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澳珠兩地邊檢部門共同舉行升國旗儀式

Realização conjunta da cerimónia do içar da 
bandeira nacional

進行升旗儀式
Realização da cerimónia do içar da bandeira

本局人員合唱《歌唱祖國》
“Elogiar a pátria” cantada em coro pelo pessoal da Corporação

珠海邊檢總站涂林總站長與本局梁文昌
局長分別帶領雙方人員參與活動
O Chefe do Posto Geral do Controlo 
Fronteiriço de Zhuhai, Tu Lin, e o 
Comandante Leong Man Cheong, dirigindo 
o seu pessoal a participar na actividade

活動吸引了不少旅客駐足觀看
A actividade atraíu a assistência 
de muitos turistas

特  稿
Reportagem
Especial

9 月 26 日 早 上， 在 關 閘 出 入 境

事務站與拱北口岸之間的粵澳邊

界線旗桿處舉行莊嚴的升國旗儀

式。珠海邊檢總站與本局首次共

同參與「同升國旗共唱國歌」活動，以特別的方

式慶祝中華人民共和國建國 70 周年。

No dia 26 de Setembro, realizou-se a cerimónia 
solene do içar da bandeira nacional  na zona 

26
九月 SET

delimitadora da l inha de fronteira Guangdong-
Macau entre o Posto de Migração das Portas 
do Cerco e o Posto Fronteiriço de Gongbei. Foi 
a primeira vez que o Posto Geral do Controlo 
Fronteiriço de Zhuhai e a Corporação participaram 
conjuntamente na actividade de “içar a bandeira e 
entoar o hino nacional”, sendo uma forma especial 
de celebração do 70.º Aniversário da Implantação 
da RPChina.
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進行升旗儀式
Cerimónia do içar da bandeira

局長帶領警官們與師生合照
Fotografia do Comandante e dos oficiais policiais com os professores e estudantes

局長與學生真情對話
Conversa franca entre o Comandante e os estudantes

學生踴躍發問
Estudantes 
levantaram perguntas 
entusiasticamente

局長走訪學校與學生交流互動

Visita à Escola Hou Kong

本 局 梁 文 昌 局 長 於 9 月 23 日 拜

訪濠江中學與師生們會面，以「攜

手衛家園」為主題與學生真情對

話。在升旗儀式後，梁文昌局長

與濠江中學尤端陽校長到學校禮堂，與學生進行

真情對話，在禮堂現場及課室觀看直播活動的師

生超過 1,600 人。

梁局長分享了當年在母校讀書的點滴，以及警隊

生涯中的難忘經歷，同時透過交流讓學生對警察

的工作和使命有更深的認識，勉勵他們努力學

習，服務社會。

No dia 23 de Setembro, o Comandante Leong Man 
Cheong visitou a Escola Hou Kong para ter um 
encontro com os professores e estudantes. Após 
a cerimónia do içar da bandeira, o Comandante 
Leong e o d i rector  da escola,  Iao Tun Ieong 

23
九月 SET

dirigiram-se ao auditório da escola para realizar 
uma conversa f ranca int i tu lada de “Defender 
conjuntamente o nosso lar” com os estudantes. 
O número de professores e estudantes presentes 
no auditório e nas salas de aula em frente de 
transmissão ao-vivo foi de cerca de 1.600 pessoas.

O Comandante Leong compartilhou alguns dos 
seus antigos episódios académicos na escola-mãe, 
e as experiências inesquecíveis da sua carreira 
policial. E, com o presente intercâmbio, deixou 
que os estudantes tenham melhor compreensão 
do trabalho e missão da polícia, e estimulou-os a 
esforçar-se no estudo, por forma a prontificar-se 
para servir a comunidade.
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「新時代同心行」廣東省學習參訪團

Visita de estudo à província de Guangdong

黃少澤司長 ( 左五 ) 帶領參訪團前往「中國散裂中子源」
基地考察
Visita da delegação chefiada pelo Secretário Wong Sio Chak 
(o 5.º à esquerda) à Base de “China Spallation Neutron Source”

梁文昌局長 ( 左五 ) 帶領團員訪問廣州市鐵一中學
O Comandante Leong Man Cheong (o 5.º à esquerda) e os membros 
da delegação na visita à Escola Secundária Tieyi de Guangzhou

粵澳青年交流座談會
Colóquio de intercâmbio entre os jovens de Guangdong e Macau

局長與學生們自拍
Os estudantes 
tiraram um “selfie” 
com o Comandante 
Leong Man Cheong

澳門特別行政區政府主辦的「新

時代同心行」華南地區 ( 廣東省 )

學習參訪團，於 7 月 22 至 25 日

期間前往廣東省廣州市、東莞市

及珠海市交流學習。參訪團由保安司黃少澤司長

擔任團長，中聯辦孫達副主任擔任顧問，帶領約

100 位澳門大、中學生和青年代表參訪當地重大

先進項目、愛國教育基地等。期間設有廣東省省

情介紹專題講座、粵澳兩地青少年交流座談會，

以及兩地學生交流等活動，讓隨團的學生和青年

透過多種形式的參訪和交流，進一步了解及親身

體驗祖國發展成果，提高青年學生的愛國精神。

Durante o periodo de 22 a 25 de Julho, o governo 
da RAEM organizou uma visita de estudo intitulada 
de “Progresso unido na nova era” ao Sul da China 
(província de Guangdong), incluindo as cidades 
de Guangzhou, Dongguan e Zhuhai. O Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak, na qualidade 
de chefe de delegação, e o Subchefe do Gabinete 
de Ligação na RAEM do Governo Popular Central 
da China, Sunda, na qualidade de assessor, à 
frente de cerca de 100 estudantes universitários e 
de ensino secundário e jovens representantes de 
Macau, visitaram os principais projectos avançados 
e bases de ensino patriótico locais. Entretanto, 
fo i  rea l izada uma pa lest ra  temát ica sobre a 

22
七月 JUL

situação actual da província de Guangdong, um 
colóquio entre os jovens de Guangdong e Macau, 
e actividades de intercâmbio entre os estudantes 
de ambas as partes. Com as visitas e intercâmbios 
diversificados, visou-se permitir que os estudantes 
e jovens da delegação compreendam melhor e 
experimentem pessoalmente os resultados de 
desenvolvimento da pátria, e que seja reforçado o 
seu patriotismo.
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合唱《我和我的祖國》
“Eu e minha pátria” cantada em coro

參訪團合照
Fotografia da delegação

觀賞先進科技製品
Contemplar os produtos de tecnologia avançada

( 相片來源：新聞局 ) 
(Fonte da foto: GCS)

聽取省情介紹 
Escutar a apresentação sobre a situação da província de Guangdong
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本局於 8 月 31 日在出入境事務大

樓舉行「治安警少年團」成立一

周年暨晉升及迎新儀式。出席儀

式的嘉賓有保安司黃少澤司長、

中聯辦警務聯絡部于成平部長、警察總局馬耀權

局長、教育暨青年局青年廳張敏輝廳長、高等教

育局高等院校學生輔助處黃月冰處長、20 多位

社團及青年代表、多間大專院校和中學代表、少

年團團員的親屬等超過 200 位嘉賓，以及本局

領導和多位主管均有出席。梁文昌局長在致辭時

表示「治安警少年團」團員在過去一年積極參與

各項交流學習、課程培訓及公益活動，本局亦將

繼續投入更多資源，持續發展法律普及、社會參

與、生涯規劃及身心健康四大範疇主題工作。

少年團發展至今已有 128 位團員，在頒獎及授

章儀式上，有 12 位優秀團員獲得嘉獎，28 位

團員獲晉升為深資團員。

「治安警少年團」成立一周年暨晉升及迎新儀式

Cerimónia do 1.º aniversário do estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP

31
八月 AGO

黃少澤司長在梁文昌局長陪同下檢閲少年團隊伍
O Secretário Wong Sio Chak, acompanhado de Comandante Leong Man Cheong, passou revista ao Grupo Júnior

本局領導、部門主管為晉升團員和
新團員頒授肩章
Colocação de platina pela direcção 
e chefias de departamento da 
Corporação aos membros promovidos 
e recém-integrados

No dia 31 de Agosto, teve lugar no Edifício de 
Migração a  cer imón ia  do  1 . º  an iversár io  do 
estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP, de 
promoção, e de saudação aos recém-integrados. 
A cerimónia contou com a presença do Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak, o Director-
geral do Serviço de Ligação para os Assuntos 
Pol iciais do Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central (GLGPC) na RAEM, Yu Chengping, 
o Comandante-geral dos SPU, Ma Io Kun, o Chefe 
do Departamento de Juventude da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, Cheong Man 
Fai, a Chefe da Divisão de Apoio aos Estudantes 
das Instituições do Ensino Superior, Wong Ut Peng, 
cerca de 20 representantes de associações e da 
juventude, representantes de várias instituições 
do ensino superior, e familiáres do Grupo Júnior 
etc., totalmente de cerca de 200 pessoas, e contou 
ainda com a presença da direcção e chefias de 
departamentos da Corporação. No seu discurso, o 
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黃少澤司長、中聯辦于成平部長、警察總局馬耀權局長及吳錦華局長助理嘉獎優秀團員
O Secretário Wong Sio Chak, o Director-geral do serviço de ligação do GLGPC, Yu Chengping, o Comandante-geral dos SPU, 
Ma Io Kun, e o Adjunto do Comandante-geral, Ng Kam Wa distribuiram louvores aos membros distintos do Grupo

團員合唱《從來未屈服》
“Nunca cederia” cantada em coro pelos membros do Grupo

街舞表演
Espectáculo de dança de rua

武術對練
Treino a par de Wushu

警察樂隊為儀式奏樂
Actuação da Banda de 
Música na cerimónia

現場氣氛非常熱鬧
Atmosfera bastante animada

儀式後合照
Fotografia conjunta após o evento

Comandante Leong Man Cheong apontou que no 
ano transacto, o Grupo Júnior do CPSP tomou uma 
parte activa nas actividades de intercâmbio, estudo, 
cursos de formação e actividades beneficentes, 
e que a Corporação continuaria a investir mais 
recursos na prossecução de trabalhos respeitantes 
à generalização jurídica, participação nos assuntos 
comun i tá r i os ,  p l aneamen to  de  ca r re i ras ,  e 
manutenção da saúde física e mental.

