deslocar-se à comunidade para apelar aos 
residentes e comerciantes para elevar a consciência 
de prevenção de calamidade e evitação de riscos

提防飛機上盜竊宣傳
Divulgação sobre a prevenção de furto no avião

社區宣傳活動

Actividades de divulgação na comunidade

4 月至 6 月期間，本局人員持續前往本澳及離島

多個社區進行防罪宣傳工作，向居民、旅客和商

戶講解常見的犯罪手法、傳遞防罪資訊及舉報不

法行為等，同時蒐集民意，聆聽市民需求及意

見，促進良好警民關係。

此外，為配合警察總局統籌的「颱風期間風暴潮

低窪地區疏散撤離計劃」，本局人員亦到訪社區

及多個坊會，了解區內受風暴潮影響情況及傳遞

民防應急訊息。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  A b r i l  a  J u n h o ,  e s t a 
Corporação deslocou-se a vários bairros de Macau 
e Ilhas para realizar os trabalhos de sensibilização 
de prevenção criminal, dando explicações aos 
residentes, turistas e comerciantes sobre as formas 
mais comuns para cometer crimes, transmitindo 
mensagens de prevenção criminal e autuando 
in f racções,  reco lhendo também sugestões e 
ouvindo as exigências e opiniões da população, 
de modo a fomentar a relação boa entre Polícia e 
cidadãos. 

A lém d isso ,  a  f im de  coordenar  o  P lano de 
Evacuação das Zonas Baixas em Situações de 
“Storm Surge” durante a Passagem de Tufão, 
organizado pelos Serviços de Polícia Unitários, os 
agentes desta Corporação também visitou vários 
bairros e associações, conhecendo o impacto 
de Storm Surge e transmitindo mensagens de 
emergência de protecção civil. 
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為確保民防宣傳工作切實落實到社區，在警察總

局統籌下，本局持續走訪各團體及坊會進行社區

宣傳。並聯同社會工作局及團體舉辦講座，講解

民防知識、介紹「颱風期間風暴潮低窪地區疏散

撤離計劃」及「水晶魚 2019」民防演習。

講座上，人員介紹風暴潮疏散撤離計劃的內容，

提醒居民在颱風來臨前做好防風措施，準備應急

物品。居民應留意最新的天氣消息，在收到民防

部門發出的疏散撤離指示，應立即帶同家人及必

須的個人物品儘快到所處區域就近的避險中心

或安全的地方暫避，以保障自身安全。

A fim de assegurar a concretização dos trabalhos 
de divulgação da protecção c iv i l  nos bair ros 
comunitários, sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, esta Corporação desenvolveu 

走訪社區推廣民防知識

Deslocação aos bairros comunitários para 
a divulgação de conhecimentos sobre a 
protecção civil

本局與相關部門及坊會合辦民防知識講座
Palestras sobre o conhecimento da protecção civil realizadas 
conjuntamente por esta Corporação, serviços competentes e 
associações

疏散撤離演習
Exercício de evacuação

介紹防災應急用品
Apresentação de objectos de emergência para a 
prevenção de calamidade

a c t i v a m e n t e  v á r i a s  v i s i t a s  à s  d i f e r e n t e s 
organizações e associações para a sensibilização 
comunitária, realizando palestras, em conjunto com 
o Instituto de Acção Social e associações, com 
o objectivo de explicar o conhecimento sobre a 
protecção civil, apresentar o Plano de Evacuação 
das Zonas Baixas em Situações de “Storm Surge” 
durante a Passagem de Tufão e o exercício “Peixe 
de Cristal 2019”. 

Du ran te  as  pa les t ras ,  os  agen tes  po l i c i a i s 
a p r e s e n t a r a m  o s  c o n t e ú d o s  d o  P l a n o  d e 
E v a c u a ç ã o ,  a l e r t a n d o  o s  h a b i t a n t e s  p a r a 
prepararem bem os objectos de emergência e as 
medidas de prevenção do vento. Os residentes 
devem prestar atenção à informação do tempo 
mais actualizada, depois de receber o aviso de 
evacuação emitido por serviços de protecção civil, 
devem levar imediatamente os membros da família 
e objectos pessoais necessários para se deslocar 
ao centro de abrigo ou lugar seguro com o mais 
rápido possível, de modo a garantir a segurança de 
si próprio. 
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4 月至 6 月期間，本局交通廳聯同交通事務局舉

辦多場「交通安全講座」，對象為學生、長者、

交通輔導員及職業司機，參與者合共約 2,000

人。講座內容包括介紹《道路交通法》的相關法

律知識、澳門交通環境狀況、交通事故之成因及

處理程序等，以提升道路使用者的交通安全和守

法意識。

Durante os meses de Abril a Junho, o Departamento 
de Trânsito desta Corporação e a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego realizaram 

交通安全講座

Palestra sobre a segurança no trânsito

交通廳與博彩業合辦講座
Realização conjunta de palestras pelo Departamento de 
Trânsito e Sector do Jogo

人員向長者講解交通安全知識
Agentes policiais a explicar aos idosos o conhecimento 
sobre a segurança no trânsito

協助交通輔導員培訓工作
Colaboração de acções de formação dos orientadores de trânsito

conjuntamente as palestras sobre a segurança 
no trânsito, as quais contaram com a participação 
de cerca de 2000 pessoas, incluindo estudantes, 
idosos, orientadores de trânsito e trabalhadores 
do sector de transportes públicos. Durante as 
actividades, introduziram-se os conhecimentos 
sobre as disposições da Lei do Trânsito Rodoviário, 
a situação de trânsito de Macau, bem como as 
causas e processos de tratamento de acidentes de 
viação, etc., de modo a elevar a consciência dos 
utilizadores de via sobre a segurança no trânsito e 
cumprimento da lei.
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兩巴士公司到訪交通廳

Visita de duas companhias de autocarros ao 
Departamento de Trânsito

愛犬之友嘉年華

Carnaval dos Cães

6 月 26 日，澳門公共汽車股份有限公司和澳門

新福利公共汽車有限公司管理層到訪本局交通

廳進行交通安全會談。是次議題包括各類型交通

事故的探論及分析、職業司機行為操守及車廂內

工作環境。此外，本局人員向巴士公司代表講解

了《道路交通法》相關條文規定，以及遇到交通

意外時的處理方法。兩巴士管理層表示將持續展

開內部培訓工作，達致減少交通事故發生，繼續

為市民提供良好服務。

Aos 26 de Junho, membros da direcção da Sociedade 
de Transportes Colectivos de Macau, S.A. e dos 
Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L. visitaram 
o Departamento de Trânsito desta Coproração, 
onde desenvolveram um reunião sobre a segurança 
rodoviária e os temas abordados incluem: discussão 
e análise sobre os diferentes acidentes de trânsito, 
conduta e comportamento dos condutores profissionais 
e ambiente de trabalho dentro do veículo. Além disso, 
os agentes desta Corporação explicaram os respectivos 
artigos e normas da “Lei do Trânsito Rodoviário” aos 
representantes das referidas companhias de autocarros, 
bem como as formas de tratamento quando se 
encontrarem em acidente de viação. E, os membros da 
direcção das referidas companhias afirmaram também 
que irão desenvolver formações internas sistemáticas 
para os seus trabalhadores, no intuito de reduzir a 
ocorrência de acidentes de viação e continuar a prestar 
serviços optimizados aos cidadãos.

4 月 27 日，本局警犬組獲邀參加由市政署舉辦

的「2019 愛犬之友嘉年華」活動，向居民進行

警犬的服從和緝毒示範，以及講解警犬組日常警

務工作範疇和管理知識等。本局希望透過有關活

動推廣《動物保護法》及提高居民對飼主義務的

認識，宣揚尊重和愛護動物生命，並呼籲大眾做

個知法、守法的好公民。

Em 27 de Abril, o Pelotão Cinotécnico da Corporação 
participou na actividade de “Carnaval dos Cães 2019” 
organizada pelo Instituto para os Assuntos Municipais 
(IAM), onde realizou uma demonstração das aptidões 
de obediência e de busca de drogra dos cães-polícia, 
e uma explicação sobre as actividades rotineiras e a 
gestão do pelotão. A Corporação desejou que através 
da actividade, seja promovida a “Lei de protecção 
dos animais” e enriquecidos os conhecimentos dos 
residentes sobre os deveres do dono de animal, 
propagando a estima pela vida dos animais, e apelando 
ao público para ser um bom cidadão que cumpra a lei.

劉小俠代廳長 ( 右五 ) 帶領多位警官參與會談
O Chefe do Departamento, substituto, Lao Sio Hap (5.° da direita) 
lidera vários oficiais para a participação desta reunião

何少明處長 ( 左五 ) 擔任主禮嘉賓
O chefe de divisão, Ho Sio Meng (o 5.º à esquerda), convidado a 
presidir a cerimónia

警犬緝毒示範
Demonstração das aptidões dos cães-polícia de busca 
de drogra
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拜訪學校

Visita às Escolas

為持續推進「警 ‧ 校聯絡機制」，4 月至 6 月期

間，本局人員分別前往蔡高中學、慈幼中學、路

環中葡學校、聖善學校及聖家學校作恆常會晤，

與校方保持緊密溝通，進一步深化警校合作，共

同防止並改善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。

N o  i n t u i t o  d e  p r o m o v e r  c o n s t a n t e m e n t e  o 
“Mecanismo de Ligação entre a Pol íc ia e as 
Escolas”, entre os meses de Abril a Junho, os 
agentes desta Corporação deslocaram-se às 
d i ferentes escolas,  respect ivamente,  Escola 
Choi Kou, Instituto Salesiano da Imaculada de 

此外，本局警犬組獲邀分別拜訪多所學校向學生

介紹警犬組的日常工作，讓學生了解到警犬對於

協助破案所發揮的重要作用。

劉觀勝警司、李英龍警司及黃耀麟警司向校方致送紀念品
Oferta de lembranças à parte das escolas pelos Comissários 
Lao Kun Seng, Lei Ieng Long e Wong Io Lon

緝毒示範
Demonstração sobre a busca de droga

學童與警犬互動
Os alunos a interagirem com os cães-poícias

Além disso, o Grupo Cinotécnico desta Corporação foi 
convidado por várias escolas para proceder uma visita 
às mesmas e, apresentar as suas tarefas quotidianas 
aos alunos, bem como dar-lhes a conhecer o importante 
efeito que os cães-polícias contribuem para o 
desmantelamento de crimes.

Conceição, Escola Luso-Chinesa de Coloane, 
Escola Dom João Paulino e Escola da Sagrada 
Famí l i a ,  onde  desenvo l ve ram um encon t ro 
periódico, com o objectivo de manter um contacto 
e s t r e i t o  c o m  a s  m e s m a s ,  b e m  c o m o  p a r a 
aprofundar a cooperação entre as duas partes, 
prevenir e melhorar juntos os diferentes problemas 
que inf luenciam a segurança e o trânsito das 
proximidades das escolas, por forma a criar um 
ambiente de aprendizagem seguro aos estudantes 
de Macau.
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升旗儀式演示

Cerimónia de hasteamento de bandeiras

4 月及 5 月期間，本局特警隊的升旗隊隊員分別

前往聖瑪沙利羅學校、中德學校及明愛幼稚園，

為師生介紹升旗隊的日常工作，講解國歌歷史背

景、國旗及區旗組成元素及懸掛要求，以及升旗

儀式注意事項等，並在場示範莊嚴的升旗儀式。

本局冀透過與學生在互動交流的過程中，提高青

年守法意識及培養愛國精神。

Durante os meses de Abril e Maio, os membros 
da equipa de hastear de bandeiras da Unidade 
Especial de Polícia desta Corporação deslocaram-

暑假前夕，本局聯同勞工事務局分別前往東南學

校、同善堂中學、庇道學校、嘉諾撒聖心中學、

蔡高中學及培華中學進行「提防暑期工陷阱」講

座，透過講解勞工法相關規定、常見的詐騙手

法、求職陷阱案例等，提醒青少年在暑假求職期

間提高警惕、保護個人私隱及了解僱員權利，避

免墮入招聘陷阱而蒙受損失。

提防暑期工陷阱講座

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

se, independentemente, à Escola Santa Maria 
Mazzarello, Escola Chong Tak e Jardim Infantil da 
Cáritas, para apresentar as suas tarefas rotinas 
aos respectivos professores e alunos, bem como 
explicaram-lhes a história do hino nacional, os 
elementos que compõem as bandeiras nacional 
e da RAEM, as exigências e os pontos a ter 
em atenção para o seu hasteamento, etc. ,  e, 
ainda, demonstraram-lhes a cerimónia solene 
de hasteamento de bandeiras. Esta Corporação 
espera mediante deste encontro de intercâmbio 
e interacção com os alunos, consciencializar aos 
jovens para o cumprimento da lei e cultivar-lhes o 
espírito de amor à pátria.

Nas vésperas das férias do Verão, esta Coproração 
e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
deslocarm-se a várias escolas, respectivamente, Escola 
Tong Nam, Escola Tong Sin Tong, Escola São João 
de Brito, Colégio Sagrado Coração de Jesus, Escola 
Choi Kou e Escola Secundária Pui Va, onde realizaram 
em conjunto a palestra de “Prevenção de Armadilhas 
na Procura do emprego das férias do Verão” para os 
seus alunos e, espera-se, mediante da explicação das 
respectivas normas da legislação de trabalho, formas 
habituais de execução de burla, casos anteriores e 
exemplos de armadilhas na procura de emprego, etc., 
chamar a atenção dos jovens para elevarem o grau 
de alerta na procura do emprego das férias do Verão, 
protegerem-se da sua privacidade e conhecerem os 
direitos de trabalhador, a fim de prevenirem-lhes de 
cair nas armadilhas na procura de emprego e, assim, 
evitarem-lhes prejuízos.

李振門警長講解常見的求職陷阱
O Chefe Lei Chan Mun a explicar as armadilhas mais 
frequentes na procura de emprego

升旗隊講解國旗的象徵
和意義
Equipa de hastear de 
bandeiras a explicar o 
símbolo e significado da 
bandeira nacional

升旗儀式
Cerimónia de 
hasteamento 
de bandeiras
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防罪防騙講座

Palestra de prevenção da criminalidade e burla

工作法律專題講座

Palestra temática sobre a lei laboral

5 月至 6 月期間，本局人員到訪鏡平學校、澳門

善明會、街坊總會大廈管理資源中心、婦聯家庭

服務中心及澳門江門同鄉會舉辦防罪防騙講座。

內容包括講解時下常見的犯罪類型、作案手法、

犯罪後果及防罪錦囊，提醒對不明來歷的電話或

陌生人來訪應保持警覺，一旦遇到罪案發生，謹

記告訴家人、中心人員及立即報警求助。

Nos meses de Maio e Junho,  agentes desta 
Corporação v is i taram a Escola Keang Peng, 
Associação de Beneficiência Sin Meng, Centro de 

4 月 14 日及 5 月 26 日，本局居留及逗留事務

廳派員參與澳門明愛迎雁軒主辦的「工作法律專

題講座」，為合共 170 位非中國籍居澳人士講

解相關法律制度及辦理外地僱員身份認別證的

行政手續，透過講座讓非中國籍居澳人士掌握在

澳工作與生活的權利保障、義務與責任，從而增

強他們的知法守法意識。

Nos dias 14 de Abril e 26 de Maio, o Departamento 
para os Assuntos de Residência e Permância desta 
Corporação enviou agentes para a participação da 
“Palestra Temática sobre a Lei Laboral”, organizada 
pela Caritas Macau WelAnser Center, na qual contou-
se com a participação, no total, de 170 indivíduos que 
residem em Macau e de nacionalidade estrangeira 
(não chinesa), e foram-lhes explicado o respectivo 
regime jurídico e formalidades admnistrativas para o 

林強警司提供家居防盜資訊
O Comissário Lam Keong a prestar informações sobre a 
prevenção do furto no domicílio

長者踴躍回答林仲英警長的提問
Os idosos a responderem activamente às perguntas 
da Chefe Lam Chong Ieng

本局聯同勞工事務局及法務局人員擔任主講嘉賓
Esta Corporação, Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais e Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça 
foram convidados para serem os oradores da palestra