Desde o seu estabelecimento até à presente, o 
Grupo já recrutou 128 membros. Na cerimónia de 
distribuição de louvor e colocação de platina, 12 
membros distintos do Grupo foram louvados e 28 
promovidos como membros séniores.
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社區防罪宣傳

Promoção comunitária de prevenção da 
criminalidade

為提高居民和旅客的防罪意識，本局於 7 月至 9

月期間，分別派員前往本澳和離島多個社區進行

防罪宣傳工作，並積極參與社區活動，向居民和

旅客傳遞防罪滅罪知識及宣傳控制噪音信息，同

時收集治安情報，加深警民互動和交流，攜手共

創美好社區治安環境。

Com vista a elevar a consciência na prevenção 
do crime por parte dos cidadãos e dos visitantes, 
durante os meses de Julho a Setembro, esta 
Corporação destacou agentes a vários bairros 
de Macau e Ilhas para realizar os trabalhos de 
sensibilização de prevenção criminal, e participou 
activamente as actividades da comunidade, com 
vista a transmitir aos cidadãos e visitantes os 
conhecimentos de combate ao crime, bem como 
divulgar as mensagens sobre o controlo do ruído, 
ao mesmo tempo, recolher as informações de 
segurança, aprofundar a interacção e o intercâmbio 
en t re  a  popu lação  e  a  po l í c i a ,  c r i ando  em 
conjunto um agradável ambiente de segurança na 
comunidade.

社區警務
Policiamento
Comunitário

參與社區防罪活動
Participação na actividade comunitária de prevenção criminal

本局聯同環境保護局及南亞人士團體宣傳控制
噪音信息
Esta Polícia, a DSPA e as associações de sul-
asiático divulgaram as mensagens sobre o 
controlo de ruído

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

舉辦防罪講座
Realização de palestra sobre a prevenção criminal
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檢控違法的士數據

Dados estatísticos referentes às autuações 
contra as infracções praticadas pelos taxistas

俗稱「新的士法」之《輕型出租汽車客運法律制

度》於本年 6 月 3 日正式生效，上述法律制度

由生效至 9 月 30 日期間，對濫收車資、拒載、

其他違法行為共檢控了 297 宗。本局持續加派

警員到本澳各區巡查及打擊的士違法行為，總體

的士違法情況與去年同比有明顯下降趨勢。

此外，自上述法律制度實施至 9 月份，已有 1

名的士駕駛員 5 年內確定違反該法律第二十條

第一款（三）項所述的違法行為達 4 次，且已

被交通事務局註銷的士駕駛員證。

O regime jurídico do transporte de passageiros 
em automóveis ligeiros de aluguer, popularmente 
conhecido por “nova lei dos táxis”, entrou em vigor 
no dia 3 de Junho do corrente ano, e desde a 
sua entrada em vigor até 30 de Setembro, foram 
autuadas no total  de 297 casos de cobrança 
abusiva de tarifas, de recusa de transporte e de 
outras infracções. Esta Corporação continua a 
enviar mais agentes policiais para as diversas 
zonas no sentido de efectuar o patrulhamento e o 

combate às infracções praticadas pelos taxistas, 
resu l tando ass im,  em gera l ,  uma tendênc ia 
significativa de diminuição do número de infracções 
praticadas pelos taxistas em comparação com o 
ano transacto.

A l é m  d i s s o ,  d e s d e  a  e n t r a d a  e m  v i g o r  d o 
m e n c i o n a d o  r e g i m e  j u r í d i c o  a t é  o  m ê s  d e 
S e t e m b r o ,  j á  t i n h a  c a n c e l a d o  o  c a r t ã o  d e 
identificação de condutor de táxi de um taxista pela 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 
por ter infringido a alínea 3) do n.º 1 do artigo 20.º 
do respectivo regime, cometidas quatro infracções 
num período de cinco anos.

年份
Ano 2018 2019

總數同期對比
Comparação do total 

dentro do mesmo 
período

月份
Mês

6 月 3 日
至 30 日
3 a 30 de 

Junho

7 月
Julho

8 月
Agosto

9 月
Setembro

總數
Total

6 月 3 日
至 30 日
3 a 30 de 

Junho

7 月
Julho

8 月
Agosto

9 月
Setembro

總數
Total

濫收車資
Cobrança abusiva 222 332 220 230 1,004 28 15 10 14 67 -93.33%

拒載
Recusa de 
transporte

87 101 68 87 343 15 14 23 8 60 -82.51%

其他違法行為
Outras infracções 57 101 67 85 310 45 32 42 51 170 -45.16%

總數
Total 366 534 355 402 1,657 88 61 75 73 297 -82.08%
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本局與社群合辦講座
Palestras organizadas conjuntamente por esta Corporação e associações

提醒居民應做好防災應急準備
Alerta aos cidadãos para tomarem precauções contra 
calamidade

居民參與撤離演習
Participação no simulacro dos cidadãos

走訪社區進行民防宣傳
Visita à comunidade para realizar promoções de 
protecção civil

加強推廣防災避險意識

Reforço na consciencialização para 
a Prevenção de Calamidade e Risco

7 月至 9 月期間，在警察總局的統籌下，本局聯

同社會工作局及地球物理暨氣象局，分別與澳門

工會聯合總會、銀河娛樂集團、澳門江門同鄉

會、澳門社會民生促進會、澳門街坊會聯合總會

及澳門城市大學合辦「颱風期間風暴潮低窪地區

疏散撤離計劃」講解會及撤離演習，提升居民、

教師及酒店業界的防災避險意識。

呼籲民眾應做好防災應急準備，當颱風期間引發

風暴潮時，按照警方制定的安全撤離路線有序撤

離，前往安全地方或就近的避險中心。

Ent re  os  meses  de  Ju lho  e  Se tembro ,  es ta 
Corporação,  o Inst i tu to de Acção Socia l  e  a 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
realizaram, sob a coordenação dos Serviços de 
Políc ia Unitár ios,  sessões de esclarecimento 
sobre o “Plano de evacuação das zonas baixas em 

situações de Storm Surge durante a passagem de 
tufão” e o simulacro de evacuação, respectivamente 
com a Federação das Associações dos Operários 
de Macau, Galaxy Entertainment Group, Associação 
dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, Macao 
Association of Social and Livelihood Enhancement, 
União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau e Universidade da Cidade de Macau, com 
o objectivo de elevar a consciência dos residentes, 
professores e sector de hotelaria na prevenção de 
calamidade e risco. 

Apelando aos cidadãos para se prepararem bem 
para a prevenção de calamidade e situações de 
emergência, aquando da passagem de tufão, 
acompanhado pelos fenómenos Storm Surge, as 
pessoas devem seguir as rotas para a evacuação 
segura designadas pela polícia e retirar-se de 
forma ordeira em direcção a um local seguro ou 
centro de abrigo próximo.
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警員帶領警犬示範服從技能、
執行指令、檢查行李物品，以
及並肩執行巡邏工作
Os agentes guiaram os cães 
policiais para demonstrar a 
técnica de obediência, execução 
de instruções, inspecção de 
bagagens e bens, bem como 
o patrulhamento efectuado em 
conjunto

拜訪學校

Visitas a Escolas

為加強警校合作，本局人員持續前往多間學校作

恆常會晤，一方面聽取校方反映學校周邊的治安

和交通情況，收集寶貴意見；另一方面應邀舉辦

防罪講座及警犬探訪活動，向學生傳遞有關防

騙、防盜及民防的訊息，以及倡導守法精神。

Com o intuito de reforçar a cooperação entre polícia 
e escolas, os agentes da Corporação continuam 
a visitar várias escolas para realizar encontros 
regulares, por um lado, escutaram as opiniões das 
escolas sobre a situação de segurança e trânsito 
nas imediações das escolas, recolhendo pareceres 
preciosos; por outro lado, realizaram palestras de 
prevenção criminal e actividades de visita ao Grupo 
Cinotécnico, transmitindo mensagens da prevenção 
de burla e furto e de protecção civil, bem como 
promovendo o espírito de cumprimento da lei.

劉觀勝警司向校方致送紀念品
Oferta de lembranças do Comissário, Lao Kun 
Seng, aos representantes de escolas

人員到訪城市大學進行防罪講座
Os agentes policiais visitaram a Universidade da Cidade de 
Macau para realizar a palestra de prevenção criminal

警犬組拜訪學校與師生交流
O Grupo Cinotécnico visitou escolas e trocou impressões com 
professores e alunos

學童與警犬近距離接觸
Os alunos contactaram 
de perto com os cães 
policiais

向學生介紹時下常見的犯罪手法、分享案例
Apresentação dos métodos mais comuns para cometer crimes e 
partilha de casos com os alunos
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8 月及 9 月期間，海島警務廳人員分別與澳門國

際機場專營股份有限公司、柬埔寨航空公司、柬

埔寨國際航空公司、澳門航空股份有限公司及南

光石油化工有限公司代表進行會晤。會上雙方就

如何更有效打擊和預防機上盜竊，以及油庫周邊

保安情況等提出多項措施和建議。相關會晤能迅

速和緊密地交流資訊，藉此建立更快捷的通報機

制，加強合作效益。

Nos meses de Agosto a Setembro, agentes do 
Departamento Policial das Ilhas realizou encontros, 
independentes, com os representantes da CAM – 
Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau 
S.A.R.L., Cambodia Airlines Co Ltd., Cambodia 
International Airlines Launches Macau, Companhia 
de Transportes Aéreos Air  Macau S.A.R.L.  e 
Companhia de Produtos Químicos e Petrolíferos 
Nam Kwong Limitada. Durante os encontros, as 
respectivas partes apresentaram várias medidas e 
sugestões para um melhor combate e prevenção 
do furto no interior do avião, assim como para a 
melhoria da situação de segurança nas redondezas 
dos terminais de combustíveis. Estes encontros 
ajudam para um rápido e estreito intercâmbio de 
informações e, assim, estabelecer um mecanismo 
de comunicação mais rápido, e, ainda, reforçar a 
eficiência e benefícios da cooperação.

海島警務廳與業界代表會晤

Encontro entre o Departamento Policial das 
Ilhas e representantes do sector

雙方保持良好的
溝通和合作
As duas partes 
mantêm uma boa 
comunicação e 
cooperação

李志輝代指揮官 ( 左中 ) 就完善罪案防範措施提供建議
O Comandante Substituto, Lei Chi Fai, (o do meio do lado 
esquerdo) apresentou sugestões para a optimização das 
medidas preventivas de crimes

工作法律專題講座

Palestra temática sobre a lei de trabalho

9 月期間，本局居留及逗留事務廳聯同勞工事務

局等相關部門，分別參與由澳門明愛及民眾建澳

聯盟主辦的「工作法律專題講座」及「東南亞外

僱防罪及民防宣傳活動」，為外地僱員介紹《外

地僱員身份認別證》的申請及續期手續，以及違

法工作或逾期逗留等法律制度，從而讓他們了解

在澳工作與生活的權利保障、義務及責任。

No mês de Setembro, o Departamento para os Assuntos 
de Residência e Permanência desta Corporação, a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
e outros respectivos serviços, participaram nas 
actividades: “Palestra temática sobre a Lei Laboral” e 
“Actividade promocional de prevenção e combate de 
crimes destinada aos trabalhadores do sudeste asiático”, 
que foram co-organizadas pela Cáritas de Macau e 
Aliança de Povo de Instituição de Macau, no intuito de 
servirem destas para a explicação das formalidades 
do pedido e renovação do “Título de Identificação de 
Trabalhador Não Residente (TI/TNR)” e, apresentação 
do regime jurídico sobre o trabalho ilegal, excesso de 
permanência, etc., aos trabalhadores não residentes, e, 
assim, proporcionar-lhes melhores conhecimentos sobre 
os seus direitos e garantias, deveres e responsabilidades 
no trabalho e vida em Macau.

介紹與外地僱員相關的逗留許可制度
Apresentação do regime de autorização de permanênica 
de trabalhador não residente
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7 月至 9 月期間，本局交通廳聯同交通事務局、

土地工務運輸局及市政署分別前往多間學校、長

者中心、社會團體、機構及運輸業界等舉辦交通

安全講座，參與者逾 2,000 人。人員講解內容

包括交通廳的工作範疇、現時澳門交通環境狀

況、交通安全知識及交通意外處理程序，透過充

分的互動交流，以提高學生、長者及職業司機安

全出行的意識，共同建立安全有序的交通環境。

Nos meses de Julho a Setembro, o Departamento 
de Trânsito (DT) desta Corporação e a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e  Transpor te  (DSSOPT)  e  Ins t i tu to  para  os 
Assuntos Municipais (IAM), deslocaram-se juntos 
a várias escolas, centros de idosos, associações 
sociais, instituições e sector de transporte, para 
a real ização de palestras sobre a segurança 
rodoviária, as quais contaram-se com a participação 

交通安全講座

Palestra sobre a Segurança Rodoviária

前往運輸業界舉辦交通安全講座
Realização da palestra sobre a segurança rodoviária para os 
membros do sector de transporte

持續前往多間學校和長者中心推廣交通安全
Deslocação, constante, a várias escolas e centros de idosos para a 
sensibilização da segurança rodoviária

de cerca de 2,000 pessoas. Os assuntos que foram 
abordados pelos agentes nestas palestras incluem: 
as áreas de trabalho do DT, a actual situação 
do trânsito de Macau, conhecimentos sobre a 
segurança rodoviária e processo de tratamento de 
acidentes de viação, e, espera-se através de uma 
boa e suficiente interacção e intercâmbio, reforçar 
os conhecimentos e consciencializar para uma 
mobilidade com segurança aos estudantes, idosos 
e condutores profissionais, bem como construirem 
juntos um ambiente de trânsito seguro e com 
ordem.
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學警體驗營

Programa de cadetes 2019 

由本局與澳門保安部隊高等學校合辦的「學警體

驗 營 2019」， 分 別 於 7 月 15 日 及 29 日 開 辦

兩班四日三夜的學警訓練，參與訓練的青少年合

共 107 人。

本年「治安警少年團」成員亦有參與其中接受晉

升考驗，以擔任領袖方式帶領新學員接受一系列

學警體驗。訓練期間，學員需要學習遵守紀律，

以及接受體能和步操訓練，透過親身體驗以加深

了解成為一名警察需經歷的艱苦，從中學習謹守

紀律，勇於克服困難及培養團隊精神。

學員獲頒發證書
Entrega de certificados aos cadetes

Esta Corporação e a Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau co-organizaram, em 15 e 
29 de Julho, o “Programa de cadetes 2019” com 
a duração de quatro dias e três noites, em que foi 
participado pelos 107 jovens.

Os elementos do Grupo Júnior do CPSP deste 
ano participaram também no Programa e fizeram 
exame  de  p romoção  pa ra  l i de ra r  os  novos 
elementos na experiência da vida dos cadetes. 
Durante os treinos, os elementos precisam de 
aprender a cumprir a disciplina e praticam treinos 
físicos e ordem unida, para através da experiência 
pessoal saber o percurso árduo de ser um polícia 
e daí poderem aprender cumprir rigorosamente a 
disciplina e vencerem dificuldades com coragem e 
terem espírito de equipa.
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列隊和步操訓練 
Treino de formatura e de ordem unida

體能訓練 
Treinos físicos

水平橫越
Travessia horizontal

認識槍械  
Conhecimentos sobre armas

軍事障礙徑訓練 
Treino de ultrapassagem de obstáculos

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

游繩訓練
Treino de rapel

體驗學警生活
Experiência da vida de cadetes

經驗分享
Partilha das experiências

參觀港珠澳大橋出入境事務站
Visita ao Posto fronteiriço da Ponte 
de HongKong-Zhuhai-Macau

夜間巡邏
Patrulhamento nocturno
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本局積極推動青年事務工作，為了讓青年身心得

到健康和諧發展，本局成立了一支青年制服隊伍

「治安警少年團」，提供切合青年的訓練和活

動，鼓勵他們參與社會服務，將「攜手防罪滅

罪、參與社會事務」的理念傳遞給年青一代，進

一步促進警民關係及警民合作。

Esta Corporação promove activamente os assuntos 
juven is ,  para  os  jovens  te rem um saudáve l 
desenvolvimento físico e psicológico, esta Polícia 
criou o “Grupo Júnior do CPSP”, um grupo de 

在「保安範疇慶祝中華人民共和國成立七十周年及青年與保
安司司長真情對話」活動中，少年團與出席的官員和青年代
表近距離互動
No evento “A área para a segurança comemora o 70.º aniversário 
da implementação da República Popular da China em diálogo 
sincero entre os jovens e o Secretário para a Segurança”, o 
Grupo Júnior teve interacção com os dirigentes oficiais e os 
representantes dos jovens presentes

少年團參與香港八鄕少訊中心舉行的「國際
青少年營」，與來自世界各地的警察青少年
團交流
O Grupo Júnior participou no “Youth Camp” 
organizado no Pat Heung JPC Centre, fez 
intercâmbio com os grupos juvenis da polícia 
oriundos das várias regiões do Mundo

jovens com uniforme, que disponibiliza aos jovens 
os treinos e actividades adequados, no sentido de 
os incentivar em participar nos serviços sociais, e 
transmitir a ideia de “prevenção e eliminação dos 
crimes de mãos dadas e participação nos assuntos 
sociais” para a geração jovem, por forma a promover 
a relação e cooperação da polícia e cidadãos.

「治安警少年團」參與多項活動

O “Grupo Júnior do CPSP” participou em várias actividades
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少年團參加「澳門青年創業創新考察團」，前往珠海了解粵港澳大灣區的創新科技與經濟發展情況
Grupo Júnior do CPSP participou na visita de empreendedorismo e inovação para jovens de Macau, e deslocou 
a Zhuhai para compreender o estado da tecnologia inovadora e do desenvolvimento económico da Zona de 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

到學校和院舍送上中秋禮物和佳節祝福，傳遞愛與關懷
Visita a várias escolas e lares para distruibuir prendas da festa do bolo lunar e desejar 
felicidade, transmitindo amor e carinho

走訪旅遊區進行防罪宣傳
Deslocação às zonas turísticas para 
acções promocionais de prevenção 
de crimes
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本局與教育暨青年局合辦的「演講及新聞發佈

班」分別於 7 月 12 日及 8 月 16 日舉行，由擔

任新聞發言人的林強警司向合共 45 位學生分享

演講技巧及心得、介紹進行新聞發佈時的應對

及回應技巧，以及透過分組活動進行演講練習，

並安排學生在新聞發佈室主持模擬新聞發佈會，

體驗進行新聞發佈的感受。

Em 12 de Julho e 16 de Agosto, esta Corporação 
realizou, com a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a “Aula para técnicas de discurso 
e de conferência de imprensa”, o porta-voz de 
conferências de imprensa, comissário Lam Keong, 
partilhou as técnicas de discurso e as experiências 
aos 45 alunos, apresentou a técnica de reacção 
e resposta nas conferências de imprensa, e os 
alunos treinaram a técnica em grupo, bem como 
fo i  preparada uma simulação de conferência 
de imprensa aos alunos para estes terem uma 
experiência.

林強警司分享演講技巧及心得
Comissário Lam Keong partilhou as técnicas de discurso 
e as experiências

趙崇遠廳長向學員頒發證書
Entrega dos certificados aos alunos pelo Chefe de Departamento 
Chio Song Un

分組演講練習
Treino de discurso em grupo

模擬新聞發佈
Simulação de conferência de 
imprensa

演講及新聞發佈班

Aula para técnicas de discurso e de conferência de imprensa
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劉運嫦副局長為嘉賓進行詳細講解
Explicação detalhada dada pela 2.ª Comandante,
Lao Wan Sheong, aos visitants

梁慶康代副局長及趙崇遠廳長率領警官接待「千人匯」匯員到訪
2.º Comandante, substituto, Leong Heng Hong e Chefe do 
Departamento, Chio Song Un chefiaram os oficiais da Polícia para 
receber a visita dos Membros da “União Mil Talentos”

多個團體參觀本局

Visita de várias associações a esta Corporação 

7 月至 9 月期間，「千人匯」匯員、司法警察局

「社區安全青年領袖」及「滅罪小先鋒」、澳

門海關「海關小領袖」、聖公會氹仔青少年及

家庭綜合服務中心、下環浸信會社會服務中心、

澳門基督教會北區宣道堂及沙梨頭宣道堂、澳門

特殊教育需要學生協進會、澳門婦女聯合總會家

庭服務中心、聖德蘭學校、澳門中華總商會青年

委員會、澳門青年峰會、澳門基本法青年推廣

大使協會及澳門工會聯合總會青年委員會等多

個團體到訪，分別參觀了本局交通廳、特警隊、

北區警司處及港珠澳大橋出入境事務站。

在參觀活動中，透過由本局人員現場講解及嘉賓

的親身體驗，讓來賓對本局前線部門的日常工

作有更深入的了解，從而提高防罪及守法意識。

Durante os meses de Julho a Setembro, as diversas 
associações tais como os Membros da “União Mil 
Talentos”, “Líder juvenil da segurança comunitária” 
e “Guia juvenil para combater o crime” da Polícia 
Judiciária, “Pequeno líder aduaneiro” dos Serviços 
de Alfândega, Complexo de Apoio à Juventude e 
Família da Taipa Sheng Kung Hu, Ha Wan Baptist 
Church Social Service Centre, Christian Shuen 
Tao Church da Zona Norte e do Patane de Macau, 
Associação Promotora de Educação Especial para 