Recursos de Administração de Edifícios da União Geral 
das Associações dos Moradores de Macau, Centro 
de Apoio Familiar da Associação das Mulheres de 
Macau e Associação dos Conterrâneos de Kong Mun 
de Macau, onde organizaram a palestra de prevenção 
da criminalidade e burla, cujo conteúdo inclui, 
respectivamente, quais os crimes que ocorrem com 
maior frequência na actualidade, formas de execução 
de crimes, resultado de cometimento de crimes e dicas 
para a prevenção de crimes, chamada de atenção 
para manutenção do grau de alerta em relação aos 
telefonemas desconhecidos ou visitas de estranhos, 
e, ainda, quando cruzarem-se com a ocorrência de 
crime, devem revelar à sua família, agentes do centro 
e comunicarem imediatamente à Polícia.

procedimento do título de identificação de trabalhador 
não-residente (TI/TNR). Espera-se mediante desta 
palestra, prestar conhecimentos sobre o trabalho 
laboral, garantias e direitos de sobrevivência em 
Macau, bem como os deveres e obrigações aos 
indivíduos que residem em Macau e de nacionalidade 
es t range i ra ,  no  sen t ido  de  re fo rçar - lhes  os 
conhecimentos jurídicos e consciencializar-lhes para o 

cumprimento da lei.
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學生輔導員到訪本局

Visita de “agentes de aconselhamento 
aos alunos” à Corporação

4 月 9 日，教育暨青年局組織了 8 間青年事務機

構，包括澳門明愛、澳門基督教青年會、聖公會

澳門社會服務處、鮑思高青年服務網絡、澳門街

坊會聯合總會、鮑思高慈青營協會、澳門循道衛

理聯合教會及澳門工會聯合總會，共 51 位學生

輔導員，到訪澳門警務廳北區警司處。雙方就青

少年防罪及防騙工作交換意見和心得，藉此加強

彼此的了解和合作，共同為青少年營造在一個安

全和美好的成長環境。

Em 9 de Abril, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude organizou a visita de 8 instituições 
de assuntos juvenis, incluindo Cáritas de Macau, 
Associação dos Jovens Cristãos de Macau, Gabinete 
Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui 
Macau, Rede de Serviços Juvenis Bosco, União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau, 

人員介紹日常
巡邏裝備
Agentes a 
apresentarem o 
equipamento de 
patrulhamento

團體參觀本局

Visita de grupos a esta Corporação

4 月至 6 月期間，聯國學校幼兒部、聖公會中學

小學部、啓智學校及伯大尼安老院分別參觀本局

海島警務廳和交通廳。人員除了向來賓介紹本局

組織架構、日常警務工作及講解交通安全知識

外，還安排參觀大樓設施及警用裝備。過程中，

加插播放投影片和答問環節，氣氛融洽愉快，

透過雙方互動交流，加深來賓對警隊的了解和

信任。

No período de Abril a Junho, alunos e professores 
da Escola de Nações (sector pré-primário), Colégio 
Anglicano de Macau (sector primário), Escola Kai 
Chi e, idosos e trabalhadores do Asilo Betânia 
visitaram, independentemente, o Departamento 
Policial das Ilhas e o Departamento de Trânsito 
desta Corporação, onde foram-lhes apresentado 
a estrutura orgânica desta Polícia, o policiamento 
rotino, bem como prestado-lhes conhecimentos 
sobre a segurança rodoviária e, ainda, desenvolvido 
uma  v i s i t a  às  i ns ta l ações  do  ed i f í c i o  e  ao 

Associação de Juventude Lar Salesiano Dom 
Bosco, Igreja Metodista de Macau, e Federação das 
Associações dos Operários de Macau etc., totalmente 
51 “agentes de aconselhamento aos alunos”, ao 
Comissariado da Zona Norte do Departamento Policial 
de Macau. Entretanto, as duas partes trocaram entre si 
impressões sobre as acções juvenis de prevenção de 
crimes, com a finalidade de reforçar o entendimento e 
cooperação entre as partes, e fomentar conjuntamente 
um ambiente bom e seguro para o desenvolvimento 
dos jovens.

equipamento policial. Além disso, acrescentou-
se, ainda, ao programa da visita, as sessões de 
passagem de vídeo e de questionário; a atmosfera 
do local era boa e feliz. Espera-se mediante deste 
tipo de intercâmbio e interacção entre as partes, 
reforçar os conhecimentos e a confiança em relação 
a esta Polícia aos visitantes.
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源劍鋒副警務總長 ( 右三 ) 出席慶祝活動
Presença do Subintendente, Un Kim Fong, (3.° da direita) na actividade 
comemorativa

透過攤位遊戲宣揚交通安全和控制環境噪音的資訊
Promoção de informações sobre a segurança rodoviária e 
controlo de ruídos ambientais através de tendas de jogos

參與社區活動

Participação nas actividades 
comunitárias

5 月至 6 月期間，本局分別派員參與由六 ‧ 一國

際 兒 童 節 組 織 委 員 會 主 辦 的「 六 ‧ 一 國 際 兒 童

節」慶祝活動，以及環境保護局主辦的「2019

兩地五市世界環境日嘉年華」。活動現場設有舞

台節目、攤位遊戲及親子拍照留影區，本局亦於

現場設置攤位遊戲，促進親子互動學習，藉以透

過遊戲方式傳遞警務及預防和控制環境噪音相

關資訊。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  M a i o  a  J u n h o ,  e s t a 
Corporação enviou agentes para a participação 
na actividade comemorativa do “Dia Mundial da 
Criança”, organizada pela Comissão Organizadora 

do Dia Mundial da Criança, e no “Festival para 
comemorar o Dia Mundial do Ambiente 2019 entre 
duas regiões e cinco cidades”, organizado pela 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. 
No local de realização das referidas actividades, 
programou-se uma sessão de palco, várias tendas 
de jogos e uma zona para a tiragem de fotografias 
de convív io  fami l ia r,  tendo esta  Corporação 
instalado, também, a sua tenda de jogos para 
promover a aprendizagem interactiva entre pais 
e filhos, a fim de transmitir informações sobre o 
policiamento e de prevenção e controlo de ruídos 
ambientais mediante da via de jogo.



22

少年團參觀「國家安全教育展」，加深認識國家安全對社會繁榮穩定的重要性
Visita do Grupo Júnior do CPSP à “Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional”, com o objectivo de reforçar os 
conhecimentos sobre a importância da segurança nacional para o desenvolvimento e estabilidade da sociedade

少年團參與工聯北區綜合服務中心舉辦的義工培訓計劃課程，加強青年對服務社會的責任感
Participação do Grupo Juvenil do CPSP no programa de formação de serviços voluntários, organizado pelo 
Centro de Serviços da Zona Norte da Federação das Associações dos Operários, para reforçar o sentido de 
responsabilidade dos jovens em relação à prestação de serviços à sociedade

「治安警少年團」「治安小警苗」參與多項活動

“Grupo Júnior do CPSP” e “Polícia Juvenil do CPSP” particparam em várias actividades

本局積極推動青少年身心發展，透過舉辦不同類

型活動，培養他們正面的人生觀，鼓勵青少年

與警隊攜手防罪滅罪，協助警方將防罪知識傳

遞到社會不同界別，合力提升大眾的防罪意識。

E s t a  C o r p o r a ç ã o  p r o m o v e  a c t i v a m e n t e  o 
desenvolvimento físico e psicológico dos jovens e, 
por isso, organiza diferentes tipos de actividades 

para os mesmos, no intuito de prestar-lhes uma 
concepção positiva de vida, estimular-lhes para a 
prevenção e combate de criminalidade em conjunto 
com a Polícia e, ainda, cooperá-la na transmissão 
de conhecimentos sobre a prevenção de crimes 
aos diferentes sectores da sociedade, a fim de 
elevarem, juntos, o grau de alerta e conhecimentos 
de prevenção de crimes à comunidade.
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少年團參與「五四百人青年拼新章」活動，傳承和弘揚
「五四精神」
Participação do Grupo Juvenil do CPSP na actividade “Criação 
do novo símbolo através de posicionamento de uma centena 
de jovens, alusiva ao 100.° Aniversário do Movimento de 4 de 
Maio”, para transmitir e divulgar o “Espírito do Movimento de 
4 de Maio”

少年團出席參與拍攝的音樂短片《從來未屈服》首播儀式
Presença do Grupo Juvenil do CPSP na cerimónia da primeira difusão do vídeo musical “Nunca desistir”, no qual prestaram apoio e 
participaram na respectiva filmagem

小警苗參觀少年感化院，了解院生的生活以及少年感化院職能
Visita da Polícia Juvenil do CPSP ao Instituto de Menores, no 
intuito de conhecer a vida quotidiana dos respectivos jovens 
internados e as funções desse Instituto
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《做一日警爸》活動，小警苗參觀北區警司
處，向警察爸爸們致敬
A Polícia Juvenil do CPSP visitou o Comissariado 
da Zona Norte durante a actividade de “Tomar o 
papel de pai-polícia por um dia”, e serve-se da 
presente para saudar todos os pais-polícia

茶 ‧ 禮 親子茶藝工作坊，小警
苗體驗傳統敬茶禮儀
“Workshop sobre a arte do chá 
destinado às famílias”, a Polícia 
Juvenil do CPSP a aprender a 
cortesia e maneira tradicional de 
servir o chá

小警苗參與「520 社區系
列活動　　喚醒 ‧ 愛」廣
傳關懷社區信息
Participação da Polícia 
Juvenil do CPSP na “Série 
de actividades comunitárias 
de 520 – Dispertar o Amor”, 
no intuito de divulgar as 
informações de prestação de 
carinho à comunidade
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4 月 9 日，2019 年度「民防架構會議」在本局

出入境事務大樓舉行。警察總局聯同 29 個民防

架構成員代表及中國人民解放軍駐澳門部隊高

志軍副參謀長等人出席會議，共同商討本年的

民防工作計劃，為即將到來的風季以及長遠防

災減災做好應對準備。隨後，與會者參觀本局、

澳門海關及消防局的民防救援設備，了解當局

災害救援工作的準備情況。

Em 9  de  Abr i l ,  a  “Reun ião  da  es t ru tu ra  de 
protecção civi l  -  2019” teve lugar no Edif ício 
de Migração do CPSP, em que participaram os 
Serviços de Polícia Unitários, os representantes de 
29 instituições-membros da estrutura de protecção 
civil e o Subchefe do Estado-Maior da Guarnição 
em Macau do Exército de Libertação do Povo 
Chinês, Gao Zhijun, para debruçar sobre o plano 
de protecção civil do corrente ano, através do qual 
se prontificariam as preparações para responder 
à próxima época de tufões, e para a prevenção e 
alívio de desastres a longo prazo. Após a reunião, 
os  par t ic ipantes v is i ta ram os equ ipamentos 
de socor ro  no âmbi to  de pro tecção c iv i l  da 
Corporação, dos Serviços de Alfândega, e do 
Corpo de Bombeiros, para compreender a situação 
dos preparativos de alívio de desastre feitos pelas 
autoridades competentes.

民防架構會議

Reunião da estrutura de protecção civil

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

舉行年度會議 
Realização de reunião anual

本局代表介紹各種救援車輛
Apresentação de diversos tipos de veículos de socorro pelo 
representante da Corporação

介紹本局人員在颱風期間及善後清障時所使用及穿著的裝
備 Apresentação de equipamentos utilizados pelo pessoal da 
Corporação na passagem do tufão e no período de recuperação 
pós-catástrofe

新引入的水陸兩用車
Veículo anfíbio recém-introduzido
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5 月 2 日，中央人民政府駐澳門特別行政區聯

絡辦公室傅自應主任和孫達副主任一行九人，

在保安司黃少澤司長及警察總局馬耀權局長等

陪同下到訪本局視察交流，由本局領導及部門

主管親切接待。

嘉賓首先到訪本局特警隊參觀特種裝備和防暴

演練，隨後轉抵北安民防行動中心參觀設施和

新構建的「應急指揮應用平台」，了解本澳民

防體系的運作情況，並到訪司法警察局進行了

參觀考察。傅自應主任充分肯定特區政府保安

範疇在行政長官的領導下，實踐新型警務理念，

在維護國家安全、治安和民防等領域開展了大

量有成效的工作，對澳門社會持續穩定和發展

作出了重大貢獻。

透過本次到訪交流，有效增進雙方的溝通和了

解，同時讓本局獲得不少寶貴意見，未來將持

續促進警務工作的素質及專業效能，確保澳門

的社會安定及繁榮發展。

Em 2 de Maio, o Chefe Fu Ziying, Subchefe Sun 
Da e pessoal do Gabinete de Ligação na RAEM 
do Governo Popular Central da China, totalmente 
9 pessoas acompanhadas de Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak, e de Comandante-
geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, 
visitaram o CPSP onde foram recebidos cordialmente 
pela Direcção e pela Chefia de departamentos da 
Corporação.

中聯辦主任到訪

Visita

傅自應主任接
受儀仗隊敬禮
Prestação de 
continência de 
Guardas de 
Honra ao Chefe 
Fu Ziying

本局展示各類
特種裝備
Exibição 
de diversos 
tipos de 
equipamentos 
especiais 

As entidades convidados visi taram primeiro a 
Unidade Especial de Polícia, onde lhes foi dada uma 
explicação sobre os equipamentos especiais e uma 
demonstração de intervenção. Depois, visitaram as 
instalações do Centro de Operações de Protecção 
Civil em Pac On e a recém-estabelecida “Plataforma 
de Comando de Emergências”, para conhecer o 
funcionamento do sistema de protecção civil de 
Macau, e visitaram ainda a Polícia Judiciária. O Chefe 
Fu Ziying reconheceu plenamente os esforços do 
governo da RAEM em implementar, sob a liderança 
do Chefe do Executivo e no âmbito de segurança, os 
novos conceitos de policiamento, desenvolver muito 
trabalho frutífero na área de defesa de segurança 
nacional, de segurança pública e de protecção civil, 
e contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento 
contínuos da sociedade de Macau.

A presente v is i ta  promoveu efect ivamente a 
comunicação e o entendimento entre as duas partes, 
e, da visita, a Corporação obteve muitas opiniões 
preciosas. De futuro, a Corporação continuará a 
aperfeiçoar a qualidade de trabalho e as capacidades 
profissionais do seu pessoal, em prol da estabilidade 
e da properidade de Macau.
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本局和身份證明局應中華人民共和國出入境管

理 局 邀 請， 於 6 月 17 日 至 19 日 期 間 前 往 山

東青島，出席內地與港澳地區出入境管理部門

“1+2”聯繫協作機制的啟動儀式及首次會議。

“1+2”聯繫協作機制是中華人民共和國出入境

管理局、香港入境事務處與本局和身份證明局共

同建立的三方聯繫協作機制，旨在深化內地、香

港及澳門在出入境管理領域的統籌規劃和溝通

協作，提升整體服務管理水平。

期間，港澳代表團還參訪了青島市公安局出入

境管理局和山東出入境邊防檢查總站青島機場

邊檢站，了解 2018 年上海合作組織青島峰會期

間，警方在出入境方面的管理安排，學習相關便

民措施、自助服務的先進經驗。

A conv i te  do  Depar tamento  de  Migração da 
RPChina, o CPSP e a Direcção dos Serviços de 
Ident i f icação (DSI) deslocaram-se a Qingdao 
da província de Shandong durante o período de 
17 a 19 de Junho, para participar na cerimónia 
de accionamento do «Mecanismo de ligação e 

內地與港澳地區出入境管理部門

“1+2”聯繫協作機制正式啟動

Accionamento do «Mecanismo de ligação e 
colaboração “1+2” entre os serviços do controlo 
de migração do Interior da China e das regiões 
de Hong Kong e Macau» 

啟動儀式
Cerimónia de accionamento

本局梁文昌局長 ( 左 6 座 )
與劉運嫦副局長 ( 左 2 座 )
參與工作會議
Participação do Comandante 
Leong Man Cheong do CPSP 
(o 6.º à esquerda) e da 2.ª 
Comandante Lao Wan Seong 
(o 2.º à esquerda) na reunião 
de trabalho

colaboração “1+2” entre os serviços do controlo 
de migração do Interior da China e das regiões 
de Hong Kong e Macau» e na primeira reunião. O 
«Mecanismo de ligação e colaboração “1+2”» é 
um mecanismo de ligação e colaboração trilateral 
estabelecido conjuntamente pelo Departamento 
de Migração da RPChina, pelo Departamento de 
Imigração de Hong Kong, e pelo CPSP e DSI, e 
destinado a fomentar a coordenação, comunicação 
e colaboração no âmbito de migração entre o 
Interior da China, Hong Kong e Macau, e a elevar o 
nível global de serviços prestados e de gestão.