Alunos com Necessidades de Ensino Especial de 
Macau, Centro de Apoio a Famílias da Associação 
Geral das Mulheres de Macau, Escola de Santa 
Teresa, Comissão de Juventude da Associação 
Comercial de Macau, Cimeira da Juventude de 
Macau, Associação dos Embaixadores Juvenis 
para a Divulgação da Lei Básica de Macau e 
Comissão de Juventude da Associação Geral dos 
Operários de Macau, visitaram respectivamente o 
Departamento de Trânsito, a Unidade Especial de 
Polícia, o Comissariado da Zona Norte e  o Posto 
Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Durante as visi tas, os visi tantes conseguiram 
obter uma compreensão mais profunda sobre 
os trabalhos diár ios dos serviços de l inha de 
frente desta Corporação, através das explicações 
dadas pelos agentes desta Corporação e da 
experimentação dos próprios visitantes, elevando 
assim a consciência na prevenção do crime e no 
cumprimento das leis.
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人員向青年講解國旗、國徽及國歌的知識
Os agentes a darem explicações aos jovens sobre conhecimentos da Bandeira 
Nacional, do Emblema Nacional e do Hino Nacional

體驗防暴裝備
Experimentação dos equipamentos 
anti-motim

人員介紹日常警用裝備
Apresentação dada pelos agentes acerca dos equipamentos 
policiais diariamente usados

體驗以酒精測試機進行呼氣測試
Experimentação do aparelho de exame da 
taxa de álcool para efectuar o exame de 
pesquisa de álcool no ar expirado

學童近距離接觸警用車輛
Contacto próximo dos alunos com as viaturas policiais

參觀港珠澳大橋通關設施
Visita às instalações de passagem fronteiriço da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau
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9 月 24 日，中國人民解放軍駐澳門部隊徐良才

司令員、劉運軍副司令員、趙建明參謀長在保

安司黃少澤司長及保安範疇多個部門領導的陪

同下，分別到本局、警察總局、司法警察局及

消防局進行視察交流。

訪問團一行首先到訪本局特警大樓，由梁文昌

局長介紹本局的主要職能及工作情況，並向來

賓展示特種車輛和裝備。雙方期望日後繼續保

持緊密合作，共同維護一國兩制，為國家的安

全和發展作貢獻。隨後，代表團轉赴其他保安

範疇部門，作進一步了解及交流。

Em 24 de Setembro, o Comandante, Xu Liangcai, 
o Comandante-Adjunto, Liu Yunjun e o Chefe do 
Estado-Maior, Zhao Jianming, da Guarnição em 
Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês 
acompanhados pelos Secretário para a Segurança, 

解放軍駐澳部隊到訪

Visita de Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

徐良才司令員檢閱本局特警隊 
O Comandante Xu Liangcai da GMELPC passou revista à UEP

梁文昌局長向嘉賓介紹各類警用裝備
O Comandante Leong Man Cheong a 
apresentar aos convidados os diversos tipos 
de equipamentos policiais

Wong Sio Chak e dirigentes dos diferentes serviços 
da área de segurança, visitaram respectivamente a 
Corporação, Serviços de Polícia Unitários, Polícia 
Judiciária e Corpo de Bombeiros para inspecção e 
intercâmbio.

P r i m e i r a m e n t e ,  a  d e l e g a ç ã o  v i s i t o u  o 
Aquartelamento da Unidade Especial de Polícia 
da Corporação, onde o Comandante Leong Man 
Cheong apresentou as competências principais e 
situações de trabalho sobre a Corporação, e foram 
exibidos aos convidados os veículos especiais 
e equipamentos. As duas partes desejam que 
continuem a manter uma cooperação estreita no 
futuro e respeitem conjuntamente o princípio “um 
país, dois sistemas”, no intuito de contribuirem para 
a segurança e desenvolvimento do País. Depois, a 
delegação deslocou-se a outros Serviços Públicos 
da Área da Segurança para tomar conhecimentos 
aprofundados e efectuar intercâmbio.
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7 月 4 日，澳門保安部隊高等學校舉行以「法

律差異與大灣區警務合作」為題的研討會，邀

請了中國人民公安大學、中國人民警察大學、

廣東警官學院、澳門大學、澳門科技大學等專

家學者擔任主講嘉賓，探討大灣區警務跨域合

作之現況與趨勢，期望透過與會專家學者的共

同努力，帶來啟發和創新思維，為大灣區的發

展出謀獻策。本局警察學校霍樹有警司以《探

討大灣區內發展智慧警務所面對之問題》為題

發表演說，與出席嘉賓進行交流。

Em 4 de Julho, a ESFSM realizou o seminário 
d e n o m i n a d o  p o r  “ D i f e r e n ç a  d e  D i r e i t o  e 
Cooperação  Po l i c ia l  na  Grande  Ba ía ” ,  são 
convidadas a Universidade de Segurança Pública 
do Povo da China, a Universidade da Polícia do 

「法律差異與大灣區警務合作」研討會

Seminário de Diferença de Direito e Cooperação Policial na Grande Baía

主禮嘉賓與研討會發言嘉賓合照
Fotografia conjunta dos convidados e oradores no seminário

黃少澤司長向霍樹有警司致送紀念品
Entrega de uma lembrança pelo Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak, ao Comissário, Fok Su Iao

Povo da China, a Escola de Oficiais de Polícia 
de Guandong,  a destacar  especia l is tas para 
Macau e juntamente com os representantes 
da Univers idade de Macau,  da Univers idade 
de Ciência e Tecnologia de Macau para serem 
oradores do seminário, abordando o estado actual 
e a tendência da cooperação policial na zona da 
Grande Baía, esperando que, através dos esforços 
das especialistas e académicos no seminário, 
poderá trazer inspiração e pensamento inovador 
que possam contribuir para o desenvolvimento 
da Grande Baía.  O Comissár io da Escola de 
Polícia desta Corporação, Fok Su Iao, aproveitou 
esta ocasião para expor a sua tese “Estudo dos 
problemas enfrentados sobre o desenvolvimento do 
policiamento inteligente na Grande Baía”, e trocou 
opiniões com os convidados.
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7 月至 8 月期間，內地公安教育代表團、珠海出

入境邊防檢查總站代表團、中國民航局代表團及

上海市公安局代表分別到訪本局。本局向來訪嘉

賓表示熱烈的歡迎，並向來賓介紹本局目前的最

新情況、展示警務裝備及帶領參觀「合作查驗，

一次放行」之創新通關模式，對兩地相關部門交

流起到積極作用，並促進了兩地警務的合作效益。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J u l h o  e  A g o s t o ,  a s 
delegações da Formação de Segurança Pública 
do Interior da China, do Posto Geral de Controlo 
Fronteiriço de Zhuhai, da Administração da Aviação 
Civil da China e do Departamento de Segurança 
Pública de Xangai efectuaram respectivamente 
v is i tas  a  Corporação.  Os representantes da 

內地公安機關到訪

Visita dos Órgãos de Segurança do Interior 
da China

介紹「合作查驗，一次放行」通關模式
Introdução do modelo de passagem fronteiriça 
denominado “Inspecção Fronteiriça Integral”

進行交流會
Realização da sessão de intercâmbio

參觀關閘出入境事務站
Visita ao Posto de Migração das Portas do Cerco

參觀港珠澳大橋出入境事務站
Visita ao Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Corporação expressaram calorosas boas-vindas a 
todos os convidados, e nas visitas, apresentaram-
lhes as situações actuais da Corporação, exibiram-
lhes equipamentos policiais e orientaram-nos para 
visitar o novo modelo de passagem fronteiriça 
denominado “Inspecção Fronteiriça Integral”, com 
vista a produzir efeitos positivos no intercâmbio 
entre os respectivos departamentos de dois locais e 
promover a eficiência da coorperação policial entre 
as duas partes.
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7 月至 8 月期間，由本局承辦的「澳門出入境事

務研修班」第十四、十五期（內地班）及第三期

（香港班）順利舉行，是次培訓交流課程共有

36 名來自內地出入境管理部門及全國各大邊檢

總站的人員，及 12 名來自香港入境事務處的人

員參與。研修班內容主要圍繞本局出入境管制廳

與居留及逗留事務廳的相關業務，包括人員管理

及績效管理方面的措施。研修學習及考察交流機

制，為兩地出入境部門人員提供了互訪學習的平

台，有助於兩地出入境部門加深了解及提高服務

水平與效率。

Durante os meses de Julho e Agosto, tiveram lugar os 
14.° e 15.° Turnos (para a turma do Interior da China) e 
o 3.° Turno (para a turma de Hong Kong) do Curso de 
Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração. De entre os 
instruendos do Curso, 36 vieram de Serviços de Controlo 

第十四期（內地班）
O 14.° Turno (turma do Interior da China)

第三期（香港班）
O 3.° Turno (turma de Hong Kong)

第十五期（內地班）
O 15.° Turno (turma do Interior da China)

出入境事務研修班

Curso de Aperfeiçoamento de 
Assuntos de Migração

de Migração do Interior da China e de Postos Gerais de 
Controlo Fronteiriço, e 12 vieram do Departamento de 
Imigração de Hong Kong. O conteúdo do Curso incide 
principalmente sobre os assuntos do Departamento 
de Controlo Fronteiriço e do Departamento para os 
Assuntos de Residência e Permanência, incluindo as 
medidas sobre a gestão do pessoal e do desempenho. 
O sistema de visita de estudo desempenha um papel 
de plataforma de visita e aprendizagem mútuas para 
o pessoal dos serviços de controlo de migração de 
dois locais, contribuindo assim para aprofundar a 
compreensão mútua entre os dois locais e elevar a nível 
e eficiência de serviços prestados.
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應珠海出入境簽證辦事處邀請，本局劉運嫦副局

長聯同出入境範疇主管，於 8 月 2 日前往珠海

出席會議。會上雙方討論了「粵澳網路專線」名

單庫的使用情況與未來進一步發展，以及新橫琴

口岸簽證點的規劃協作事宜。雙方同意於新橫琴

口岸建立聯絡機制，以便在各自職責範圍內即時

作出配合及提供協助。

A convite da Secretaria de Visto de Zhuhai, a 2.ª 
Comandante Lao Wan Seong, acompanhada de 
chefias de migração, deslocou-se, no dia 2 de 
Agosto, a Zhuhai para participar numa reunião 

劉運嫦副局長與珠海出入境簽證辦事處吳煥彪主任等
代表合照
Fotografia da 2.ª Comandante Lao Wan Seong com o 
chefe da Secretaria de Visto de Zhuhai, Wu Huanbiao e 
com os representantes do referido serviço

雙方進行工作會議
Realização de reunião de trabalho

本局與珠海出入境簽證辦事處工作會議

Reunião de Trabalho entre o CPSP e a Secretaria de Visto de Zhuhai

de trabalho. Na ocasião, as partes discutiram 
a situação do uso do banco de l istas “Linhas 
reservadas da rede Guangdong-Macau” e o seu 
futuro desenvolvimento, bem como a colaboração 
no planeamento de um local de emissão de visto 
no novo posto fronteiriço de Hengqin. Ambas as 
partes concordaram com o estabelecimento de um 
mecanismo de ligação no novo posto fronteiriço 
de  Hengq in ,  pa ra  que  se  possam p roceder 
imediatamente à coordenação e colaboração, no 
âmbito das suas respectivas atribuições.