Entretanto, as delegações de Hong Kong e Macau 
visitaram o Departamento de Migração da cidade 
Qingdao, o Posto Geral de Controlo Fronteiriço 
da província de Shandong, e o Posto Fronteiriço 
do Aeroporto de Qingdao; conheceram a gestão e 
disposição da polícia na área de migração durante 
o decorrer de Forum de Cooperação de Xangai 
de 2018 em Qingdao, e as respectivas medidas à 
facilidade dos cidadãos e as experiências de auto-
serviço.
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4 月至 6 月期間，福建省公安廳、江門市公安局、

上海市黃浦區代表團、國家公安部紀律作風建設

代表團及珠海市橫琴新區管委會分別到訪本局，

由本局領導及部門主管熱情接待，並向來賓介紹

了本局的組織架構、主要職能及工作情況。此

外，還展示了警用裝備、警犬服從演練及防暴

演練。

歷年來內地執法部門跟本局除了定期舉辦一些

交流培訓、參觀學習等活動外，也積極拓展雙方

友誼及合作機遇，通過互相學習借鑒，共同提升

警務工作的素質和技術。

Durante os meses de Abril a Junho, as delegações do 
Serviço de Segurança Pública da Província de Fukien, 
Comissão da Nova Zona de Hengqin da cidade de 
Zhuhai, Departamento de Segurança Pública da cidade 
de Jiangmen, Zona Huangpu da cidade de Xangai, 
e Construção do Estilo de Disciplina do Ministério de 

雙方就人員培訓工作進行交流
Intercâmbio entre as duas partes sobre as actividades de formação 
do pessoal

福建省公安廳到訪本局特警隊
Visita do Serviço de Segurança Pública da Província de Fukien à 
Unidade Especial de Polícia

參觀特種車輛
Visita a veículos especiais 

參觀港珠澳大橋澳門口岸通關設施
Visita às instalações do posto fronteiriço de Macau da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

梁慶康代副局長陪同嘉賓到大三巴一帶進行警務考察
Uma exploração dos convidados acompanhados de 2.º 
Comandante Subst.º Leong Heng Hong à zona de S. Paulo

內地公安機關代表團到訪

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

Segurança Pública da China etc., visitaram o CPSP 
onde foram recebidos cordialmente pela Direcção e 
pela Chefia de departamentos da Corporação. Foi-lhes 
dada uma apresentação sobre a estrutura orgânica, as 
atribuições e as actividades rotineiras da Corporação. 
Além disso, foram-lhes exibidos os equipamentos 
policiais, e apresentada uma demonstração das 
aptidões dos cães-polícia e uma demonstração de 
intervenção.

Ao longo dos anos, para além de realização periódica de 
actividades de intercâmbio, formação e visita de estudo, 
os serviços responsáveis pela aplicação de lei do 
Interior da China e a Corporação também desenvolviam 
activamente a amizade e a cooperação entre as 
duas partes, e, através dos ensinamentos extraídos 
da experiência mútua, melhoravam conjuntamente a 
qualidade e técnicas de trabalhos policiais.
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5 月 31 日，香港警務處盧偉聰處長率團一行七

人到訪本澳，由警察總局馬耀權局長及本局梁文

昌局長接待。代表團首先參觀了設於氹仔北安的

民防行動中心，了解本澳民防體系的運作。隨

後，代表團前往港珠澳大橋澳門口岸，視察通關

情況。

本局一直與香港警務處維持良好的警務合作關

係，雙方通過工作會晤及交流互訪，推動了創新

合作理念和警務措施，共同打擊及預防跨境犯

罪，維護社會治安穩定。

觀看珠澳旅檢大廳「合作查驗，一次放行」創新通關模
式視頻介紹
Apresentação através de vídeo do novo modelo de passagem 
fronteiriça “Inspecção fronteiriça integral” na Sala de 
Inspecção Zhuhai-Macau

參觀通關設施
Visita às instalações para o controlo fronteiriço

香港警務處到訪

Visita de Hong Kong Police Force à Corporação

Em 31 de Maio ,  à  f rente  de uma de legação 
composta de 7 pessoas ao todo, o Comandante 
Lo Wai-chung da Hong Kong Police Force visitou 
Macau e foi recebido pelo Comandante-geral Ma 
Io Kun dos SPU e pelo Comandante Leong Man 
Cheong do CPSP. A delegação visitou primeiro 
o  Cen t ro  de  Operações  de  P ro tecção  C iv i l 
estabelecido em Pac On da Taipa, para conhecer 
o funcionamento do sistema de protecção civil 
de Macau; em seguida, deslocou-se para o posto 
fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau, a inspeccionar a situação de movimentos 
fronteiriços.

A Corporação vem mantendo boa relação de 
cooperação pol ic ial  com a Hong Kong Pol ice 
Force. Através de encontro de trabalho e visita de 
intercâmbio, ambas as partes promoveram novas 
ideologias de cooperação e medidas policiais, 
visando conjuntamente o combate e a prevenção 
à criminalidade transfronteiriça, e a defesa de 
segurança pública e estabilidade da sociedade.
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4 月至 6 月期間，緬甸駐香港總領事、日本駐香

港領事及印度尼西亞駐香港領事官員分別到訪

本局，受到本局領導及部門主管熱情接待。雙方

就該國國民在本澳的居留情況、出入境事務措施

及本澳治安狀況等議題進行對話交流，並就該國

在本澳舉辦活動期間，周邊的治安環境及交通情

況進行協調和溝通。本局希望透過交流會晤，能

加深雙方的了解和信任，為日後合作奠定良好的

基石。

Durante os meses de Abril a Junho, os oficiais do 
consulado em Hong Kong da Birmânia, do Japão 
e da Indonésia visitaram a Corporação onde foram 
recebidos cordialmente pela Direcção e pela Chefia 
de departamentos da Corporação. As duas partes 
trocaram entre si impressões sobre a situação de 
residência de nacionais dos referidos países em 
Macau, as medidas de migração, e a situação de 
segurança pública de Macau etc., e discutiram 
ainda o ambiente de segurança pública circundante 
e a disposição de trânsito rodoviário durante o 
período em que os referidos países realizarem 
actividades em Macau. A Corporação desejou 
que através de intercâmbios e encontros, forem 
reforçados o entendimento e a confiança mutuais, 
estabelecendo condições favoráveis à cooperação 
futura.

劉運嫦副局長 ( 中 ) 與緬甸駐香港總領事 Mrs. Myat 
Thuzar Than ( 左三 ) 會晤
Encontro entre a 2.ª Comandante Lao Wan Seong (no meio) e 
a Cônsul-geral da República da União de Birmânia em Hong 
Kong, Sr.ª Myat Thuzar Than (3.ª da direita)

領事官員到訪

Visita de oficiais consulares à Corporação

5 月 15 日，韓國警察廳代表 Ms. Lee Yeojung

警官率 23 人代表團到訪本局北區警司處，由澳

門警務廳趙崇遠指揮官、西南區警務處李國棟處

長及公共關係處李德輝代處長親切接待。

隨著近年本澳社會高速發展，治安形勢亦越趨複

雜，本局於 2017 年成立旅遊警察，駐守人流較

多的旅遊觀光區。是次韓國警察廳代表團到訪，

由本局人員帶領代表團至大三巴一帶對本局旅

遊警察的執勤情況進行了解和考察，雙方在融洽

歡樂的氣氛中互相交流及學習。

No dia 15 de Maio, uma delegação composta por 
23 elementos e chefiada pela representante da 
Agência Nacional de Polícia Sul-coreana, a Sr.ª 
Lee Yeojung, visitou o Comissariado da Zona Norte, 
e foi recebida amigavelmente pelo Comandante do 
Departamento Policial de Macau, Chio Song Un, 
Chefe da Divisão Policial das Zonas Sul e Oeste, 
Lei Kuok Tong, e Chefe Substituto da Divisão de 
Relações Públicas, Lei Tak Fai.

Com o desenvolvimento rápido da sociedade de 
Macau nos últimos anos, a situação de segurança 
está cada vez mais complexa. Em 2017, esta 
Polícia criou a Polícia Turística, e destacou os 
respectivos agentes às zonas turísticas onde há 
grande fluxo de pessoas. Nesta visita da delegação 
da Agência Nacional  de Pol íc ia Sul-coreana, 
os agentes desta Polícia guiaram os elementos 
da delegação às redondezas das Ruínas de S. 
Paulo para lhes apresentar as funções da Polícia 
Tur ís t ica  desta  Corporação.  As duas par tes 
iniciaram intercâmbios e aprendizagens mútuas 
numa atmosfera harmoniosa e alegre.

韓國警察廳到訪

Visita da Agência Nacional de Polícia Sul-coreana

韓國警察廳代表到訪本局北區警司處
Visita dos representantes da Agência Nacional de Polícia Sul-
coreana ao Comissariado da Zona Norte desta Corporação
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳連續破獲兩宗操縱賣淫案  拘捕涉案嫌犯

O Departamento de Informações desmantelou dois casos de 
exploração de prostituição e deteve os arguidos envolvidos 
nos casos

本局接報兩宗懷疑操縱賣淫案件，一宗報稱在祐

漢新村第一街一帶有人進行賣淫活動，情報廳

人員於 4 月 4 日到上址調查，期間截獲 4 名懷

疑從事賣淫活動之內地女子。警員在其中一名

女子報住的單位內發現大量賣淫工具，以及另

外 2 名懷疑賣淫的內地女子及 1 名男子。隨後，

警員在附近再截獲懷疑負責把風的 2 女 1 男，

經調查後有強烈跡象顯示其從事操縱賣淫的不

法行為，涉嫌觸犯「操縱賣淫」罪，本局將該 3

名男女及上述 7 名人士一併移送檢察院偵訊。

另一宗操縱賣淫案件報稱位於路氹連貫公路某

酒店内懷疑有人從事賣淫活動，情報廳人員就案

件展開調查。經調查後發現 2 名男子及 1 名內

地女子涉嫌招攬他人在酒店房間内從事賣淫活

動，並從中收取賣淫肉金作為房間租金。調查期

間發現當中内地男子為非法入境者，而另 1 名本

澳男子則提供身份資料予上述人士，用作登記有

關的酒店房間之用。本局將該 3 名均涉嫌觸犯「操

縱賣淫」罪的男女，以及調查中截獲的 4 名涉嫌

從事賣淫活動的内地女子移送檢察院偵訊。

Esta Corporação recebeu duas part ic ipações 
sobre a exploração de prostituição. A primeira 
participação indicou que haveria actividades de 

exploração da prostituição num edifício na zona 
perto da Rua Um do Bairro Iao Hon, pelo que 
no dia 4 de Abril, agentes do Departamento de 
Informações (DI) deslocaram-se ao referido local 
para proceder às averiguções, onde interceptaram 
4 mulheres do Interior da China suspeitas da 
prática de prostituição. No apartamento declarado 
por uma das mulheres, foram encontrados a grande 
quantidade de artigos destinados à prática de 
prostituição, outras duas mulheres do Interior da 
China suspeitas da prática de prostituição e um 
homem. Posteriormente, nas proximidades do local 
acima referido foram ainda interceptados duas 
mulheres e um homem que se responsabilizavam 
por vigiar. Após feitas as averiguações, verificou-
se a existência de fortes indícios da prática do 
acto ilícito e da prática do crime de “Exploração 
de prostituição”, pelo que esses 3 indivíduos e os 
7 indivíduos acima referidos foram encaminhados 
conjuntamente ao Ministério Público.

Outro caso sobre a exploração de prostituição 
aconteceu num casino local izado na Estrada 
do Itsmo, onde agentes do DI desenvolveram 
as investigações. Após feitas as averiguções, 
verificou-se que dois homens e uma mulher oriunda 
do Interior da China eram suspeitos da angariação 
de pessoas para o exercício da prostituição no 
quarto do hotel, e da recebimento do dinheiro como 
renda do quarto; e ainda se verificou que um dos 
homens oriundo do Interior da China era imigrante 
ilegal, e outro homem oriundo de Macau, forneceu 
os dados de identificação dele às referidas pessoas 
para proceder ao registo de entrada no quarto do 
referido hotel. Os 3 indivíduos suspeitos da prática 
do crime de “Exploração de prostituição” e outras 4 
mulheres do Interior da China suspeitas da prática 
de prostituição e interceptadas na investigação 
foram encaminhados ao Ministério Público.
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情報廳警員迅速截獲連環毀損男子

Agentes do Departamento de Informações 
interceptaram rapidamente um homem que 
danificou os veículos

4 月 15 日，本局接獲市民報案，稱停泊在東望

洋斜巷附近一帶的多輛車輛疑遭到硬物毀損。

本局隨即派員前往上址進行調查，期間發現 8

輛輕型汽車及 10 輛電單車均受到不同程度的毀

損。經本局情報廳警員展開深入調查後，鎖定一

名涉案男子。隨後，警員在一娛樂場門外成功截

獲該名男子，其聲稱因賭敗關係，故隨意在地上

拾起石頭，分別毀損多輛車以作發泄，及後途經

新口岸某押店，更萌生貪念，同樣以石頭砸向

店內櫥窗，盜去多條金鏈，並將部份金鏈典當

圖利。

上述嫌犯為一名年約 30 歲的韓國籍男子，本局

對其控以「毀損」罪，並就涉及之「加重盜竊」

罪移交司法警察局跟進處理。

No dia 15 de Abril, esta Corporação recebeu uma 
participação de cidadão, indicando que vários 
veículos estacionados na zona perto da Calçada do 
Gaio foram danificados por objectos sólidos, pelo 

que esta Corporação enviou de imediato os agentes 
ao local de incidente para proceder as averiguções, 
e os nossos agentes verficaram que 8 veículos 
ligeiros e 10 motas foram danificados de diferentes 
níveis.  Após fe i ta uma aver iguação profunda 
por agentes do Departamento de Informações, 
foi identificado um homem envolvido, o qual foi 
interceptado posteriormente pelos nossos agentes 
no acesso de um casino. O arguido confessou que 
por causa da perda no jogo, apanhou as pedras do 
chão e danificou vários veículos para desabafar, 
e depois quando ele passava por uma casa de 
penhores, atirou, por ganância, as pedras contra as 
montras e furtou vários colares de ouro, dos quais 
alguns já foram penhorados para a obtenção de 
lucro.

O arguido que tem cerca de 30 anos e é da 
nacionalidade sul-coreana, foi acusado por crime 
de “Dano” e transferido à Polícia Judiciária com 
crime de “Furto Qualificado”.
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南灣警司處拘三名「扒手」

O Comissariado da Praia Grande deteve três 
carteiristas

6 月 7 日，本局南灣警司處警員在中區一帶進行

反扒竊行動，發現兩名形跡可疑男子不斷徘徊及

打量途人的財物。期間，警員目睹其中一人以身

體遮擋，而另一人則成功打開一名旅客的背包，

從包內盜去一個錢包後，兩人便與另外一名男子

匯合，警員見狀隨即截獲該三名男子，並搜出懷

疑盜竊得來的多部手機、現金及錢包等，其後本

局成功聯絡一名事主前來認領失物。

三名嫌犯為年齡介乎 33 至 45 歲的內地男子，

本局以「盜竊」罪將三人移送檢察院偵訊。

No dia 7 de Junho, agentes do Comissariado da 
Praia Grande desta Corporação efectuaram na 
zona central de Macau uma operação de anti-
roubo, na qual encontraram dois homens com 
comportamento suspeitoso que estavam a vaguear 
e observar os objectos de outros peões.  Em 
seguida, os nossos agentes presenciaram que 
um deles estava a tapar, usando o corpo dele, a 
vista de um turista, e o outro abriu a mochila do 
referido turista, na qual tirou uma carteira. Depois, 
esses dois homens juntaram-se ao terceiro homem, 
momento aquele em que os nossos agentes 
interceptaram de imediato os três indivíduos, e na 
posse deles foram encontrados vários objectos 
suspeitos ser furtados, como telemóveis, dinheiro, 
carteiras, etc. Posteriormente, a nossa Polícia 
contactou com sucesso um dos proprietários dos 
objectos furtados para reconhecer os bens dele.

Os três arguidos, oriundos do Interior da China 
e  com idade  en t re  os  33  e  45  anos ,  f o ram 
encaminhados ao Ministério Público por crime de 
“Furto”.

新口岸警司處偵破毒品案

O Comissariado da ZAPE desmantelou 
um caso sobre droga

6 月 9 日，本局新口岸警司處警員在二龍喉公

園附近截獲一名涉嫌販毒的香港男子，在其身

上搜出 36 包懷疑毒品「可卡因」（連包裝約重

12.87 克），約值港幣 42,000 元。男子聲稱應

一位不知名人士要求，與另一名香港男子來澳販

毒，並付每日港幣 2,200 元給該名男子作為報酬。

兩 名 年 約 20 多 歲 之 男 子 的 藥 物 檢 測 結 果 為 陰

性，本局以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」罪

將兩人移送檢察院偵訊。

No dia 9 de Junho, agentes do Comissariado 
da ZAPE desta Corporação interceptaram na 
proximidade do Jardim da Flora um homem de 
Hong Kong suspeito da prática do tráfico de droga, 
e na posse dele foram encontrados 36 saquinhos 
de plástico contendo a substância suspeita ser 
a droga “Cocaína” (o peso da droga incluindo os 
saquinhos totaliza cerca de 12,87 gramas), de 
valor de cerca de HKD42,000. O arguido confessou 
que a pedido de um indivíduo desconhecido, 
operou o tráfico de droga em Macau com outro 
homem de Hong Kong, e deu-lhe HKD2,200 como 
renumeração diária.

Os resultados dos exames toxicológicos efectuados 
aos dois homens, com idade de cerca de mais de 
20 anos, são negativos. Os dois arguidos foram 
encaminhados ao Ministério Público por crime de 
“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas”.
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出入境管制廳揭家族假結婚案

O Departamento de Controlo Fronteiriço 
descobriu um caso de casamento falso 
contendo membros de uma família

5 月期間，本局出入境管制廳調查一宗懷疑假結

婚案件，發現涉案人士為同一家族人員，以重新

組合婚姻關係的方式進行「假結婚」，透過申請

不動產臨時居留許可，惠及其他家人取得在澳居

留權。

案件中，直接受惠有關申請不動產臨時居留許可

而獲得澳門居留許可共有 2 男 8 女，而間接受

惠共有 2 男 1 女。

經調查後，發現其中有 4 名人士（1 男 3 女，年

齡約 40 至 60 多歲）涉嫌觸犯「偽造文件」罪，

當中的 1 男 1 女涉嫌觸犯「作虛假之當事人陳

述或聲明」罪，本局將上述 4 名人士移送檢察

院偵訊，並繼續追查其餘涉案人士。

No mês de Maio, o Departamento de Controlo 
Fron te i r i ço  inves t igou  um caso  suspe i to  do 
casamento falso, e descobriu que os indivíduos 
envolvidos são da mesma família e reconstituíram 
as relações matrimoniais para arranjar casamentos 
falsos: alguns membros desta família apresentaram 

pedido de autorização de residência temporária 
concedida por aquisição de bem imóvel para que 
os familiares possam adquirir a autorização de 
residência em Macau.

No presente caso, 2 homens e 8 mulheres ficaram 
directamente beneficiados através da apresentação 
do pedido de autorização de residência temporária 
concedida por aquisição de bem imóvel; e ficaram 
indirectamente beneficiados, 2 homens e 1 mulher.

Após feitas as averiguações, verif icou-se que 
4 indivíduos (1 do sexo masculino e 3 do sexo 
feminino, com idade entre os 40 e mais de 60 anos) 
são suspeitos da prática do crime de “Falsificação 
de documento”, entre os quais 1 homem e 1 mulher 
são suspeitos da prática do crime de “Falsidade 
de depoimento de parte ou declaração”. Os 4 
indivíduos acima referidos foram encaminhados ao 
Ministério Público, e o CPSP continua a procurar 
os restantes indivíduos envolvidos.
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警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

3 月至 5 月期間，本局特警隊開辦第三十一期

「警務應變防暴課程」，並於 5 月 10 日於特警

大樓舉行結業儀式，修讀學員共有 43 位。學員

們經過緊密及嚴格的訓練，都能準確地掌握人

群管理及控制、梯間行進、入屋技巧及防暴等技

術。警務人員可通過修讀相關課程，以應對社會

上日益複雜的公眾事件和暴戾衝突，提升市民大

眾對警隊的信心。

Durante os meses de Março a Maio, a Unidade 
Especial de Polícia desta Corporação organizou o 
31.° “Curso de Intervenção Policial”, e a cerimónia 

培訓課程
Cursos de
Formação

de encerramento do referido curso realizou-se no 
dia 10 de Maio, no aquartelamento da Unidade 
Especial de Polícia. O curso foi frequentado por 43 
agentes, e após os treinos intensivos e rigorosos, 
os formandos dominaram as técnicas de gestão e 
controlo de multidões, andamento protectivo nas 
escadas, entrada no apartamento, antimotim, entre 
outras. Os agentes policiais conseguem, depois de 
ter frequentado os respectivos cursos, enfrentar 
os eventos públicos e conflitos violentos que estão 
cada vez mais complexos na sociedade, elevando 
assim a confiaça da população para a equipa 
policial.

黃偉鴻副局長主持結業儀式
O 2.° Comandante, Vong Vai Hong, presidiu à cerimónia de encerramento do curso

防暴演練
Simulação antimotim
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本局參與民防演習

Esta Polícia participou no Exercício de 
protecção civil

民 防 架 構 於 4 月 27 日 舉 行 了 代 號「 水 晶 魚

2019」的民防演習，藉此進一步測試及檢驗「颱

風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃」及各部門

應急預案的實施成效；提升民防架構的指揮協

調、溝通及應急處置能力；檢視「應急指揮應用

平台」的運作情況；以及透過社會團體及居民的

共同參與，強化民防架構與社會大眾間應對颱風

的溝通及協作能力。

演習在青洲區、筷子基區、內港區、下環區及路

環區五大區域的局部地區進行，模擬本澳將受超

強颱風「水晶魚 2019」正面吹襲，預計會出現

嚴重水浸情況，威脅低窪地區居民的生命及財產

安全，民防行動中心啟動全面運作，民防架構成

員即時採取疏散撤離措施。

是次演習歷時約 5 小時，參與人數共 2,546 人，

涉及總疏散撤離戶數約 1,330 戶。演習過程順

利，達到預期的效果。

No intuito de testar a eficiência e a operabilidade 
do “Plano de Evacuação das Zonas Baixas em 
Situação de ‘Storm Surge’ durante a Passagem 

協助居民疏散撤離
Prestar ajuda aos moradores a evacuar

保安司司長聽取各部門工作匯報
O Secretário para a Segurança a ouvir o ponto de situação dos 
trabalhos dos diversos serviços

協助居民前往避險中心
Encaminhamento dos residentes aos centros de abrigo

聯同相關部門合力處理避險中心糾紛
Resolução com outros serviços competentes de disputa 
entre residentes no centro de abrigo
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透過警車巡邏廣播器發出撤離預警
Emissão de alertas sonoras de evacuação por viaturas policiais munidas de altifalantes

聯合民間商會進行清障善後
Retirar os obstáculos da cidade e recuperar a ordem normal da 
sociedade com associações cívicas

de Tu fão”  e  dos  p lanos  de  con t ingênc ia  de 
cada entidade, a Estrutura de Protecção Civi l 
(doravante “Estrutura”) realizou no dia 27 de Abril 
o exercício de protecção civil “Peixe de Cristal 
2019” .  Pre tende-se  a t ravés  des te  exerc íc io 
reforçar a capacidade de comando, coordenação, 
comunicação e resposta a emergências dos 
membros da Est ru tura ,  bem como examinar 
o funcionamento da “Plataforma de Comando 
para resposta de emergências” .  A lém disso, 
visa o reforço da capacidade de comunicação e 
cooperação entre a Estrutura e a população em 
geral na resposta a tufões através da participação 
das associações civis e dos residentes.

O exercício teve lugar nas zonas da Ilha Verde, 
Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco e 
de Coloane, tendo sido simulada a passagem do 
super tufão “Peixe de Cristal 2019” sobre Macau, 
prevendo assim graves inundações, situação que 
pôs em risco a vida e os bens dos residentes 
destas zonas. Face a esta situação, o COPC foi 
totalmente activado e a Estrutura desencadeou as 
operações de evacuação.

O referido exercício durou cerca de 5 horas, e 
contou com a participação de 2546 pessoas tendo 
o pessoal deslocado a cerca de 1330 casas na 
simulação do aviso de evacuação. O exercício foi 
concluído com sucesso, tendo atingido resultados 
previstos.
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相關講座讓人員獲益頗豐
A palestra revelou-se muito proveitosa para os 
nossos agentes

導師講解系統介面的各項功能
O formador a explicar as diversas funções do interface do sistema

持廉守正講座

Palestra sobre Carácter Nobre, 
Conduta Íntegra

公共服務系列課程

Cursos sobre os serviços públicos

4 月至 5 月期間，本局邀請澳門廉正公署協辦

「持廉守正講座」，由廉正公署資深人員擔任

講師，本局共有 600 人參與。此講座內容包括

分析因職務涉及利益、採購程序及角色衝突等

問題，講師配合實例分析進行深入淺出的講解，

帶出違法違紀的嚴重性及影響，從而提高本局

人員的廉潔意識。

Durante os meses de Abril a Maio, esta Corporação 
convidou o Comissariado contra a Corrupção 
(CCAC) para co-organizar  a “Palestra sobre 
Carác te r  Nobre ,  Condu ta  Ín teg ra ” ,  da  qua l 
o orador fo i  o pessoal  exper iente do CCAC. 
A palestra contou com a part ic ipação de 600 
agentes desta Polícia. Os conteúdos da palestra 
incluem: análise dos assuntos sobre as funções 
que envolvem os interesses, procedimentos de 
contratação, conflito de papéis, etc. Com a análise 
dos casos, o formador prestou explicações das 
respectivas matérias de forma simples e explícitas 
aos formandos e apresentou-lhes a gravidade 
e a influência da infracção legal ou disciplinar, 
fortalecendo assim a consciência de honestidade 
dos nossos agentes.

4 月期間，本局邀請行政公職局協助開辦「公共

服務行政手續指南模版培訓課程」及「公共服

務管理平台課程」，由行政公職局委派余小慧

女士及區健和先生擔任導師，本局合共有 40 位

警務人員修讀。此系列課程內容包括：認識構

建指南模版的目的、概念和規範，以及公共服

務平台的應用和管理。透過修讀此類型課程，

加深了本局人員對公共服務管理平台的認識，

有效提升服務品質和效率。

No mês de Abri l ,  esta Corporação convidou a 
Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP) para co-organizar o “Curso da 
Elaboração da Página-modelo de Informações 
sobre Formalidades Administrativas dos Serviços 
Públicos” e o “Curso de Plataforma de Gestão dos 
Serviços Públicos”, nos quais o SAFP nomeou 
a Sr.ª Yu Siu Wai e o Sr. Ao Kin Wo para ser 
formadores. Os dois cursos foram frequentados por 
40 agentes policiais, e os conteúdos dos cursos 
são: objectivos, conceitos e normas da elaboração 
da página-modelo de informações, e aplicação 
e gestão da plataforma dos serviços públicos. A 
realização destes tipos de cursos pode aprofundar 
os conhecimentos dos nossos agentes sobre 
a plataforma de gestão dos serviços públicos, 
elevando eficazmente a qualidade e a eficiência 
dos serviços prestados.
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導師介紹軟件的基本功能
O formador a introduzir as funções básicas dos softwares

課程有助提升人員的專業能力
Os cursos contribuíram para elevar a capacidade 
profissional dos agentes

資訊安全及微信平台操作課程

Cursos sobre a Segurança da Informação e 
a Operação da Plataforma de Wechat 電腦軟件應用課程

Curso de Aplicação de Softwares informáticos

4 月期間，本局開辦了「微信平台操作及圖文課

程」及「資訊安全課程」，由澳門生產力暨科

技轉移中心委派人員擔任導師。兩個課程各有

20 位相關職務的人員參與，「微信平台操作及

圖文課程」內容包括認識微信公眾平台開號方

法、流程、使用技巧及圖文編輯、後台高端功

能等；「資訊安全課程」主要教授文件檔案保護、

更新軟件堵塞安全漏洞及安全使用外置記憶體

等。透過修讀此類型課程，強化了人員的電腦

安全意識，並優化了微信平台操作的技能。

No mês de Abril, esta Corporação organizou o 
“Curso de Operação da Plataforma de Wechat 
e Produção Gráfica” e o “Curso de Gestão de 
Segurança da Informação”, nos quais o Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de 
Macau nomeou agentes para ser formadores. Os 
dois cursos foram frequentados, respectivamente, 
por 20 agentes que se responsabil izam pelas 
respectivas áreas funcionais. Os conteúdos do 
“Curso de Operação da Plataforma de Wechat 
e Produção Gráfica” são: a forma de abertura 
de uma conta na plataforma de Wechat, o seu 
processamento e conhecimentos básicos sobre a sua 
utilização, a edição gráfica, as funções avançadas de 
Wechat, etc.; E no “Curso de Gestão de Segurança 
da Informação” foram apresentados a protecção dos 
ficheiros, a actualização dos softwares para tapar as 
falhas de segurança, o uso seguro de discos externos 
de memória, etc. Estes cursos contribuíram para 
reforçar a consciência de segurança da informação 
do pessoal e aperfeiçoar as técnicas sobre a 
operação da plataforma de Wechat.

5 月 至 6 月 期 間， 澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校 開

辦「MS Word 視 窗 文 書 處 理 進 階 」、「MS 

Excel 試 算 表 進 階 」、「MS Access 資 料 庫 管

理應用」及「Photoshop 圖像處理」課程，由

曹松盛導師技課，本局共有 101 位人員修讀。

課程中，導師深入淺出的講解，配合理論分析

和實踐應用的教學模式，讓學員們深入掌握有

關軟件各項功能的運用，從而加強文書處理、

數據處理及科學分析能力，提升工作績效。

Nos meses de Maio a Junho, a Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau organziou 
os Cursos de “MS Word – Nível Avançado”, “Ms 
Excel – Nível Avançado”, “Ms Access – Gestão e 
Aplicação da Base de Dados” e “Processamento 
Digi tal  de Imagens (Photoshop)”.  O Sr. Chou 
Chon Seng é o formador dos referidos cursos, os 
quais contaram com a participação no total de 101 
agentes desta Corporação. Durante as aulas, o 
formador utilizou uma forma de ensino que reune 
a teoria e a prática em simultâneo, e prestou 
explicações das respectivas matérias de forma 
simples e explícitas aos formandos, para que estes 
dominem e saibam aplicar as diferentes funções 
dos respectivos softwares, reforçando-lhes, assim, 
as capacidades de expediente, tratamento de 
dados estatísticos e análise científica, e ainda, 
elevando a eficiência de trabalho.
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旅遊警察培訓課程

Curso de Formação da Polícia Turística

5 月至 6 月期間，本局警察學校開辦第三期「旅

遊警察培訓課程」，共有 30 位人員（17 男，

13 女）修讀且完成課程獲頒發證書，結業儀式

於 6 月 28 日在路環警察學校分校舉行。

培訓期間，警員除了需要學習人群管理、處理

可疑物等專業警務知識外，還需要接受語言、

旅遊景點資訊及前線優質服務等專項培訓才可

正式執勤。完成培訓課程的旅遊警察將安排於

澳門半島及離島的旅遊景點或旅遊警察服務中

心執勤，為本澳旅遊區注入新力量服務大眾，

並為前線警務工作提供有力的支援。

Nos meses de Maio e Junho, a Escola de Polícia 
desta Corporação organizou o 3.°  “Curso de 
Formação da Polícia Turística”, e foi conferido o 
diploma aos 30 agentes (17 do sexo masculino 
e 13 do sexo feminino) que concluíram, com 

黃偉鴻副局長主持結業儀式
O 2.º Comandante Vong Vai Hong presidiu a cerimónia de encerramento do curso 

模擬截查可疑車輛
Simulação de intercepção dos veículos suspeitos

戰術及技巧訓練
Treino das estratégias e técnicas

aproveitamento, o referido curso de formação. A 
cerimónia de encerramento do curso realizou-se no 
dia 28 de Junho, na Extensão da Escola de Polícia, 
em Coloane.