26

8 月 7 日，法律及司法培訓中心第五屆「司法文

員任職資格課程」的 50 位學員到訪本局交通廳。

由本局人員向學員講解交通廳的組織架構、交通

事故處理及偵查程序、輕微違反程序執行狀況及

交通駕駛安全等資訊，並展示交通警日常裝備及

警用車輛，冀通過是次參觀學習讓學員對本局的

交通警務工作有更深入的認識。

No dia 7 de Agosto, 50 alunos do «5.º Curso 
de habilitação de oficiais de justiça» do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária visitaram o 

交通廳劉小俠代廳長、梁華志警司及李勤副警司接待來賓
Visitantes acolhidos pelo Chefe Subst.º do DT, Lao Sio Hap, e pelos Comissário Leong Wa Chi e 
Subcomissária Lei Kan

體驗酒精呼氣測試儀器
Experimentar o aparelho de pesquisa de 
álcool no ar expirado

向在場學員講解交通警員的日常工作
Apresentação de trabalhos rotineiros dos agentes de trânsito aos visitantes

司法文員課程學員到訪

Visita

Departamento de Trânsito, onde lhes foi dada uma 
explicação pelo nosso pessoal sobre a estrutura 
orgânica do referido departamento, o tratamento 
de acidentes de t rânsi to e os procedimentos 
de invest igação,  a  ins tauração do processo 
contravencional, e a segurança no trânsito. Além 
d isso,  foram- lhes ex ib idos os equipamentos 
e  ve ícu los  em cor rente  uso dos agentes  de 
trânsito. Esperamos que, através da presente 
visita de estudo, os alunos tenham uma melhor 
compreensão das actividades da Corporação no 
âmbito de trânsito.
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登記身份資料
Registo de dados pessoais

將可疑人士帶返警局調查
Os suspeitos foram 
conduzidos à Polícia para 
investigação

截查車輛
Intercepção de veículos

滅罪行動
Operações
Anti-crime

反罪惡行動

Operações anti-crime

5 月 19 日至 7 月 14 日期間，警察總局統籌本

局及司法警察局開展為期約兩個月的反罪惡行

動。行動期間，警方不定時在本澳多個大型旅遊

娛樂設施及周邊範圍進行巡查，動用警力 4,551

人次，合共進行了 604 次掃蕩或巡查行動，共

截查 9,820 名人士，其中 2,168 人被帶返警局

作進一步身份調查。經調查後，發現 1,821 人

因在本澳從事與其旅客身份不符之活動而被遣

離，當中人士涉嫌從事非法兌換、不法借貸及賣

淫活動，其中 31 人為逾期逗留人士，18 人為

非法入境者。期間，警方共破獲 18 宗刑事案件，

依法將有關的 32 名人士送往檢察院偵訊。

為持續淨化本澳治安環境，警方將繼續密切留意

社會治安狀況，以及不定期地進行反罪惡行動，

預防及打擊各類型犯罪行為，以維持平穩的治安

環境。

Sob a coordenação dos Serv iços de Pol íc ia 
Unitários, esta Corporação e a Polícia Judiciária 
levaram a cabo, entre 19 de Maio e 14 de Julho, 
acções de combate à criminalidade com a duração 
de dois meses. Durante as operações, foram 
efectuadas rusgas aperiódicas nas diferentes 
instalações turísticas e diversões de grande recinto 
de Macau, bem como nas suas proximidades, 
mobilizaram 4.551 agentes policiais para um total 
de 604 acções de fiscalizações, 9.820 indivíduos 
foram sujeitos a identificação, dentro dos quais 
2.168 indivíduos foram conduzidos à Polícia para 
efeitos de averiguações. Após investigações, 1.821 
indivíduos foram recambiados pela prática de 
actos que não se correspondem com a qualidade 
de turista, em concreto se suspeitem pela prática 
de câmbio i legal ,  de emprést imo i legal  e  de 
prostituição, entre os quais, 31 deles encontravam 
em situação de excesso de permanência e 18 são 
imigrantes ilegais. No decorrer das operações a 
Polícia resolveu 18 casos criminais, e encaminhou 
ao Ministério Público no total de 32 envolvidos.

No sentido de puri f icar em contínuo o estado 
de segurança de Macau, a Polícia continuarão 
atentos à situação da segurança, desencadeando 
operações preventivas e de combate adequadas, a 
fim de manter um ambiente seguro e estável.
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粵港澳三地警方展開代號「雷霆 2019」的聯合

行動在 7 月 15 日至 9 月 12 日進行，藉以打擊

有組織犯罪、高利貸及相關犯罪、毒品犯罪、跨

境電訊詐騙及偷渡犯罪等。

澳門方面，在警察總局協調下，由澳門海關、

本局及司法警察局聯合執行，動員警力 11,239

人次，展開了超過 700 次的針對性行動，調查

了 24,359 人，當中 3,777 人被帶返警局作身份

調查，917 人被移送檢察院偵訊，涉及案件共

755 宗，其中 9 人被即時送往監獄服刑。

持續近兩個月的「雷霆 2019」聯合行動，在粵

港澳三地保安部門的努力及市民的支持下，達到

預期成效。透過加強三地警方情報交流，適時制

定針對性打擊策略，打擊各類型的不法跨境活

動，確保本澳治安環境持續穩定。

As autoridades policiais de Guangdong, Hong 
Kong e Macau desenvolveram, entre 15 de Julho 
e 12 de Setembro de 2019, a operação tripartida 
denominada “Trovoada 2019”, sendo como alvos 
de combate o crime organizado, a agiotagem, o 
crime ligado a estupefacientes, a burla telefónica 
transfronteiriça e a imigração ilegal, entre outros.

Na RAEM, sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, esta 
Corporação e a Polícia Judiciár ia efectuaram 
acções conjuntas, mobilizaram 11.239 agentes 
policiais com um total de mais de 700 acções, 
24.359 indivíduos foram sujeitos a identificação, 
3.777 indivíduos foram conduzidos à Polícia para 
efeitos de averiguações da identidade, dentro 
dos quais 917 indivíduos foram encaminhados 
ao Ministério Público, por suspeitas de prática 
de crimes, envolvendo um total de 755 casos, 
dos quais, 9 foram entregues de imediato ao 
Estabelecimento Prisional para cumprimento da 
pena.

A operação conjunta “Trovoada 2019” que durou 
cerca de dois meses, cumpriu largamente os 
objectivos em virtude de uma cooperação policial 

「雷霆 2019」聯合行動

Operação conjunta “Trovoada 2019”

於特警大樓部署安排
Organização da disposição policial no edifício da Unidade 
Especial de Polícia

巡查賓館
Inspecção às pensões

截查可疑人士
Intercepção de indivíduos de conduta duvidosa

cada vez mais eficaz entre as três autoridades no 
combate à criminalidade e do apoio manifestado 
pela população em geral. Mediante a intensificação 
de troca de informações entre as autoridades de 
três lugares, definir atempadamente as estratégias 
específicas de combate de forma a combater os 
diversos tipos de actos ilegais transfronteiriços, 
c o n t r i b u i n d o  a s s i m  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o  d a 
tranquilidade de Macau.
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巡查娛樂場所
Inspecção aos estabelecimentos de diversão

澳門警務廳破團夥盜竊案

O Departamento Policial de Macau 
desmantelou um grupo que realizava furtos

本局澳門警務廳派員調查 8 月初發生的多宗團

夥盜竊案，於 8 月 11 日在黑沙環新街附近發現

3 名可疑男子，上前截查期間 3 人突然拔足而逃，

警員隨即展開追截，成功將他們帶返警局調查。

警方檢查他們隨行物品，發現有手提電腦、手

機、 相 機、 少 量 現 金 及 個 人 物 品 等。 鑒 於 該 3

名男子無法正常啓動上述電子產品，並且不能解

釋物品的有關情況，故懷疑為其盜竊所得。經警

方分析調查發現他們以互相遮掩及把風的方式

進行盜竊，本局以涉嫌觸犯「盜竊」罪將上述人

士移送檢察院偵辦。

O  D e p a r t a m e n t o  P o l i c i a l  d e  M a c a u  d e s t a 
Corporação ordenou agentes para investigar vários 
casos de furto ocorridos em meados de Agosto e 
que suspeitava-se ser desenvolvidos por um grupo. 
No dia 11 de Agosto, os agentes encontraram 
3 suspeitos junto da Rua Nova da Areia Preta 
e, quando estes pretendiam interceptá-los, os 
suspeitos desataram a fugir, os agentes foram logo 
perseguí-los e acabaram por conseguir apanhá-
los, os quais foram seguidamente encaminhados à 
esquadra para uma melhor averiguação.