Durante o curso de formação, os agentes policiais, 
para além de aprender os conhecimentos policiais 
p ro f i ss iona is ,  como con t ro lo  de  mu l t i dões , 
tratamento de objectos suspeitos, entre outros, 
a i n d a  p r e c i s a m  d e  r e c e b e r  a s  f o r m a ç õ e s 
específicas, por exemplo, linguagem, informações 
sobre os pontos turísticos, serviços de qualidade da 
linha da frente, etc. Os agentes da polícia turística 
que concluíram com aporveitamento o referido 
curso serão destacados aos pontos turísticos ou 
centros de apoio a turistas da península de Macau 
ou das Ilhas, injectando mais e novos recursos 
humanos às zonas tur íst icas de Macau para 
servir à população e prestar apoio mais forte aos 
trabalhos policiais da linha da frente.
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警務護送課程

Curso de escolta policial

5 月 29 日至 6 月 6 日，本局交通廳舉辦了第三

期「警務護送課程」，共有 12 位學員順利完成

課程並獲頒授證書，本期課程更有首位女警員

加入，體現女警巾幗風彩。警務護送課程內容

涵蓋理論及實踐，包括澳門警隊護送組的簡介、

人員裝備、車輛設施、護送技巧及道路交通控

制等，在駕駛技巧訓練方面則模擬了在各種複

雜的道路情況，加強隊員操控電單車的技巧和

應變能力，為重要人物到訪時有效發揮護航及

維持公共秩序的作用。

Nos dias 29 de Maio a 6 de Junho, o Departamento 
de Trânsito desta Corporação realizou o “3.º Curso 
de escolta policial”, 12 elementos concluíram o 
curso com aproveitamento e foram entregues 
certificados. Neste curso houve ainda a primeira 
guarda a part icipar, que mostra a capacidade 
de mulher. O conteúdo do curso engloba-se a 
teoria e a prática, incluindo a breve apresentação 
sobre o Grupo de escolta policial de Macau, os 

黃偉鴻副局長主持結業儀式
Cerimónia de encerramento do curso 
presidida por 2.º Comandante 
Vong Vai Hong

首位女警員加入護送組
Primeira guarda no Grupo de escolta

elementos e equipamentos, as viaturas, a técnica 
de escolta e o controlo de trânsito, etc., no âmbito 
de treino das técnicas de condução, simularam-se 
as situações de trânsito diferentes e complicadas, 
com a finalidade de reforçar a técnica de controlo 
das motocicletas e a capacidade de reacção às 
mudanças, desenvolvendo eficazmente o efeito de 
escolta e a manutenção da ordem pública aquando 
das visitas das altas entidades.
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4 月 8 日，本局黃偉鴻警務總長正式就任為副局

長，並獲授予副警務總監之警銜。就職儀式於本

局總部舉行，由本局梁文昌局長主持，各領導及

部門主管一同見證儀式，並向黃副局長致以熱烈

祝賀。

N o  d i a  8  d e  A b r i l ,  f o i  p r o m o v i d o  a o  p o s t o 
de  Super in tendente ,  e  bem ass im nomeado 

definitivamente no seu cargo de 2.º Comandante 
desta Corporação, o Intendente Vong Vai Hong. 
A cerimónia de tomada de posse foi realizada 
no Comando do CPSP, e foi presidida pelo Exm.
º Comandante do CPSP, Leong Man Cheong, 
contando ainda com a presença da direcção e das 
chefias de vários departamentos, e deram parabéns 
ao 2.º Comandante.

本局領導層合照    
Fotografia da direcção do CPSP

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções

副局長就職儀式

Cerimónia de tomada de posse do 2.º Comandante

梁文昌局長為黃偉鴻副局長佩戴肩章
Imposição de distintivo de posto ao 2.º Comandante 
Vong Vai Hong pelo Comandante Leong Man Cheong
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劉運嫦副局長為新晉首席警員佩戴肩章
Imposição de distintivo de posto aos novos guardas 
principais pela 2.ª Comandante Lao Wan Seong   

首席警員晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de 
guarda principal 

4 月 12 日，在本局特警大樓內舉行首席警員晉

升儀式，儀式由本局劉運嫦副局長主持。出席儀

式的還有黃偉鴻副局長、梁慶康代副局長及各部

門的主管，為同僚晉升作出祝賀。

是次晉升為首席警員共 99 位，分別為男性 74

位及女性 25 位，包括普通職程 96 位、音樂職

程 1 位及機械職程 2 位。

No dia 12 de Abril, teve lugar no Aquartelamento da 
UEP, a cerimónia de promoção ao posto de guarda 
principal, que foi presidida pela 2.ª Comandante, 
Lao Wan Seong, e contou ainda com a presença 
do 2º  Comandante ,  Vong Va i  Hong e  do 2 . º 
Comandante substituto Leong Heng Hong, e das 
chefias e responsáveis de vários departamentos 
desta Corporação, dando-lhes parabéns.

本局領導及主管與新晉首席警員合照  
Fotografia do pessoal da direcção e chefias desta Corporação com os novos 
guardas principais

親朋好友到賀
Presença de 
famílias e 
amigos para 
felicitação

Foram promovidos no total de 99 agentes ao posto 
de guarda principal, 74 masculinos e 25 femininos, 
dos quais 96 agentes da carreira ordinária, 1 
agente da carreira de músico e 2 agentes da 
carreira de mecânicos.
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嘉獎表揚
Louvor e Elogio

市民向交通廳致送錦旗

Cidadã ofereceu galhardete ao Departamento 
de Trânsito

澳門警務廳偵查警司處獲表揚

O Comissariado de Inquéritos do Departamento Policial de Macau foi atribuído o elogio

6 月期間，一名市民向本局交通廳致送錦旗，以

表揚本局警員迅速偵破一宗遺棄受害人案件。

Em Junho, uma cidadã ofereceu um galhardete ao 
Departamento de Trânsito, para elogiar os nossos 
agentes por terem descoberto rapidamente um 
caso de abandono de sinistrado.

4 月及 6 月期間，3 名內地旅客分別向本局澳門

警務廳偵查警司處致送錦旗牌匾，以表揚本局警

員迅速偵破 3 宗拾遺不報案件。

Durante os meses de Abril a Junho, três turistas 
do Interior da China ofereceram respectivamente 

梁華志警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, comissário Leong Wa Chi, 
a receber o galhardete

鄧洪斌副警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, subcomissário Tang Hong Pan, a receber os galhardetes

galhardetes e placa ao Comissariado de Inquéritos 
do Departamento Policial de Macau, para elogiar os 
nossos agentes por terem descoberto rapidamente 
três casos de apropriação ilegítima em caso de 
acessão ou de coisa achada.
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體育競賽
Desporto e
Competições

2019 年保安盃（續）

Taça desportiva das FSM 2019 (continuação)

由保安部隊事務局統籌，多個部門協辦的「2019

年保安盃」一系列賽事於 4 至 5 月份期間持續展

開。本局組織代表隊及委派多名運動健兒踴躍參

與，並取得如下佳績：

Rea l i zou -se  em Ab r i l  a  Ma io  uma  sé r i e  de 
competições da “Taça Desportiva das FSM 2019”, 
coordenada pela Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau e co-organizada pelos 
diversos serviços. O CPSP organizou equipas 
representativas e vários atletas para participarem 
e m  v á r i a s  c o m p e t i ç õ e s ,  e  o b t e v e  o s  b o n s 
resultados seguintes: 

田徑賽

男子

(A 組 )

200 米 冠軍 梁志聰 警員

5000 米 亞軍 甘可嘉 警員

跳高 亞軍 吳浩楠 警員

男子

(B 組 )

1500 米
冠軍 趙詠俊 首席特級行政技術

助理員

季軍 何仲安 首席警員

5000 米
冠軍 趙詠俊 首席特級行政技術

助理員

季軍 何仲安 首席警員

女子

(A 組 )

100 米 季軍 李紀程 警員

800 米
冠軍 吳楊楊 警員

亞軍 黃家嬋 警員

3000 米
冠軍 吳楊楊 警員

季軍 陳寶儀 警員

跳遠 冠軍 李紀程 警員

鉛球 冠軍 楊彬鷹 警員

跳高 冠軍 趙惠儀 警員

4x100
亞軍 治安警察局 C 隊

季軍 治安警察局 D 隊

頒獎嘉賓與參賽人員合照
Fotografia das entidades distribuidoras de prémios com os participantes

Atletismo

Masculino 
(Grupo A)

200M 1.º lugar Guarda LEONG CHI CHONG

5000M 2.º lugar Guarda KAM HO KA

Salto em altura 2.º lugar Guarda NG HOU NAM

Masculino 
(Grupo B)

1500M
1.º lugar

Assistente Técnico Administrativo 
Especialista Principal 
ROGÉRIO J. C. CHIU

3.º lugar Guarda Principal HO CHONG ON

5000M
1.º lugar

Assistente Técnico Administrativo 
Especialista Principal 
ROGÉRIO J. C. CHIU

3.º lugar Guarda Principal HO CHONG ON

Feminino 
(Grupo A)

100M 3.º lugar Guarda LEI KEI CHENG

800M
1.º lugar Guarda WU YANGYANG

2.º lugar Guarda WONG KA SIM

3000M
1.º lugar Guarda WU YANGYANG

3.º lugar Guarda CHAN POU I
Salto em 
comprimento 1.º lugar Guarda LEI KEI CHENG

Arremesso de 
peso 1.º lugar Guarda IEONG PAN IENG

Salto em altura 1.º lugar Guarda CHIO WAI I

4x100
2.º lugar Equipa C do CPSP

3.º lugar Equipa D do CPSP

足球賽
冠軍 治安警察局

梁慶康警務總長 ( 中 ) 與本局足球隊合照 ( 相片來源：澳門保安部隊
事務局 )
Fotografia do intendente Leong Heng Hong (no meio) com a equipa de 
futebol desta Corporação  (Fonte da foto: DSFSM)

Futebol

1.º lugar CPSP
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乒乓球賽

男子單打
亞軍 鄭天毅 警員

季軍 吳嘉昊 警員

男子雙打 亞軍
鄭天毅 警員
張怡富 首席警員

女子單打
冠軍 余紹媚 警員

亞軍 黃翠枝 警員

黃子暉副局長 ( 後排左三 ) 頒獎予本局人員
Entrega dos prémios ao pessoal do CPSP pela 2.º 
Comandante Wong Chi Fai (3.º da esquerda da 2.ª fila)

Ténis de mesa

Singulares 
Masculinos

2.º lugar Guarda CHEANG TIN NGAI

3.º lugar Guarda NG KA HOU

Pares 
Masculinos 2.º lugar Guarda CHEANG TIN NGAI

Guarda Principal CHEONG I FU

Singulares 
Femininos

1.º lugar Guarda U SIO MEI

2.º lugar Guarda WONG CHOI CHI

Tiro

Por equipas 1.º lugar CPSP

PPC600 
Individual 
Masculino

1.º lugar Guarda LEONG WAI TAK

2.º lugar Guarda Principal CHAN KAI KAI

3.º lugar Guarda LAM CHI HANG

PPC600 
Individual 
Feminino

1.º lugar Guarda KUOK CHI MEI

IPSC Individual 
Masculino 2.º lugar Guarda Principal CHAN KAI KAI

IPSC Individual 
Feminino 3.º lugar Guarda CHEONG WENG HAN

李昶文警務總長 ( 中 ) 祝賀本局射擊隊奪冠
O intendente Lei Chong Man (no meio) deu os parabéns à 
nossa equipa de tiro que ganhou o 1.º lugar

網球賽

男女子單打壯年組 季軍 唐玉儀 警員

Ténis

Singulares Masculino
 e Feminino (Senior)

3.º lugar Guarda TONG IOK I

黃超文副警務總長 ( 右一 ) 頒獎予唐玉儀警員 ( 右二 )
Entrega do prémio à Tong Iok I (2.ª na direita) pelo 
subintendente Wong Chio Man (1.º na direita) 

射擊賽

團體 冠軍 治安警察局

PPC600
 男子個人

冠軍 梁惠德 警員

亞軍 陳佳佳 首席警員

季軍 林智恆 警員

PPC600 
女子個人

冠軍 郭紫薇 警員

IPSC 男子組個人 亞軍 陳佳佳 首席警員

IPSC 女子組個人 季軍 張泳嫻 警員
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冠軍  1.º lugar 特警隊  UEP

亞軍  2.º lugar 居留及逗留事務廳  DARP

季軍  3.º lugar 交通廳  DT

殿軍  4.º lugar 出入境管制廳  DCF

內部籃球賽

Competição interna de basquetebol

4 月至 5 月期間，本局於特警大樓體育館舉辦內

部籃球賽，旨在通過運動賽事發揮勇往直前、團

結友愛的體育精神。參與部門包括策劃行動廳、

居留及逗留事務廳、出入境管制廳、澳門警務

廳、海島警務廳、交通廳、特警隊及警察學校。

比賽結果如下：

Durante os meses de Abr i l  e Maio,  real izou-
se a  compet ição in terna de basquetebo l  no 

pavilhão desportivo da UEP, a qual visa, através 
de competições desportivas, promover o espírito 
desportivo de coragem e firmeza para ir em frente 
e o espíri to de solidariedade. Na competição, 
participaram as equipas compostas de pessoal 
do Departamento de Planeamento de Operações, 
Departamento para os Assuntos de Residência 
e  Pe rmanênc ia ,  Depar tamen to  de  Con t ro lo 
Fronteir iço, Departamento Pol ic ial  de Macau, 
Departamento Policial das Ilhas, Departamento de 
Trânsito, Unidade Especial de Polícia e Escola de 
Polícia, cujo resultado foi o seguinte:

冠軍  1.º lugar 保安部隊  Forças de Segurança

亞軍  2.º lugar 坊眾學校  Escola dos Moradores

季軍  3.º lugar 培正中學  Escola Secundária Pun Ching

「保安部隊及保安部門與青年體育交流」活動

Intercâmbio desportivo entre as Forças e Serviços 
de Segurança e os Jovens

4 月 14 日，保安部隊及保安部門舉辦與青年體

育交流活動，假工人體育場進行了多場乒乓球比

賽，透過有益身心的體育交流拉近保安部隊及保

安部門與青年的距離。

是次比賽邀請了澳門專上學生體育聯會、澳門大

學、理工學院、旅遊學院、培正中學及坊眾學校

參加，而保安部隊及部門派出隊伍，合共 7 支

隊伍角逐錦標。比賽中，各團隊均全神貫注發揮

高水平技術，充分體現「友誼第一，比賽第二」

的體育精神。

No dia 14 de Abril, foram realizadas várias sessões 
de competições de ténis de mesa no Campo dos 
Operários de Macau, que fazem parte da actividade 
“Intercâmbio desportivo entre as Forças e Serviços 
de Segurança e os Jovens”, a qual visa, através 
do intercâmbio desportivo saudável, aproximar as 
Forças e Serviços de Segurança e os jovens.

Foram convidados a Associação do Desporto 
Universitário de Macau, a Universidade de Macau, 
o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de 

Formação Turística, a Escola Secundária Pui Ching 
e a Escola dos Moradores para participar nas 
competições, as Forças e Serviços de Segurança 
enviaram 7 equipas para a disputa dos títulos. 
Nas provas, as equipas estavam absortas em 
mostrar o seu alto nível técnico, demonstrando 
suficientemente o espírito desportivo “Primeiro a 
amizade, segundo a competição”.

保安部隊事務局關啓榮副局長及本局劉幸儀副警務總長
頒發獎項
Entrega dos prémios pelo subdirector da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança Kwan Kai Veng e 
subintendente Lau Hang Yi do CPSP 
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本局跑步隊參與「五四青年跑」

A equipa de corrida do CPSP participou na 
“Corrida dos jovens em 4 de Maio”

澳門國際龍舟賽

Regatas internacionais de barcos de 
dragão de Macau

4 月 28 日， 在 澳 門 大 學 舉 行 的 紀 念「 五 四 運

動」一百周年系列活動的「五四青年跑」，弘揚

「五四運動」的奮鬥精神，並鼓勵青年學習及內

化五四精神，發揮其毅力及潛能。

本局跑步隊共有 11 名人員參賽，所有人員均全

力以赴、發揮堅毅運動精神，終完成整個賽事。

賽事以馬拉松之體育運動形式進行，本局吳楊楊

警員於女子組獲得第 1 名，而甘可嘉警員於男

子組獲得第 6 名。

No dia 28 de Abril, realizou-se na Universidade de 
Macau a “Corrida dos jovens em 4 de Maio”, uma 
das actividades para assinalar o 100.º Aniversário 
do “Movimento em 4 de Maio”, com o objectivo de 
promover o espírito de luta do “Movimento em 4 
de Maio”, e de estimular os jovens para aprender 
e interior izar este espír i to e maximizar a sua 
perseverança e a potencialidade.