Quando os agentes f izeram uma revis ta aos 
objectos que os suspei tos t raziam com eles, 
encontraram computador portát i l ,  telemóveis, 
máquinas fotográf icas,  pouca quant idade de 
numerário e outros objectos pessoais. No entanto, 
uma vez que os 3 suspeitos não conseguiram 
a c t i v a r  o s  s u p e r m e n c i o n a d o s  a p a r e l h o s 
electrónicos, bem como expl icar a respectiva 
situação dos objectos, pelo que suspeita-se que são 
objectos furtados. Após da análise desta Polícia, 
descobriu-se que os suspeitos desenvolviam os 
casos de furto em grupo, ajudavam-se uns aos 

outros a tapar a visão das vítimas 
e vigiar a situação em redor para 
fugir da polícia. Esta Corporação 
e n c a m i n h o u  o s  r e s p e c t i v o s 
suspeitos, por suspeita de prática 
do crime de “furto”, ao Ministério 
Público para os devidos efeitos.
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情報廳破連環「毀損」車輛案

O Departamento de Informações desmantelou o caso de prática do 
crime de “dano” a vários veículos

8 月 6 日，本局情報廳接獲舉報，報稱在巴坡沙

大馬路有多輛輕型汽車懷疑遭人破壞，警員到場

了解及調查期間，於台山新城巿第二街再發現多

輛同樣被毀損的汽車。隨後，警員透過「天眼」

監察系統鎖定作案者，並於同日下午在巴波沙大

馬路某大廈單位内拘捕一名涉案的本澳男子。

該名男子承認早前因在網吧耍樂期間，喝下大量

酒精飲品，並在回家途中因受酒精影響，對停泊

在馬路上的 11 輛汽車的倒後鏡進行了不同程度

的破壞，本局以涉嫌觸犯「毀損」罪將上述人士

移送檢察院偵辦。

Aos 6 de Agosto, o Departamento de Informações 
recebeu uma denúncia sobre a existência de 
vários veículos ligeiros que suspeitam terem sido 
estragados preposi tadamente por a lguém na 
Avenida de Artur Tamagnini Barbosa, e quando os 
agentes chegaram ao local para obter melhores 
conhecimentos da situação e investigar sobre o 

caso, encontraram, ainda, mais veículos estragados 
n a  R u a  D o i s  d a  C i d a d e  N o v a  d e  To i  S a n . 
Posteriormente, os agentes identificaram o suspeito 
autor desses estragos através do “Sistema de 
Videovigilância em Espaços Públicos” (vulgarmente 
conhecido por sistema “Olhos do Céu”) e, na tarde 
do mesmo dia, deteve-se o respectivo suspeito, que 
é um residente de Macau, num apartamento dum 
edifício localizado na Avenida de Artur Tamagnini 
Barbosa.

O suspei to  a legou que t inha tomado grande 
q u a n t i d a d e  d e  á l c o o l  q u a n d o  d i v e r t i a - s e , 
previamente, num cibercafé e, depois, quando 
estava a caminho de casa e devido ao efeito do 
álcool, efectuou estragos de diferentes níveis 
aos espelhos de 11 veículos que se encontravam 
estacionados na rua. Esta Corporação encaminhou 
o respectivo indivíduo, por suspeita de prática do 
crime de “dano”, ao Ministério Público para os 
devidos efeitos.
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交通廳破交通事故「頂包」案

O Departamento de Trânsito desmantelou um caso sobre “favorecimento pessoal” 
num acidente de viação

本局交通廳於 9 月 9 日接報在路環竹灣馬路發

生交通事故，一輛輕型汽車懷疑失控撞向山邊導

致車輛翻側。警員到場後發現 4 名傷者，其中徐

姓女子及蔡姓女子均聲稱梁姓男子為司機，而梁

姓男子亦自稱為駕駛者，另一名林姓女子因意識

模糊故未能表達事故經過。由於梁姓男子在現場

被發現時身處車輛後方乘客位附近，故警方對各

人表述抱有懷疑，隨即展開調查。

警方透過電子監察系統發現交通事故發生時，

汽車駕駛者為徐姓女子，故懷疑有人袒護徐姓

女子而冒認司機。警員隨即查問徐姓女子並作

出告誡，其終承認為肇事司機，聲稱由於沒有

駕駛資格，故在交通事故發生後，與朋友商量

且決定以梁姓男子冒認為肇事司機來頂包，使

其能逃避責任。

涉案人士均為 20 多歲的本澳居民，兩名乘客（蔡

姓女子及梁姓男子）涉嫌觸犯「袒護他人」罪，

肇事司機（徐姓女子）涉嫌觸犯「逃避責任」罪，

本局將上述人士移送檢察院偵訊。

No dia 9 de Setembro, o Departamento de Transito 
desta Corporação recebeu uma participação sobre 
a ocorrência de um acidente de viação na Estrada 
de Cheoc Van, em Coloane, no qual suspeita-
se que houve um veículo l igeiro que perdeu o 
controlo, bateu contra a montanha e, por fim, virou-
se, ficando deitado de lado na estrada.Quando os 
agentes chegaram ao local encontraram 4 feridos, 
entre estes, duas mulheres, uma de apelido Chui 
e outra de apelido Choi, as quais alegaram que 
o condutor foi o homem com o apelido Leong, 
tendo esse homem alegado também que ele era 
o respectivo condutor, e uma outra mulher de 
apelido Lam não conseguiu dizer sobre o que se 
tinha sucedido, porque não estava ainda muito 

consciente. Uma vez que o homem de apelido 
Lam, quando foi encontrado no local, encontrava-
se junto aos lugares de passageiros da parte 
trás do veículo, pelo que, a parte da Polícia ficou 
desconfiada com as alegações dos respectivos 
feridos e por isso procedeu-se imediatamente à 
devida averiguação.

E ,  med ian te  do  s i s tema  de  v ideov ig i l ânc ia 
electrónico, a Polícia descobriu que quando se deu 
o acidente o condutor do veículo era a mulher de 
apelido Chui, pelo que, suspeita-se que alguém 
está a favorecê-la, mentindo que era o respectivo 
condu to r.  Os  agen tes  fo ram imed ia tamente 
proceder interrogatório e cominação à mulher de 
apelido Chui, tendo por isso esta confessado que 
era o respectivo condutor e porque não estava 
habil itada de conduzir, após do acidente, esta 
conversou com os amigos e decidiram que o amigo 
de apelido Leong diria aos agentes que foi ele o 
condutor que provocou o acidente, a fim de deixá-
la fugir à responsabilidade.

Os  envo lv idos  do  p resen te  caso  são  todos 
residentes de Macau e com cerca de 20 anos, os 
dois passageiros (mulher de apelido Choi e homem 
de apelido Leong) suspeitam-se terem cometido 
o crime de “favorecimento pessoal” e a condutora 
(mulher de apelido Chui) suspeita-se ter cometido 
o  c r ime de  “ fuga  à  responsab i l i dade” ,  es ta 
Corporação encaminhou-os ao Ministério Público 
para os devidos efeitos.
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地底搜爆培訓課程

Curso de formação sobre busca de 
engenhos explosivos em subsolo 

6 月 10 日至 7 月 26 日，本局特警隊舉辦地底

搜爆培訓課程。課程邀請了 3 位葡萄牙治安警

察局警官來澳擔任教官，本局委派 24 位人員修

讀。透過是次課程讓人員掌握在地下執行任務的

知識及技術，以及應對核生化襲擊的各種專業知

識，並將在課程中吸收到的專業知識融匯到工作

中，從而提升人員的應變和行動能力，為保障社

會治安而努力。

No período de 10 de Junho a 26 de Julho, a 
Unidade Especial de Polícia desta Corporação 
organizou o curso de formação sobre busca de 
engenhos explosivos em subsolo, para o qual 
fo ram conv idados t rês  o f ic ias  da Po l íc ia  de 
Segurança Pública de Portugal para deslocarem-
se a Macau e serem os respectivos instrutores do 
curso, e nomeou-se 24 agentes desta Corporação 

培訓課程
Cursos de
Formação

para a frequência deste. Através do presente curso, 
os formandos ficaram a dominar conhecimentos e 
técnicas de cumprimento de missão em sobsolo, 
bem como obtiveram diferentes conhecimentos 
profissionais para fazer face aos ataques nucleares, 
biológicos e químicos, a fim de elevar-lhes as suas 
capacidades de resposta às diferentes situações e 
de operacionamento; além disso, poderão aplicar 
os conhecimentos prof issionais obt idos neste 
curso no serviço quotidiano, continuar a auto-
progredirem-se e contribuir esforços para assegurar 
a segurança da sociedade.

黃偉鴻副局長主持結業儀式
O 2.° Comandante Wong Wai Hong presidiu a cerimónia de 
conclusão do curso

地底搜查訓練
Treino de detecção em subsolo

使用生化防護裝備
Uso do equipamento de 
protecção contra riscos 
biológicos e químicos
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認識毒品講座

Palestra sobre Drogas
持廉守正講座

Palestra sobre Carácter Nobre, Conduta Íntegra
6 月至 7 月期間，本局警察學校邀請司法警察局

協助開辦了合共 12 場「認識毒品」講座。司法

警察局委派資深人員進行講解及分享，他們以其

豐富的專業知識，用深入淺出的講解方式，配合

實際工作需要、運用實例進行分享，提高了本局

警務人員對毒品的認識，使本局人員獲益頗多。

Durante os meses de Junho e Julho, a Escola 
de Polícia desta Corporação convidou a Polícia 
J u d i c i á r i a  ( P J )  p a r a  p a r a  c o - o r g a n i z a r  1 2 
palestras sobre drogas, nas quais a PJ enviou 
agentes prof issionais para dar expl icações e 
parti lhar as suas experiências. Os agentes da 
PJ efectuaram a apresentação usando os seus 
conhecimentos profissionais, as explicações de 
forma aprofunda e compreensível e os exemplos 
reais que correspondem à necessidade real de 
trabalhos, elevando assim os conhecimentos dos 
agentes policiais desta Corporação sobre drogas. 
Das palestras, os formandos adquiriram muitos 
conhecimentos úteis.

7 月 2 日至 26 日，本局警察學校聯同廉政公署

合辦了 9 場「持廉守正」講座，合共逾 500 位

來自本局不同部門的警務人員參與。本局冀望透

過持續舉辦有關講座，提高本局警務人員的核心

價值建設，以及鞏固廉潔守法意識。

Nos dias 2 a 26 de Julho, a Escola de Polícia 
desta Corporação e o Comissariado contra a 
Corrupção realizaram conjuntamente 9 palestras 
sobre “Carácter Nobre, Conduta Íntegra”, nas quais 
participaram mais de 500 agentes policiais das 
diferentes subunidades. Esta Corporação pretende, 
mediante a realização contínua das respectivas 
palestras, elevar a construção do valor fundamental 
dos agentes policiais e consolidar os seus valores 
de integridade e do cumprimento da lei.