6 月 1 日、2 日及 6 月 7 日端午節當日，一年一

度的「澳門國際龍舟賽」在南灣湖水上活動中

心舉行。本局龍舟隊今年繼續共襄盛舉，參與小

龍及標準龍的賽事，除了在標準龍 500 米公開

「丁」組奪得第 4 名成績外，同時冀透過龍舟

賽事增進人員團隊合作精神和忠貞愛國情懷。精

彩的賽事引來大量旅客和居民的觀賞，現場歡呼

吶喊聲不絶於耳、滿載熱鬧氣氛。

Em 1 e 2 de Junho, e 7 de Junho, o dia de Tung 
Ng,  real izou-se,  no Centro Náut ico da Pra ia 
Grande, a actividade anual “Regatas Internacionais 
de Barcos de Dragão de Macau”.  Neste ano, 
a nossa equipa de barco-dragão cont inuou a 
participação, participou nas Regatas de Barcos-
Dragão para pequenas embarcações e Regatas 

梁飛鴻副警務總長為隊員打氣
O subintendente Leong Fei Hong torceu pela equipa

黃劍虹副警務總長 ( 右四 ) 帶領跑步隊參與活動
O subintendente Wong Kim Hong (4.º na direita) liderou a 
equipa de corrida para participar no evento

11  e l e m e n t o s  d a  n o s s a  e q u i p a  d e  c o r r i d a 
participaram na corrida, que lutaram com toda 
a força e mostraram o espír i to desport ivo de 
perseverança, acabaram por concluir toda a corrida 
que foi  uma maratona, a guarda Ieong Ieong 
desta Corporação ganhou o 1.º lugar na categoria 
feminina, e o guarda Kam Ho Ka ganhou o 6.º lugar 
na categoria masculina.

de Barcos-Dragão para grandes embarcações. A 
equipa ganhou o 4.º lugar no grupo “D” da categoria 
aberta na Regata de Barcos-Dragão para grandes 
embarcações de 500 M, e através das regatas, 
espera-se que aumente o espírito de cooperação 
de equipa e de fieldade ao país do pessoal. As 
regatas atraíram muitas visitantes e cidadãos que 

torceram pelas equipas, o ambiente foi alegre. 
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警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

4 月至 6 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校進

行音樂演出，並為同學們介紹了本局樂隊的發展

歷史與日常警務工作。此外，樂隊亦於板樟堂

前地舉行音樂會，透過音樂拉近和市民的距離，

並參與了「社區警務聯絡機制」六周年交流會、

「國家安全教育展」開幕式、「六 ‧ 一國際兒童

節園遊會」、「兩地五市世界環境日嘉年華」及

「聖體遊行」等活動演奏，為活動增添了不少氣

氛，同時展現了警隊親切友好的形象。

Durante os meses de Abril a Junho, a Banda de 
Música foi convidada para exibir nas diversas 
escolas, apresentou aos estudantes sobre a história 
de desenvolvimento e trabalho policial diário da 
Banda desta Polícia. Para além disso, a Banda 
realizou concertos no Largo de S. Domingos, que 
visa aproximar a polícia e os cidadãos através da 
música. Participou ainda na sessão de intercâmbio 
do 6.º aniversário do “Mecanismo de Ligação 
do Pol ic iamento Comuni tár io”  ,  cer imónia de 
inauguração da “Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional”, “Arraial do Dia Mundial da 
Criança”, “Festival para comemorar o Dia Mundial 
do Ambiente entre duas regiões e cinco cidades” 
e“Procissão do Santíssimo Sacramento”, entre 
outras actividades, animou o ambiente dos eventos, 
bem como mostrou a imagem simpática e amigável 
da polícia.

六 ‧ 一國際兒童節園遊會
Arraial do Dia Mundial da Criança

聖體遊行
Procissão do Santíssimo Sacramento

學校演出
Actuações nas escolas

文藝表演
Actividades
Recreativas
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其他
Outros

優化非本澳居民登記使用自助過關通道服務

Optimização do serviço do registo para a passagem 
automática para os não residentes de Macau

本局於港珠澳大橋出入境事務站港澳入境大堂

新增非澳門居民登記使用自助過關通道服務，並

調整各口岸的登記服務時間，進一步提高相關服

務的便利性。本局在五個出入境事務站及北安

出入境事務大樓提供登記使用自助過關通道服

務，公眾如欲進一步了解登記使用自助過關通

道的相關手續和地點等詳情，請瀏覽本局網頁。

http://www.fsm.gov.mo/psp

Esta Corporação acrescentou, na Sala de Chegada 
de Hong Kong - Macau do Posto de Migração da 
Posto de Migração da Ponte Hong Kong – Zhuhai 

– Macau, o serviço de registo para a passagem 
automática para os não residentes de Macau, e 
ajustou o horário do serviço de registo dos postos 
fronteiriços, por forma a aumentar, em maior grau, 
a facilidade do respectivo serviço. Esta Polícia 
dispõe de cinco postos fronteiriços e Edifício de 
Serviços de Migração do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública em Pac On para o serviço 
de registo, se quiser mais informação sobre as 
formalidades e locais do respectivo serviço para a 
passagem automática, queira consultar a página 
oficial desta Polícia : http://www.fsm.gov.mo/psp

Local de registo Horário de funcionamento

Posto de Migração das Portas do Cerco (Sala de Chegada)

Das 10H00 às 19H00

Posto de Migração da Posto de Migração da Ponte Hong Kong 
– Zhuhai – Macau (Sala de Chegada de Hong Kong - Macau)

Posto de Migração do Terminal Marítimo do Porto Exterior (Sala 
de Chegada)

Posto de Migração do Terminal Marítimo da Taipa (Sala de 
Chegada)

Posto de Migração do Aeroporto (Sala de Chegada)

Edf. de Serviços de Migração do Corpo de PolÍcia de 
Segurança Pública

Das 09H00 às 17H00

(Funciona durante as horas de 
almoço. Fecha aos Sábados, 
Domingos e Feriados oficiais)
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心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

工作壓力：成因與應對策略

Stress no trabalho: causas e estratégias para encará-lo

王瀚林  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicólogo, Wong Hon Lam (Kyle)

展開，從而引申介紹適用於個人提升工作幸福感

的實證有效方法。 

　　工作幸福感與工作壓力的感知與應對有相

當高的關聯性。在了解工作壓力的影響之前，

讓我們先了解何謂壓力。壓力這個詞在日常生活

中從不陌生，但到底壓力的定義是什麼？現代關

於壓力的科學探索絕大部份建基於「壓力之父」

Hans Selye 的 研 究 成 果。Hans Selye 是 一 位

出生於維也納的醫學生理學家，在他早期的研

究生涯中，他意外發現當研究用的白老鼠被放

置於不同的高壓環境 ( 如置於高處受強風吹襲、

不斷強逼在轉輪上跑步等 )，它們會出現一連串

沒有明確根源的生理症狀，包括腎上腺腫大、

淋巴系統萎縮、胃部及十二指腸潰瘍等，Hans 

Selye 因而確立了下視丘 - 垂體 - 腎上腺軸 (HPA 

Axis) 為壓力在身體上發揮影響的迴路，並明確

定義壓力為機體應對外在環境刺激時所產生的

一連串生理及心理應激反應。在 Hans Selye 所

提出的壓力階段模型中，短期的壓力對個體是

無害甚至是有助生存的，當人類接收到關於環

境的有威脅性的訊號 ( 如危險訊息 )，下視丘便

會處理相關視覺資料並轉遞到邊緣系統 ( 杏仁核

及下丘腦 ) 作後續處理，如果邊緣系統判定相關

訊息具危險性，便會進一步激活正交感神經系

統 ( 如心跳、呼吸加速 ) 並同時抑制副交感神經

系統反應 ( 如食慾抑制 )，最後分泌出腎上腺素

及縮氨酸等荷爾蒙，從而使到身體能迅速動用資

源及能量作出戰鬥或逃跑反應 (Flight-or-fight 

response)；相關過程可以在數百毫秒內完成，

因此為人類的重要生存機制，尤其在古代我們祖

先所身處的充滿危險及不確定性的環境。但是，

　　 自十九世紀第二次工業革命至上世紀四十

年代初，機械的發展取締了原來的人力及獸力，

人們當時的工作以最大化生產為目標，工作模式

亦以單純的流水式作業為主。勞動人員被視為生

產線上的一個關節，只需配合機器不斷的重復操

作，沒有靈魂、思想、和意義，工作只是不斷投

入與產出的一個標準化過程。在這樣的純理性化

思維和操作下，工人們開始感到無力、無望、自

我疏離甚至與社會隔絕 (Shepard, 1977)，這樣

的氛圍最終引致 1946 年於美國的大型罷工運動

和往後的鋼鐵廠倒閉潮。在及後的日子，隨著電

腦科技的進步和自動化，單純的生產工作開始式

微，人們的工作模式亦有了徹底的改變，工作上

更著重人與人之間的互動交流，員工開始對工作

有更大的投入和自體意識；同時，伴隨著工會權

益和精神衛生的普及推廣，人們對工作狀況的身

心影響有更高的覺察與關注。事實上，英國心

理學會於 2010 年發出的白皮書中將工作幸福感

(well-being at work) 列 為 重 要 概 念， 多 項 研

究亦發現工作上的幸福感與工作表現、員工缺席

率、 企 業 效 能 等 多 項 指 標 有 關 (e.g. Harter et 

al., 2003, Wright, 2009)。此外，該白皮書亦

指出，工作幸福感與工作背景、工作內容、以及

個人這三個層面的因素有關。工作背景包括管理

方式、企業公平性、企業溝通與支援等因素；工

作內容包含工作要求、自主控制度、以及工作穩

定性等因子；而個人層面則涉及壓力管理、心理

韌性、以及認知靈活度等因子。基於用家導向，

本文會集中討論個人因素與工作幸福感的互動關

係，相關討論會透過探索工作壓力的生成與應對
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如果長期處於壓力環境下，身體資源會處於殆盡

狀態，HPA 系統的持續啟動導致皮質醇的不正

常累積，引發血糖上升、心血管疾病、高血壓等

問題；這也解釋了為何大部份人往往是因身體不

同病徵求助於普通門診而找不到病因，才發現可

能是長期壓力所產生的身心影響。

　　壓力除了會造成身體疾病外，亦會對工作

及相關因子產生巨大影響。因工作壓力產生的

最顯著的負面影響便是職業倦怠 (Raftopoulos 

et al., 2012)， 職 業 倦 怠 是 一 種 身 心 耗 盡 的 狀

態，人會感到外在要求遠超於自身的能力、資

源、及掌控，而這種狀態往往伴隨著自我貶低、

憤怒、恐懼、挫敗、及絕望等情緒 (Maslach et 

al., 1997)。此外，職業倦怠會使人懷疑自身工

作的價值及對自己的能力產生質疑 (Schaufeli 

et al., 2009)。研究發現職業倦怠會降低工作滿

足感 (Mackoniene & Norvile, 2012)、削弱專

注 能 力 與 工 作 表 現 (Gruodyte & Navickiene, 

2014)、以及增加提取病假日數 (Carlini et al., 

2016)， 對 員 工 和 企 業 均 造 成 重 大 傷 害。 雖 然

不同的量表和研究方法會產生不同的數值，一

份 歐 盟 的 綜 合 分 析 報 告 顯 示 大 約 15% 至 25%

的 人 曾 經 歷 中 等 程 度 的 職 業 倦 怠 (Eurofound, 

2018)。這項數據反映職業倦怠是在職人口中一

個具普遍性的現象，我們在職業生涯中都很有可

能經歷不同程度的職業倦怠。因此，了解與工

作相關的壓力源及應對方式極為重要。在 70 年

代，研究人員提供了一份學術文章簡要地總結了

工作特徵、壓力、以及生理疾病之間的關聯性

(Cooper & Marshall, 1976)。工作特徵泛指工

作環境、工作要求、工作角色、工作關係等方

面；沉悶、一成不變、以及高重複性的工作環境

會帶來工作壓力。而工作要求是一把雙刃劍：過

低的工作要求會導致沉悶，從而引起壓力；相反

地，過高的工作要求，不論在數量上或質量上，

均會誘發焦慮情緒從而引致壓力，而質量上的要

求所引致的壓力在專業工種上更為顯著。另一方

面，工作角色含糊和工作角色衝突均為壓力源。

工作角色含糊來自於欠缺明確的工作目標和模糊

不清的上級指令，員工欠缺方向和指引；而工作

角色衝突則來自於工作內容與自我價值系統的不

相容。工作關係包含與上級及同事之間的關係，

山頭主義、上級偏袒、惡意競爭、辦公室政治

是企業員工經常匯報的壓力來源之一。Karasek

的理論模型考慮了工作量與工作決定自由度的複

雜互動關係 (Karasek, 1979)。數據驗證顯示，

高的工作量伴隨低的工作決定自由度促成精神壓

力和對工作的不滿；而在高工作量伴隨高工作

決定自由度的情況下，該正向關聯性則不存在。

這解釋了為何部份低層員工即使與高層員工有著

相等的工作量，卻感受到更大的精神壓力，員工

在管理、決策、以及執行方面有著參與決定的自

由度是抵抗壓力的保護因素。類近地，工作時數

與身心健康有著有趣的關係，綜合了 19 份研究

的 元 分 析 (Sparks, Cooper, Fried, & Shirom, 

2013) 顯示，工作時間與焦慮、失眠、抑鬱、頭

痛、疲勞、心血管疾病、工作意外、惡劣人際關

係等多項身心指標有關、工作時間愈長，這些指

標的分數便愈高。由此可見，長工時對工作壓力

的造成亦扮演著重要角色。

　　上文介紹了工作壓力的可能來源以及影響，

值得注意的是，工作壓力對人的影響存在個體差

異，那麼什麼因素決定壓力對人的影響程度呢？

一些經過實證確立的調整變數 (moderator) 包

括性格特質、自尊度、A 型人格、對壓力事件的

詮 釋 等 等 (Cohen & Edwards, 1989; Cohen 
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& Wills, 1985; Kessler, Price, & Wortman, 

1985)，其中壓力事件的認知評估對主觀壓力程

度 有 決 定 性 的 影 響。Lazarus 的 認 知 評 價 理 論

(Lazarus, 1966) 認為壓力事件與情緒之間的關

係是間接的，個體會將所接收到的外在環境的刺

觀的壓力感受仍取決於員工如何評價自己的工

作情況，主觀意念比客觀環境更為重要。除了初

次評價之外，於再評價過程中個體評定自身資源

性及選擇應對策略亦對主觀壓力度有相當大的

影響。應對 (Coping) 是個體面對外在環境壓力

時所選擇處理方式的一個適應化過程，而不同的

選擇會帶來不同的身心以及行為結果 (Lazarus, 

1993)。控制、逃避、和身心管理是工作情景中

常用的應對策略。研究發現，當遇到工作目標模

糊或矛盾時，採取主動控制的應對方式比起採取

逃避的應對方式引起較輕的焦慮身心症狀以及

帶 來 更 高 的 工 作 滿 足 感 (Latack, 1986)。 由 始

可見，工作壓力與感受到的壓力水平沒有直接關

係，反而在於認知評估以及應對方式的選擇，以

下將就這兩方面介紹有效的壓力管理方式。

    靜 觀 練 習 (Mindfulness practice) 是 現 今

具有實證療效的重要壓力管理手段之一。靜觀

是 指 將 注 意 力 引 導 至 內 在 或 外 在 經 驗， 而 且

以 不 加 批 判 (Non-judgmental) 及 全 然 接 受

(Acceptance) 的態度去承接、體會、和處理這

些意識體驗 (Kabat-Zinn, 1994)。靜觀概念源

自於上座部佛教以及印度的三摩地瑜伽哲學，

Kabat-Zinn 醫 學 博 士 在 1979 年 於 麻 省 大 學

醫學院成立了壓力管理中心並引入靜觀為本壓

力管理課程 (MBSR) 作為一種心理治療手段。

Kabat-Zinn 在設計課程時刻意將其佛學部份減

去，但基於其宗教起源，MBSR 在引入初期並沒

有受到像麻省大學這類頂尖研究型學府的重視。

可是，時至今日，單單在美國及其他西方國家提

供 MBSR 的醫院和診所便超過 240 間 (Salmon, 

Santorelli, & Kabat-Zinn, 1998)。促成這項改

變的主因是大量的科學研究都印證了靜觀的效

用和臨床應用性，其中最令人信服的便是腦神經

科學範疇的研究結果。腦神經造影技術顯示，參

與 8 週或以上的靜觀與冥想會為大腦帶來結構性

和 功 能 性 的 改 變 (Wheeler, Arnkoff, & Glass, 

2017)。 其 中， 受 試 者 掌 管 注 意 力 的 前 扣 帶 回

(Anterior cingulate) 增厚、掌管高階認知和調

節情緒的前腦額葉 (Prefrontal cortex) 增厚、

激放在自身的認知框架中進行分析評價，其後才

衍生出不同的情緒與行為模式。評價的過程是階

段性的，可細分為 1) 初評價；以及 2) 再評價。

初評價主要為外在事件定性，以判斷該事件到底

是無關的？有關的？還是具有威脅性的？當外

在事件被定性為有壓力的事件時，再評價過程便

會考慮不同的應對策略 (Coping strategies) 以

及這些策略可能產生的後果。因此，情緒和行為

便是綜合兩次評價結果所產生的附屬物。引導著

整個評價過程的認知框架是根深柢固的，因為

它是根據個人成長、家庭背景、教育、價值觀、

社會經驗、性格結構等因子經過多年沉積而來的

學習結果；認知評價理論亦意味著，改變壓力所

帶來的負面影響不一定需要改變壓力事件本身，

透過進行思想信念改變亦會是有效的介入方式。

認知評價理論在職業情景中亦有其相關應用，員

工對自身工作角色的感知 ( 如角色是否清晰、工

作量是否平衡等 ) 可決定主觀工作壓力程度，從

而引起不同的身心反應以及行為回應 (Kahn & 

Quinn, 1970)。在一個由 196 名葡國紀律部隊

人員組成的樣本中發現，已婚、缺少運動、在外

工作 ( 如巡邏 )、高工時、低軍階等因素與工作

壓力、抑鬱、及職業倦怠有著正向關聯 (Esteves 

& Gomes, 2013)。更重要的是，認知評價的結

果對這些關聯性的強度有決定性的影響；當紀律

部成員評價他們的工作為具有高威脅度、低挑戰

性、以及認定自己沒有足夠資源去應對的時候，

他們會比一般同僚報告更大的壓力感受和情緒

問題。換句話說，即使在高壓力的工種之中，主
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以及掌管情緒記憶的海馬迴 (Hippocampus) 增