藉著講座鞏固人員的廉潔精神
Consolidação dos espíritos de integridade do pessoal 
mediante a realização das palestras

本局共委派 763 位警務人員參與講座
Esta Corporação enviou 763 agentes policiais para 
participar nas palestras
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本局持續加強人員培訓
Esta Corporação reforça constantemente a 
formação ao pessoal

由專業導師講解
A formadora profissional a dar explicações

警務報告課程

Curso sobre as Participações Policiais
活動策劃及統籌課程

Curso sobre Planeamento e Coordenação 
dos Eventos

本局警察學校於 7 月 22 日至 26 日，舉辦「警

務報告課程」。是次課程共委派 29 位警務人員

修讀，透過導師專業講述、分享及分析，提升

人員對製作日常警務報告的認識及了解，從而

配合前線警務人員在警務工作的實際需要，提

高警務工作效率。

A Escola de Polícia desta Corporação organizou 
nos dias 22 a 26 de Julho o “Curso sobre as 
Participações Policiais”, o qual foi frequentado 
por 29 agentes policiais. Mediante as explicações 
profissionais, partilha de experiências e análise 
dos  fo rmadores ,  e leva-se a  compreensão e 
conhecimentos dos agentes sobre a redacção das 
participações policiais, articulando-se assim com 
a necessidade real sobre os trabalhos policiais 
dos agentes da linha da frente e favorecendo o 
melhoramento de eficiência de serviço policial.

8 月 6 日至 7 日，本局邀請澳門生產力暨科技轉

移中心協辦「活動策劃及統籌課程」，內容包括：

活動的相關文書寫作要則、如何具體規劃活動、

內部溝通、對外溝通及場地協調、公眾及嘉賓接

待、出席活動社交禮儀、危險處理、活動核對及

資料存檔等，讓人員掌握有系統地籌辦各類型活

動的要領。

Nos d ias  6  e  7  de Agosto ,  es ta  Corporação 
convidou o Centro de Produtividade e Transferência 
de Tecnologia de Macau para co-organizar o “Curso 
sobre Planeamento e Coordenação dos Eventos”. 
Os conteúdos do Curso são: pontos de redacção 
d e  d o c u m e n t o s  d o s  e v e n t o s ,  p l a n e a m e n t o 
concreto dos eventos,  comunicação in terno, 
comunicação com o exterior e coordenação de 
local da realização dos eventos, atendimento ao 
público e a convidados, maneiras sociais sobre a 
participação nos eventos, tratamento das situações 
perigosas, confirmação e arquivo das informações, 
etc. O presente curso permite aos trabalhadores 
dom ina rem os  pon tos  impo r t an tes  sob re  o 
planeamento sistemático dos diversos tipos de 
eventos.
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導師介紹證件防偽特徵
O formador a introduzir as características contra a falsificação 
dos documentos

強化人員專業知識
Fortalecimento dos conhecimentos profissionais dos 
agentes

現場取證技巧課程

Curso de Técnicas de Recolha de Prova 
no Local de Crime

辨認偽證及偽入境申報表課程

Curso de Identificação de Documentos Falsos e 
de Boletins de Chegada Falsos

8 月 5 日至 7 日，本局邀請司法警察局協辦「現

場取證技巧課程」，共有 75 位本局人員參與，

課程內容包括：保護現場證據，現場搜證之注

意事項，以及扣押物之處理。藉此增加警務人

員對保護現場證據之意識及相關技術，提升現

場取證技巧的能力。

Nos d ias 5  a  7  de Agosto ,  es ta  Corporação 
convidou a Polícia Judiciária para prestar ajuda 
à organização do “Curso de Técnicas de Recolha 
de Prova no Local de Crime”, no qual participaram 
75 agentes desta Polícia. Os conteúdos do curso 
são: protecção das provas no local de crime, 
observações sobre a recolha de prova no local 
de crime e tratamento dos objectos apreendidos. 
O presente Curso ajuda a elevar a sensibilização 
sobre a protecção das provas no local de crime 
e as respectivas técnicas aos agentes policiais, 
e levando ass im a  sua capac idade sobre  as 
técnicas de recolha de prova no local de crime. 

9 月 9 日至 11 日，本局警察學校舉辦「辨認偽

證及偽入境申報表課程」，各部門委派合共 74

位前線警務人員參與。課程中導師介紹了各種

類型的證件、護照，以及證件防偽特徵識別、

調查方法等，藉以豐富人員的知識及驗證技巧，

提升執法能力。

Nos dias 9 a 11 de Setembro, a Escola de Polícia 
organizou o “Curso de Identificação de Documentos 
Falsos e de Boletins de Chegada Falsos”, e as 
subunidades enviaram 74 agentes policiais da 
linha da frente para frequentar o referido curso. 
No curso, o formador introduziu os diversos tipos 
de documentos de identificação e passaportes, 
os conhecimentos sobre as características contra 
a fa ls i f icação dos documentos,  as manei ras 
de invest igação, etc,  enr iquecendo assim os 
conhecimentos e técn icas de ver i f icação de 
documentos  aos  agen tes  e  e levando a  sua 
capacidade de aplicação da lei.
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急救課程

Curso de Primeiros Socorros

9 月期間，本局開辦「2019 年度急救課程」，

共有 274 位警務人員參與。通過由澳門紅十字

會專業導師的講解和理論實踐，讓本局人員掌

握基本急救知識，提升急救技術。於日常工作

和生活中遇到緊急事故時，向傷者提供初步的

護理，對救護工作起著關鍵的作用。

No mês de Setembro, esta Corporação organizou 
o “Curso de Primeiros Socorros do ano 2019”, 
no  qua l  par t ic iparam 274 agentes  po l ic ia is . 
Através das explicações e aplicação da teoria 
na prática, os formadores profissionais da Cruz 
Vermelha de Macau deram aos agentes desta 
Corporação a dominar os conhecimentos básicos 
sobre os primeiros socorros, elevando assim as 
técnicas básicas de primeiros socorros. Quando 
encont ra rem inc iden tes  de  emergênc ia  nos 
trabalhos ou vida diária e antes da chegada do 
pessoal  de saúde, os formandos conseguem 
aproveitar os respectivos conhecimentos e os 
recursos do local para prestar ajuda à manutenção 
da v ida  dos  fe r ido ,  ev i tando a  agravação e 
promovendo a recuperação.

9 月 25 日，本局聯同澳門海關及拱北口岸舉行

車輛衝關聯合演習，歷時 45 分鐘。演習共分為

二部分，第一部分演習模擬在關閘出境車道有一

輛輕型汽車準備非法離境，警員隨即聯同海關關

員於車道佈置防衝關設施，並成功截停衝關車

輛；第二部分演習模擬在關閘出境車道有一輛輕

型汽車司機在沒有辦理出入境手續情況下，突然

駛離車道往拱北口岸方向駛去，警方立即通報拱

北口岸提供協助，最後拱北口岸成功截獲上述衝

關車輛。是次演習有助加強相關部門的溝通，提

升應對車輛衝關的應變及相互協作的能力。

No dia 25 de Setembro, esta Corporação realizou, 
em conjunto com os Serviços de Alfândega de 
Macau e o Posto Fronteir iço de Gongbei,  um 
exercício de simulação de entrada violenta de 

模擬施行心肺復甦法
Realização da simulação de ressuscitação 
cardiopulmonar

攔截離境劫匪演練

Exercício de intercepção dos assaltantes 
que pretendem sair de Macau

車輛衝關聯合演習

Exercício Conjunto de Entrada Violenta de 
Veículos em Posto Fronteiriço

本局路氹城出入境事務站於 7 月 6 日凌晨進行

了 一 場 攔 截 離 境 匪 徒 演 練， 共 有 19 名 人 員 參

與，目的是加強出入境事務站在應對突發事件

的內部信息通報、人力與物力資源調度以及對

緊急事件的應變能力。本局將持續加強人員培

攔截劫匪演練
Exercício de simulacro de intercepção de assaltantes
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模擬制服衝關男子情景
Situação real de simulacro de intercepção do homem que 
tentou a entrar ilegalmente no posto de migração

合作攔截衝關車輛
Intercepção em conjunto do veículo de entrada violenta

訓，為前線各單位進行不同形式演練，以應對各

種突發事件發生。

演練模擬警方接報在路氹城某酒店附近有人被

搶去現金，涉事匪徒持刀逃去，行動通訊中心將

有關信息向各前線部門通報。隨後，匪徒經路氹

城出入境事務站離境時被發現，警員隨即對其作

出攔截，並成功制服反抗的匪徒。

N o  i n t u i t o  d e  r e f o r ç a r  a  c o m u n i c a ç ã o  d e 
informações internas, o agendamento de recursos 
humanos e materiais e a capacidade de resposta 

face os incidentes de emergência por parte de 
postos de migração, na madrugada do dia 6 de 
Julho, o Posto de Migração de Cotai real izou 
um exercício de intercepção dos assaltantes, no 
qual participaram 19 agentes. Esta Corporação 
vai continuar a reforçar a formação ao pessoal 
e  p res ta r  d i fe ren tes  t i pos  de  exerc íc ios  às 
subunidadeas da linha da frente, para responder ao 
acontecimento dos incidentes de emergência.

O exercício simulou que a Polícia recebeu uma 
participação de que havia pessoa cujo dinheiro 
foi roubado na proximidade dum hotel do Cotai e 
os assaltantes fugiram com cavinetes na mão. O 
Centro de Operações e Comunicações informou 
a respectiva informação às diversas subunidades 
da linha da frente. Posteriormente, os assaltantes 
foram encontrados no Posto de Migração de Cotai 
quando pretendiam sair de Macau, momento este 
em que os agentes policiais interceptaram-nos e 
detiveram-nos imediatamente.

veículos em posto fronteiriço. O simulacro durou 
cerca de 45 minutos e foi dividido em duas partes. 
A primeira parte simulou que um carro ligeiro estava 
a preparar-se para sair de Macau i legalmente 
no  cor redor  de  sa ída  das  Por tas  do  Cerco . 
Os agentes policiais e o pessoal alfandegário 
dispuseram imediatamente instalações contra a 
entrada violenta, tendo interceptado com sucesso 
o veículo; a segunda parte simulou que o condutor 
dum carro ligeiro, sem tratar das formalidades de 

migração, de repente, saiu do corredor de saída 
das Portas do Cerco e dirigiu-se para o Posto 
Fronteiriço de Gongbei, a polícia comunicou de 
imediato com o Posto Fronteiriço de Gongbei para 
prestar apoio, e finalmente conseguiu interceptar 
com sucesso o referido veículo. Este exercício 
contribuiu para reforçar a ligação entre entidades 
responsáveis, elevando a capacidade de resposta 
e de cooperação em relação à entrada violenta de 
veículos.
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得獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta das equipas premiadas e distribuidores de prémios do torneio