大，與此同時，這些部分的腦活動量亦錄得增

長。此外，處理情緒資訊和發出警示訊號的杏仁

核 (Amygdala) 變 薄 以 及 活 動 性 減 低。 這 些 結

果反映著，在參與一段時間的靜觀冥想之後，人

的專注持續能力會提高、控制情緒能力會加強、

以及變得較不容易受情緒影響而作出衝動性的回

應。臨床試驗亦顯示，靜觀冥想治療能顯著減低

慢性痛症、壓力、焦慮、抑鬱、以及飲食失調症

狀 (Baer, 2003)。以上研究結果肯定了靜觀冥想

的卓越功效，那麼到底如何把靜觀的概念應用到

日常生活減壓之中呢？傳統的 MBSR 是為期 8

週的結構性課程，參與者每週花 2.5-3 小時學習

一項靜觀技巧，課程會以一個 8 小時的全天退

修營作結束。此外，參與者在課程期間需每天花

1 小時於課堂以外練習所學到的技巧並於下節課

堂與導師及學員交流討論，以確保能學以致用。

事實上，未必每個人都會花費時間投入去學習整

套的靜觀減壓課程，我們仍然可以抽取課程中一

些重要技巧，在日常生活中自主練習，包括：1)

靜觀冥想：採取打坐盤腿或雙腳著地平穩舒適的

坐姿，將注意力因外在的紛擾慢慢轉到自己的呼

吸鼻息之上，留意伴隨每一下呼吸腹部的起伏，

慢慢將呼吸調整至深且長的節奏，這時我們可能

有很多零碎的念頭升起令我們分心，這些念頭可

能是正面的，可能是負面；可能是令人興奮的，

也可能令人焦躁的。我們無需刻意糾正自己的思

緒，只需默默觀察這些念頭的起滅，然後慢慢將

注意力重新放回自己的呼吸之上便可；2) 身體

掃瞄：採取打坐姿勢或卧姿，引導注意力從外在

世界慢慢回到自己的身體，從頭頂開始慢慢掃瞄

到腳尖，在掃瞄的過程中我們觀察每一個身體部

分的感受和給我們的訊息。日常生活的壓力很

多時候以疼痛或肌肉繃緊的方式在身體上呈現，

只是我們在忙碌的生活中都沒有察覺；透過體掃

瞄練習，我們可以學習與身體某個部位的不適感

相處，了解這些不適感對身體的影響，同時認識

到這些影響其實是有限的，可嘗試慢慢理解和接

納這些感受，亦可視覺化地冥想疼痛不適透過呼

吸離開身體的過程；3) 靜觀瑜伽：在伸展肢體

的過程之中，慢慢觀察肢體在移動到某一個定點

的時候重心的變化和血液的流動程度。每個人的

柔軟性不同，有些動作對我們是容易的，能加速

血液循環；有些動作對我們可能是困難的，會阻

礙到血液循環。我們不執著一定要做到某一個高

難度的瑜伽動作，目標是透過肢體的伸展擺動更

了解自身身體的運作，正念瑜伽如果配合呼吸練

習是很好的放鬆方法。靜觀的客觀效果是覺察性

的全面性提昇，練習靜觀的人更能以觀察者的角

度去俯瞰情緒和念頭的起伏，明白到這些情緒和

念頭就像雲霧一樣，凝聚有時，消散有時，大可

不必隨之起舞。這亦印證了為何靜觀對抑鬱症如

此有效，抑鬱症病人大多很多負面的自動化思想

(Automatic thoughts)，他們見到山便想起山

崩，見到海便聯想起海嘯，正所謂一念無明，念

念無明。靜觀便是讓我們見山是山，見水是水，

與自己的情緒和念頭保持一定距離，這段距離便

恰恰給了我們一個空間作出更好的回應與應對，

在生活上如是，在工作上亦如是。

Desde a 2.a revolução industrial do século 
XIX até ao início dos anos 40 do século passado, o 
desenvolvimento da tecnologia tem vindo a substituir a 
actividade humana e animal, anteriormente o objectivo 
consistia na maximização da produtividade e a forma 
de trabalho baseava-se na linha de produção ou 
montagem. Os trabalhadores eram considerados uma 
peça da linha de produção que apenas coordenavam 
de forma repetitiva a operação das máquinas, sem 
alma, sem pensamento, sem sentido, pois o trabalho 
era apenas um processo padronizado interminável de 
colocar e tirar objectos. Os trabalhadores inseridos 
neste género de ambiente de trabalho puramente 
funcional,  começavam a sent i r-se frustrados, 
desiludidos, distantes e até anti-sociais (Shepard, 1977), 
tendo como consequência a grande manifestação 
de 1946 nos E.U.A. e as sucessivas falências das 
fábricas de aço. Posteriormente, com o progresso 
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das tecnologias de informação e da automatização, 
os trabalhos simplificados de produção começaram 
a diminuir, a configuração do trabalho também sofreu 
modificações, nomeadamente a importância dada à 
interacção e ao intercâmbio entre as pessoas, acabando 
estas por se dedicarem mais ao trabalho e ganharem 
auto-consciência. Simultaneamente, com a divulgação 
dos direitos sindicais e as informações sobre a saúde 
mental, as pessoas prestaram mais atenção quanto 
à influência do trabalho na sua saúde e no seu bem-
estar. Na verdade, em 2010, a British Psychological 
Society realçou no seu relatório o conceito fundamental 
de bem-estar no trabalho (well-being at work), muitos 
estudos revelaram que o nível do bem-estar no trabalho 
estava associado ao desempenho do trabalhador, ao 
número de faltas, à eficiência da empresa, entre outros 
indicadores (e.g. Harter et al., 2003, Wright, 2009). Além 
disso, o referido relatório assinalou ainda que o bem-
estar no trabalho estava relacionado com o contexto do 
trabalho, o conteúdo do trabalho e a pessoa em si. O 
contexto do trabalho inclui o modo de gestão, o nível de 
imparcialidade da empresa, a comunicação e o apoio 
prestado pela empresa; o conteúdo do trabalho abrange 
as exigências das tarefas, o nível de autonomia e de 
controlo e a estabilidade do trabalho; quanto à pessoa 
em si, tem a ver com a sua gestão do stress, a sua 
firmeza de espírito e a sua flexibilidade cognitiva. Para a 
conveniência do leitor, o presente artigo irá focar-se na 
exposição da relação entre os factores pessoais com o 
bem-estar no trabalho, através da exploração da origem 
do stress no trabalho e das formas de encará-lo, e a 
partir daí serão apresentados métodos eficientes para 
elevar o nível de bem-estar no trabalho.

O nível de bem-estar no trabalho, a percepção 
do stress no trabalho e a forma de o encarar são 
indissociáveis. Antes de entendermos as consequências 
do stress no trabalho, devemos perceber em que 
consiste o stress. A palavra stress não nos é estranha 
de todo, mas qual é a definição? Actualmente, uma 
grande parte das investigações científicas sobre o 
stress baseiam-se nos resultados das pesquisas 
realizadas pelo “pai do stress” Hans Selye. Hans Selye 
foi um fisiologista de Viena, no início da sua carreira 
descobriu acidentalmente que a colocação dos ratos 
do laboratório nos lugares sujeitos a vicissitudes (tais 
como num pico com ventanias ou a correrem forçados 
numa roda) manifestavam neles uma série de sintomas 
fisiológicos sem causas aparentes, incluindo o aumento 
das glândulas adrenais, a atrofia do sistema linfático, 

o surgimento de úlceras no estômago e no duodeno. 
Deste modo, Hans Selye descobriu que o stress 
influenciava o hipotálamo-hipofisário-adrenal (eixo 
HPA) e definiu uma série de reacções fisiológicas e 
psicológicas que o stress provoca devido a estímulos 
exteriores. Segundo o modelo de stress definido por 
Hans Selye, o stress de curta duração não prejudica o 
organismo, antes favorece a sobrevivência, quando o 
homem recebe sinais de ameaça (como por exemplo 
de perigo), o hipotálamo organiza as informações 
visuais e transfere para o sistema límbico (amígdala e 
hipotálamo) para a avaliação, caso o sistema límbico 
considere que há uma situação de perigo, impulsionará 
o sistema nervoso simpático (como o aumento da 
frequência cardíaca e o aceleramento da respiração), 
simultaneamente inibe as reacções do sistema 
parassimpático (como por exemplo a fome), por fim 
segrega hormonas como a adrenalina e o péptido, 
de modo que o corpo tenha recursos e energia para 
desencadear a luta ou a fuga (Flight-or-fight response). 
Este processo pode ter uma duração de várias centenas 
de milissegundos, sendo um mecanismo importante 
de sobrevivência humana, sobretudo para os nossos 
antepassados que viviam num ambiente periclitante 
e inseguro. Contudo, se vivêssemos sempre num 
ambiente estressante, o corpo não resiste à exaustão, 
pois o arranque continuado do sistema HPA resulta no 
armazenamento anómalo de cortisol, e por conseguinte 
o aumento de açúcar no sangue, o aparecimento de 
doenças cardiovasculares e de hipertensão, etc.; isto 
explica a razão pela qual muitas pessoas se queixam 
de diferentes indisposições ao médico sem descobrirem 
a fonte do problema, pois é o resultado de viverem 
permanentemente sob stress.

O stress para além de provocar doenças 
físicas, também influencia o trabalho. O lado negativo 
e revelador do stress no trabalho é o esgotamento 
(Raftopoulos et al., 2012), o esgotamento é o estado 
de exaustão a nível físico e psicológico, a pessoa 
sente que não tem capacidades, nem recursos ou 
controlo para dar resposta às exigências externas, 
simultaneamente a pessoa culpabiliza-se, sente ira, 
medo, fracasso e desespero (Maslach et al., 1997). 
Além disso, o esgotamento induz a pessoa a duvidar do 
seu valor no trabalho e das suas capacidades (Schaufeli 
et al., 2009). Os estudos revelam que o esgotamento 
diminui a satisfação do trabalho (Mackoniene & Norvile, 
2012), reduz a concentração e o desempenho (Gruodyte 
& Navickiene, 2014), bem como aumenta as faltas 
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por doença (Carlini et al., 2016), pelo que prejudica 
gravemente os trabalhadores e as empresas. Embora 
diferentes escalas e métodos de estudo originem 
resultados variados, um relatório geral da UE revela 
que 15% a 25% das pessoas sofreram esgotamento 
médio (Eurofound, 2018). Estes dados revelam que 
o esgotamento é comum entre a população activa, 
todos nós durante a nossa carreira profissional somos 
capazes de sentir diferentes níveis de esgotamento. 
Deste modo, é deveras importante conhecermos a 
causa do stress no trabalho e as formas de encará-
lo. Nos anos 70, os investigadores apresentaram 
um estudo académico no qual constava a relação 
entre as características do trabalho, o stress e as 
doenças fisiológicas (Cooper & Marshall, 1976). As 
características do trabalho abrangem o ambiente do 
trabalho, as exigências do trabalho, as funções que 
a pessoa desempenha e as relações laborais; um 
ambiente de trabalho aborrecido, imutável e repetitivo 
provoca stress. Quanto às exigências do trabalho, é 
uma espada de dois gumes: quando as exigências são 
baixas, há a monotonia que causa stress; pelo contrário, 
quando as exigências são demasiado altas, seja a 
nível quantitativo ou qualitativo, provoca ansiedade 
e consequentemente stress, e o stress provocado 
pelas exigências ao nível da qualidade nas profissões 
especializadas é mais patente. Por outro lado, quando 
as funções de trabalho são ambíguas ou conflituosas 
podem ser uma fonte de stress. A indefinição das 
funções de trabalho provém da ausência de objectivos 
claros e de instruções superiores obscuras, não 
tendo os trabalhadores orientação e directrizes; e os 
conflitos relativos às funções de trabalho derivam da 
contradição entre o conteúdo do trabalho e a auto-
valorização. As relações laborais envolvem a relação 
com os superiores e os colegas, o partidarismo, a 
parcialidade dos superiores, a competitividade perversa, 
sendo geralmente a política da empresa uma das 
origens do stress reportada pelos trabalhadores. A 
teoria de Karasek reflectiu a relação complexa entre 
o volume do trabalho e a dimensão da liberdade nas 
decisões (Karasek, 1979). Os dados revelam que o 
elevado volume de trabalho acompanhado de reduzida 
liberdade nas decisões provocam stress e insatisfação 
pelo trabalho, mas não acontece numa situação de 
grande volume de trabalho acompanhada de elevada 
liberdade nas decisões. Isso explica por que razão 
os trabalhadores de categoria inferior sofrem de um 
stress redobrado quando o seu volume de trabalho 
é igual ao dos trabalhadores de categoria superior, 

os trabalhadores se tiverem uma maior liberdade e 
participação na gestão, na definição de estratégias e 
na execução das medidas é uma forma de combate 
ao stress. O local de trabalho, o horário e o bem-estar 
físico e psicológico têm uma relação curiosa, 19 estudos 
(Sparks, Cooper, Fried, & Shirom, 2013) afirmam que há 
uma relação entre o horário de trabalho e a ansiedade, 
a insónia, a depressão, as dores de cabeça, a fadiga, as 
doenças cardiovasculares, os acidentes de trabalho, as 
relações inter-pessoais difíceis, entre outros indicadores 
de saúde, e a intensidade destes indicadores aumenta 
à medida que as horas de trabalho se prolongam. Deste 
modo, é necessário ponderar sobre o stress provocado 
pelas horas prolongadas de trabalho.

Este ensaio apresentou as fontes possíveis 
do stress e as consequências, devemos ter atenção 
que o nível da influência do stress no trabalho diverge 
de pessoa para pessoa, então quais são os factores 
decisivos no grau do stress? Há algumas características 
que são capazes de moderar a influência do stress 
(moderator) como a personalidade, o nível de respeito 
por si próprio, a personalidade do tipo A, a forma como a 
pessoa lida com o stress, etc. (Cohen & Edwards, 1989; 
Cohen & Wills, 1985; Kessler, Price, & Wortman, 1985), 
sendo o conhecimento e a avaliação de uma situação 
estressante decisivos para a pessoa determinar o seu 

grau de stress. A teoria de Lazarus sobre a cognição 
e a avaliação (Lazarus, 1966) considera que as 
situações estressantes e as emoções são inseparáveis, 
a pessoa recebe os estímulos externos e avalia 
cognitivamente, posteriormente diferentes emoções e 
comportamentos acontecem. O processo de avaliação 
é faseado, pode dividir-se em 1) Avaliação preliminar e 
2) Nova avaliação. A avaliação preliminar consiste em 
determinar a situação externa, afinal do que se trata? 
Há ameaça? Quando uma situação é determinada 
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como estressante, uma nova avaliação considerará 
uma série de estratégias para lidar com ela (Coping 
strategies), bem como as consequências possíveis. 
Deste modo, as emoções e os comportamentos 
estão associados ao resultado das duas avaliações 
supracitadas. O enquadramento cognitivo que orienta 
o processo completo de avaliação está profundamente 
solidificado na pessoa porque é o resultado do seu 
processo de crescimento, do seu contexto familiar, da 
sua educação, dos seus valores, das suas experiências 
sociais, da sua personalidade e da sua aprendizagem 
acumulada ao longo dos anos. A teoria da cognição e 
da avaliação abarca a ideia de que mudar a influência 
negativa do stress não tem necessariamente de alterar 
a situação estressante em si, pois a transformação do 
pensamento também é eficaz. A teoria da cognição e 
da avaliação é igualmente útil no contexto profissional, 
pois o conhecimento do trabalhador sobre as suas 
funções (como a clareza das funções, o equilíbrio do 
volume de trabalho) pode determinar o grau de stress, 
e por conseguinte, desencadear diferentes reacções 
físicas e psicológicas ou comportamentos (Kahn & 
Quinn, 1970). Foi descoberta numa pesquisa a 196 
agentes policiais portugueses que os factores como 
casamento, pouco exercício físico, trabalho no exterior 
(por exemplo patrulha), horas de trabalho prolongadas, 
categoria profissional inferior estão associados ao 
stress no trabalho, à depressão e ao esgotamento 
(Esteves & Gomes, 2013). Importa sublinhar que os 
resultados da cognição e da avaliação são decisivos 
relativamente à intensidade da referida relação; quando 
certos agentes policiais avaliam o seu trabalho como 

sendo de elevado risco, pouco desafiante e acham 
que não possuem recursos suficientes para lidar com 
o trabalho, reportam sofrer maior stress e problemas 
emocionais comparativamente com seus pares. Por 
outras palavras, mesmo que a área profissional de 
uma pessoa seja estressante, o grau de stress sentido 
pela pessoa depende da forma como ela avalia o seu 
trabalho, pesam mais as opiniões subjectivas que os 
factores ambientais objectivos. Para além da avaliação 
preliminar, a avaliação feita pela pessoa relativamente 

aos recursos que possui e às estratégias escolhidas 
para lidar com determinada situação durante o processo 
da nova avaliação influencia grandemente a intensidade 
do seu stress. A confrontação com o stress (Coping) 
faz parte de um processo de adaptação, constitui um 
método escolhido pela pessoa para enfrentar o stress 
provocado pelos factores externos, diferentes escolhas 
implicam resultados variados a nível físico, psicológico e 
comportamental (Lazarus, 1993). Controlo, fuga, gestão 
em termos físicos e psicológicos são as estratégias 
comuns no contexto profissional. Os estudos revelam 
que ao nos depararmos com objectivos profissionais 
ambíguos ou contraditórios, se escolhermos o 
método de controlo por iniciativa própria causa menos 
ansiedade e mais satisfação no trabalho do que se 
escolhermos o método de fuga (Latack, 1986). Como 
se pode constatar, não há uma ligação directa entre 
o stress no trabalho e a intensidade do stress sentida 
pela pessoa, pelo contrário existe uma ligação com a 
cognição/avaliação e as formas de lidar com o stress, 
de seguida apresentaremos as formas eficientes de 
gestão nesses dois aspectos.

A prática da atenção plena (Mindfulness 
practice) é uma das formas comprovadas e eficazes 
de gestão do stress actuais. A atenção plena refere-
se ao direccionamento da atenção às experiências 
internas ou externas, sem o acréscimo do julgamento 
(Non-judgmental) e com uma atitude de total aceitação 
(Acceptance) relativamente à vivência e essas 
experiências (Kabat-Zinn, 1994). O conceito da atenção 
plena provém do Budismo Theravada e do yoga 
samadhi da Índia; em 1979, o Dr. Kabat-Zinn, criou o 
Centro de Gestão do Stress na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Massachusetts e introduziu a 
atenção plena no curso de gestão do stress (MBSR) 
como uma forma de terapia psicológica. Na concepção 
do curso, Kabat-Zinn retirou propositadamente o 
elemento budista incluído no conceito de atenção plena, 
contudo, devido à sua origem religiosa, a fase inicial da 
terapia MBSR não foi amplamente valorizada noutras 
instituições superiores como o foi na Universidade de 
Massachusetts. Actualmente, há mais de 240 hospitais 
e clínicas nos E.U.A. e noutros países ocidentais 
que fornecem a terapia MBSR (Salmon, Santorelli, 
& Kabat-Zinn, 1998). A razão principal da mudança 
de perspectiva consiste na confirmação de muitos 
estudos científicos e dos resultados clínicos sobre a 
eficiência da atenção plena, sobretudo as conclusões 
das investigações no âmbito da neurologia. A técnica 
da neurografia por ressonância magnética revela que 
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a realização de atenção plena e de meditação em 8 
semanas ou mais se verifica uma mudança estrutural e 
funcional no cérebro (Wheeler, Arnkoff, & Glass, 2017). 
Verificou-se o aumento do córtex cingulado anterior 
(Anterior cingulate) responsável pela concentração, do 
córtex pré-frontal (Prefrontal córtex) responsável pela 
cognição e pelo controlo das emoções e do hipocampo 
(Hippocampus) responsável pela memória emocional, 
simultaneamente o movimento nessas áreas do 
cérebro também intensificou. Além disso, o tamanho 
e o movimento da amígdala (Amygdala) responsável 
pelo tratamento das informações relativas às emoções 
e pela emissão de alertas reduziram. Estes resultados 
demonstram que após a participação na atenção plena 
e na meditação, a capacidade de concentração e de 
controlo das emoções aumenta, e dificilmente a pessoa 
reagirá impulsivamente dominada pelas emoções. 
Os ensaios clínicos também revelam que a terapia da 
atenção plena e da meditação diminui a dor crónica, 
o stress, a ansiedade, a depressão e os sintomas de 
transtorno alimentar (Baer, 2003). Os resultados dos 
estudos científicos supracitados comprovam a eficiência 
extraordinária da atenção plena e da meditação, 
então como devemos introduzir o conceito de atenção 
plena no nosso dia-a-dia e diminuir o stress? A terapia 
tradicional MBSR é um curso com a duração de 8 
semanas, os participantes aprendem uma técnica de 
atenção plena e colocam-na em prática 2:30/3h por 
semana, terminando o curso com um dia de retiro de 
8 horas. Além disso, os participantes durante o curso 
têm de praticar a técnica durante 1 hora fora das aulas, 
e partilhar as suas experiências com o formador e os 
colegas durante as aulas, de modo a garantir a prática 
do conhecimento adquirido. De facto, nem todas as 
pessoas estão dispostas a desperdiçar o seu tempo 
e a focar-se na aprendizagem do curso de atenção 
plena e diminuição do stress, contudo somos capazes 
de tirar partido de algumas técnicas importantes do 
curso, e incorporá-las no nosso quotidiano: 1) Atenção 
plena e meditação: sente-se confortavelmente numa 
posição de lótus ou com os pés bem assentes no 
chão, alheie-se lentamente do ambiente externo, dirija 
a atenção para o seu nariz e a sua respiração, note 
o movimento do seu abdómen cada vez que respira, 
demoradamente ajuste o compasso da respiração 
aprofundando-a e prolongando-a, nesta altura somos 
capazes de ter pensamentos que nos distraem, esses 
pensamentos podem ser positivos ou negativos, podem 
ser excitantes ou perturbantes. Não precisamos de 
corrigir as ideias, apenas temos de observar como 

os pensamentos vão e vêm e voltar a atenção para 
a respiração; 2) Exame ao corpo: sente-se numa 
posição de meditação ou numa cadeira, oriente a 
atenção a partir do exterior para o seu corpo, desde o 
topo da cabeça até às pontas dos dedos, e durante o 
exame observemos e sintamos cada parte do corpo 
e a mensagem que nos é transmitida. No quotidiano, 
o stress apresenta-se através de dores no corpo ou 
da tensão dos músculos, e no meio do frenesim não 
nos damos conta; através da prática do exame do 
corpo, podemos aprender a conviver com uma parte 
indisposta do corpo, compreender a influência dessa 
indisposição no corpo, simultaneamente percebemos 
o limite dessa influência, podemos tentar compreender 
e aceitar esses sentimentos, bem como imaginar 
através da meditação o processo de desaparecimento 
dessa dor do nosso corpo por meio da respiração; 3) 
Ioga da atenção plena: durante o alongamento dos 
membros do corpo até uma determinada posição, 
observe a sua alteração e o fluxo da circulação do 
sangue. A flexibilidade difere de pessoa para pessoa, 
há movimentos fáceis que ajudam o melhoramento 
da circulação do sangue, há outros movimentos que 
podem ser difíceis e impedem a circulação do sangue. 
Não devemos nos obrigar a conseguir fazer uma 
postura específica do ioga, pois o objectivo consiste 
no entendimento do nosso próprio corpo através do 
alongamento dos membros, a combinação do ioga 
e a prática da respiração é uma óptima forma de 
relaxamento. A eficiência da atenção plena manifesta-
se no aumento do nível da consciência, os praticantes 
da atenção plena facilmente desempenham o papel 
de observador, colocam em perspectiva as emoções 
e a inconstância dos pensamentos, percebem que as 
emoções e os pensamentos são como névoa, não há 
necessidade de exaltar no momento da posse nem da 
perda. Isto atesta a razão pela qual a atenção plena 
é eficaz contra a depressão, os pacientes que sofrem 
de depressão têm automaticamente pensamentos 
negativos (Automatic thoughts), quando vêem uma 
montanha lembram de um precipício, quando vêem o 
mar lembram de tsunamis, ou seja, um pensamento 
gera muitos outros pensamentos. A atenção plena faz 
com que vejamos apenas montanhas como montanhas 
e mares como mares e tenhamos uma certa distância 
com as emoções e os pensamentos; essa distância 
proporciona-nos um espaço para reagirmos mais 
adequadamente e encontrarmos uma solução para lidar 
com determinada situação, seja na vida quotidiana, seja 
na vida profissional.
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服  務  承  諾  履  行  情  況
 

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%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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%

出入境管制廳
各出入境事務站 ( 質量
指標第 4、6 及 7 項 )

關閘出入境事務站 ( 質
量指標第 5 項 )

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 20 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 25 分鐘 98% 100%

8 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 居留及逗留事務廳
查詢及資訊分處 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

9 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% 居留及逗留事務廳

逗留分處（辦公時間）
出入境管制廳

調查及遣送警司處
（非辦公時間）

100%

10 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」

11 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

12 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

13 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% ---

14 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

5 外地僱員身份認別證

15 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
外地僱員分處

100%

16 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%

17 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

18 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%

19 非專業外地僱員續期申請（親臨遞交申請） 3 個工作日 98% 100%

20 非專業外地僱員續期申請（網上遞交申請） 5 小時 98% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

21 取消 20 分鐘 97% 100%

22 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

23 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% ---

24 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

25 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

26 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% ---

27 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

28 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%



61

  

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

29 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%

居留及逗留事務廳
居留分處

100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% 100%

31 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 12 時 95% 100%

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

居留及逗留事務廳
逗留分處

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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% ---

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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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%

居留及逗留事務廳
居留分處

---

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 98% ---

13 緊急求助服務 53 接聽熱線 (999) 9 秒 99% 策劃行動廳
行動通訊中心 99.93%

14 收納交通違例罰款 54 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
澳門南區交通警司處

海島交通警司處

澳門警務廳
南灣警司處

新口岸警司處
北區警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指之
駕駛執照

55 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門南區交通警司處 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 交通意外證明
56 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

99.31.%

57 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100%

17 報失 58 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 95.01%

18 處理拾獲物 59 拾獲本澳居民證件 — 發還通知 15 分鐘 80%

澳門警務廳
海島警務廳

出入境管制廳
交通廳
特警隊

83.57%

19 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 90% 澳門警務廳
海島警務廳 100%

20 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察及記錄科

---

21 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

22 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%

23 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
槍械及彈藥科

71%

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

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

24 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%

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 81.82%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 100%

74 取消 即日 99% ---

27
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% ---

28 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%

29 (853)28889911 打擊
販賣人口舉報熱線 78 接聽熱線 9 秒 99% 策劃行動廳

行動控制中心 100%

30 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

策劃行動廳
策劃行動辦公室

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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2o Trimestre do ano 2019

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% Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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 98% ---

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%

Postos de Migração 
(Indicadores da 

qualidade n.° 4, 6 e 7)
Posto de Migração das 

Portas do Cerco 
(Indicador da qualidade 

n.° 5) do
Departamento de 

Controlo Fronteiriço

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

20 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

25 minutos 98% 100%

8 Pedido de "Certidão de registo individual de movimentos fronteiriços" 3 dias úteis 90%

Subdivisão de Consultas 
e Informática do
Departamento 

para os Assuntos 
de Residência e 

Permanência

100%

3

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

9
Emissão de "Declaração de Extravio de Documentos" para residentes 
da RAEHK - confirmação da identidade pelo sistema de impressões 
digitais do CPSP

1 hora 98%
Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento 

para os Assuntos 
de Residência e 

Permanência
(durante horas de 

expediente)

Comissariado de 
Investigação e 

Repatriamento do
Departmento de 

Controlo Fronteirço
(fora de horas de 

expediente)

100%

10
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"

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

14 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% ---

5 Titulo de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Subdivisão de 
Trabalhadores Não 

Residentes do
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

17 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 100%

18 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%

19 Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não especializado  
(entrega pessoalmente do pedido) 3 dias úteis 98% 100%

20 Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não especializado 
(entrega do pedido por via net) 5 horas 98% 100%

6

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

21 Cancelamento 20 minutos 97% 100%

22 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98% 100%

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

24 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 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)

7
"Autorização Especial de 
Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

27 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% ---

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

8 Autorização de Residência

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

Subdivisão de 
Residência do 

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

30 Emissão de 2ª via do "Certificado de Residência" até às 16H00 do 
dia útil imediato 95% 100%

31 Emissão de 2ª via da "Guia de Autorização de Residência / Renovação 
da Autorização de Residência"

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95% 100%

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

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

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 98% 100%

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

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

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 98% ---

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Residência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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 98% ---

13 Serviços de Emergência 53 Atendimento da linha de emergência (999) 9 segundos 99%

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

99.93%

14 Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 54 Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau e 
Comissariado de Trânsito 

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

Comissariado de Praia 
Grande, Comissariado da 
ZAPE e Comissariado da 

Zona Norte do
Departamento Policial 

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)

15

Registo de cartas de condução 
da RAEHK ou das indicadas no 
Artigo 80.º da "Lei do Trânsito 
Rodoviário"

55 Registo 5 minutos 90%
Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau do 

Departamento de 
Trânsito

100%

16 Documentos comprovativos de 
acidente de viação

56 Pedido de "Declaração de Acidente de Viação" 10 minutos 97%
Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau e 
Comissariado de Trânsito 

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

99.31%

57 Pedido de "Certidão de Acidente de Viação" 10 dias úteis 90% 100%

17 Participação de extravio 58 Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 
(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de 
Controlo Fronteiriço 

(Tratamento do extravio 
de documentos de não 

residentes

95.01%

18 Tratamento de achados / 
perdidos 59 Documento achado / perdido de residentes de Macau - Notificação de 

devolução 15 minutos 80%

Departamento Policial 
de Macau 

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de  
Controlo Fronteiriço

Departamento de 
Trânsito

Unidade Especial de 
Polícia

83.57%

19 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 90%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

100%

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

Comissariado de 
Fiscalização e Registo do 

Departamento de 
Informações

---

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

22 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%

23 Licença de uso e porte de arma 
de competição

65 Pedido (incluíndo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) - 
Decisão 20 dias úteis 98%

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

71%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

24
Autorização para detenção de 
armas de ornamentação e de 
valor estimativo

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

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 81.82%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

26 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 100%

74 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

27

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% ---

28
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

77 Pedido 10 dias úteis 98%
Secção de Empresas de 
Segurança Privada do 

Departamento de 
Informações

100%

29 Linha de Combate ao Tráfico de 
Pessoas (853) 28889911 78 Atendimento da linha  9 segundos 99%

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

30 Serviço Gratificado

79 Pedido (Serviço permanente) 10 dias úteis 99% Gabinete de 
Planeamento de 
Operações do 

Departamento de 
Planeamento de 

Operações

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%.