賽事情形
Situação real do campeonato

體育競賽
Desporto e
Competições

內部五人足球賽

Campeonato Interno de Futebol de Cinco

6 月 14 日至 7 月 19 日，警察學校在特警大樓體

育館舉行本年度內部五人足球賽，由以下各部門

派出共 11 支隊伍參賽，包括：策劃行動廳、情

報廳、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。賽事成績如下：

冠軍 情報廳

亞軍 出入境管制廳 A 隊

季軍  特警隊 A 隊

殿軍 特警隊 B 隊

1.º lugar Departamento de Informações

2.º lugar Departamento de Controlo Fronteiriço, equipa A

3.º lugar Unidade Especial de Polícia, equipa A

4.º lugar Unidade Especial de Polícia, equipa B

Realizou-se, entre os dias 14 de Junho e 19 de 
Julho, o Campeonato Interno de Futebol de Cinco 
no pavilhão desportivo da Unidade Especial de 
Polícia, no qual participaram vários Departamentos: 
Departamento de Planeamento de Operações, 
Departamento de Informações, Departamento 
de Controlo Fronteiriço, Departamento Policial 
de Macau,  Depar tamento Po l ic ia l  das I lhas, 
Departamento de Trânsito, Unidade Especial de 
Polícia e Escola de Polícia. Os resultados são os 
seguintes: 
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得獎人員與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta do pessoal premiado e distribuidores de 
prémios do torneio

內部乒乓球賽

Campeonato Interno de Ténis de Mesa

7 月 22 日至 23 日，警察學校於關閘出入境事務

站舉行本年度內部乒乓球賽，其旨在通過體育運

動項目，加深各部門人員交流、增進友誼。賽事

成績如下：

精彩比賽情況
Situação real do campeonato

Masculino 

Singular

1.º lugar Guarda WONG CHI MAN

2.º lugar Guarda Principal KONG KIN IN

3.º lugar Guarda CHAN KA SENG

4.º lugar Subchefe CHAN SIO HOI

Por equipas

1.º lugar
Departamento de Controlo 

Fronteiriço

2.º lugar
Departamento Policial das Ilhas, 

equipa B

3.º lugar
Departamento de Gestão de 

Recursos

4.º lugar
Departamento Policial das Ilhas, 

equipa A

Nos dias 22 e 23 de Julho , a Escola de Polícia 
realizou o Campeonato Interno de Ténis de Mesa 
na sala de desporto do Edi f íc io do Posto de 
Migração das Portas do Cerco, com o objectivo 
de aprofundar o intercâmbio e a amizade do 
pessoal, através das modalidades desportivas. Os 
resultados são os seguintes:

男子單打

冠軍 黃子文 警員

亞軍 龔建賢 首席警員

季軍 陳家城 警員

殿軍 陳兆海 副警長

團體賽

冠軍 出入境管制廳

亞軍 海島警務廳 B 隊

季軍 資源管理廳

殿軍 海島警務廳 A 隊
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世界警察和消防員運動會

Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros

「第十八屆世界警察和消防員運動會」於 8 月 8

日至 18 日在成都舉行，其旨在彰顯世界各地執

法人員在體育運動中的絕佳勇氣和友愛團結精

神、促進警務文化交流及增進彼此之間的友誼。

來 自 全 球 80 個 國 家 和 地 區 共 7,718 人 參 加 賽

事，本局亦共襄盛舉委派人員隨澳門保安部隊代

表團參賽。本局人員於賽事中取得了一面金牌的

佳績，為澳門警務人員增添榮譽。

Rea l i za ram-se  em Chengdu  os  “18 . º  Jogos 
Mundiais de Polícias e Bombeiros”, de 8 a 18 de 
Agosto, com o objectivo de demonstrar a coragem 
e o espírito de solidariedade e união dos agentes 
de todo o mundo nas actividades desportivas, 
promovendo o intercâmbio da cultura policial e 
aprofundando a amizade entre os agentes policiais. 
O evento contou com a participação de um total 
de 7.718 atletas provenientes de 80 países e 
regiões, esta Políc ia enviou também pessoal 
para participarem nos jogos, juntamente com a 
delegação das Forças de Segurança de Macau. O 
pessoal da Corporação ganhou uma medalha de 
ouro, sendo uma honra para os agentes policiais 
de Macau.

本局委派人員參與賽事
Esta Corporação delegou agentes para participarem nos jogos

警員吳楊楊於女子半程馬拉松項目奪冠
A guarda Wu Yangyang ganhou o primeiro classificado na 
Meia Maratona
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梁慶康代副局長 ( 左五 ) 為籃球隊隊員頒發獎牌
Distribuição de medalhas aos membros da equipa de basquetebol pelo 2.º Comandante, 
substituto, Leong Heng Hong (quinto à direita)

「2019 年保安盃」籃球賽事項目於 8 月 29 日舉

行，本局一向支持人員參與各項運動競技比賽，

透過派員參與各類運動項目，藉以提升人員互相

之間的團隊合作性，促進人員身心健康，而本局

籃球隊亦於賽事中獲得亞軍的優異成績。

保安盃籃球賽

Competição de Basquetebol das Taças 
Desportivas das Forças de Segurança

Realizou-se, no dia 29 de Agosto, a Competição 
de Basquetebol das Taças Desportivas das Forças 
de Segurança de 2019, esta Corporação tem 
vindo a apoiar o seu pessoal na participação de 
competições desportivas, com a participação em 
diversas modalidades desportivas, o pessoal pode 
aumentar a cooperação de equipa entre o pessoal, 
promovendo a sua saúde física e mental. Neste 
evento, a equipa de basquetebol da Corporação 
ganhou o segundo classificado.
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警務人員藝術作品展

Exposição de Obras Artísticas 
dos Agentes do CPSP

由本局主辦，澳門教科文中心協辦的「治安警察

局美術書畫班成立十周年暨 2019 警務人員藝術

作品展」，於 7 月 3 日至 9 日假澳門教科文中

心舉行。由保安司黃少澤司長、警察總局馬耀權

局長及本局梁文昌局長聯同多位嘉賓主持剪綵

儀式。

本局美術書畫班自 2008 年成立，至今已經跨越

十個年頭，期間舉辦和參與各種藝術展覽活動合

共 30 次。在局方鼎力支持下，透過導師和學員

的辛勤努力，作品獲得了市民大眾與遊客的肯定

和好評。而是次展覽參展作品的題材及形式更加

豐富和多元化，包括有素描、水彩、丙烯、油畫、

書法及馬賽克拼貼等，作品均由本局美術書畫班

的學員創作。本局希望藉著教科文中心展覽平

台，讓更多的市民和遊客了解澳門警察的藝術創

作文化，展現他們健康的生活內涵和警隊文化建

設的成果。

O “10.º Aniversário da Turma de Belas-Artes do 
CPSP e a Exposição das Obras Artísticas dos 
Agentes Pol ic ia is  2019” organizado por esta 
Corporação e co-organizado pelo Centro UNESCO 
de Macau, teve lugar entre os dias de 3 e 9 de 

Julho no Centro UNESCO de Macau. A cerimónia 
de inauguração foi presidida pelo Secretário de 
Segurança, Wong Sio Chak, Comandante Geral, 
Ma Io Kun, Comandante, Leong Man Cheong, e 
vários convidados. 

Desde a criação da Turma de Belas-Artes do CPSP 
em 2008 até agora, já se passaram mais de dez 
anos, durante o qual, a Turma realizou e participou 
no total de 30 exposições e actividades artísticas. 
Graças ao grande apoio da Corporação e com 
o empenho da formadora e formandos, as obras 
foram reconhecidas e elogiadas pela população 
e turistas. Os temas e formas das obras exibidas 
nesta exposição são mais ricos e diversificados, 
incluindo: croquis, aguarela, acríl ico, pintura a 
óleo, caligrafia e montagem de mosaicos, etc., 
todas as obras são trabalhos representativos dos 
formandos da Turma de Belas-Artes do CPSP. Esta 
Corporação espera que, através desta plataforma 
de exposição no Centro UNESCO, mais cidadãos 
e turistas possam conhecer a cultura de criação 
artística da Polícia de Macau, mostrando-lhes a 
riqueza da vida saudável da Polícia e os resultados 
na construção da cultura policial.

剪綵儀式
Cerimónia do corte de fita

嘉賓參觀學員畫作
Os convidados apreciaram as obras dos formandos

嘉賓與學員合照
Fotografia conjunta dos convidados e formandos

文藝表演
Actividades
Recreativas
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書畫作品
Obras de caligrafia e pintura
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警察樂隊演出

Espectáculo da Banda de Música da Polícia

7 月至 9 月期間，警察樂隊應邀參與「望德聖母

堂聖像巡遊」進行音樂演奏，為活動增添莊嚴隆

重氣氛。此外，樂隊亦於「保安部隊高等學校

三十一周年活動」、「治安警少年團成立一周年

暨晉升及迎新儀式」、「解放軍駐澳部隊到訪」、

「與珠海邊檢總站同升國旗共唱國歌」及多項活

動儀式進行精彩演奏，得到各機構高度讚譽，持

續為本局莊嚴且親切的形象作出貢獻。

Durante os meses de Julho a Setembro, a Banda 
de Música participou na “Procissão de S. Roque 
organizada pela Igreja de S. Lázaro”, em resposta 
ao seu convite, contribuindo uma atmosfera solene 

本局樂隊奏國歌
O soar do hino nacional tocado pela Banda de Música

聖像巡遊
Procissão

參與學校舉行的升旗儀式
Participação na cerimónia do içar da 
bandeira na escola

para o desfile. Além disso, a Banda de Música 
também realizou concertos em várias actividades, 
tais como, “o Evento do 31.º Aniversário da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau”, o “1.º 
Aniversário da Criação do Grupo Júnior do CPSP e 
a Cerimónia de Promoção e Boas-Vindas”, a “Visita 
da Guarnição em Macau do Exército de Libertação 
do Povo Chinês” e “Cantar o Hino Nacional e Içar 
a Bandeira Nacional com o Posto Fronteiriço de 
Inspecção de Migração de Zhuhai”, adquirindo 
grande admiração de instituições, contribuindo 
para a promoção contínua da imagem amigável da 
Corporação.
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其他
Outros

持卡式「台灣居民來往大陸通行證」人士可登記

及使用本澳各口岸的傳統自助過關通道

Os titulares de “Salvo-conduto Chinês de Entrada 
e Saída da China para os Compatriotas de Taiwan”, 
em forma de cartão, podem fazer registo e uso dos 
canais de passagem automática tradicional dos 
postos fronteiriços de Macau

自 2017 年 4 月 10 日起，台灣居民可憑「台灣

居民來往大陸通行證」(「台胞證」) 經本澳各出

入境事務站辦理出入境手續，在有關便利措施落

實兩年以來，使用「台胞證」進出澳門的人士持

續增長。本局持續優化有關便利措施，方便持證

人使用同一證件進出內地及港澳，自 2019 年 9

月 2 日起，卡式「台胞證」持有人可於登記後使

用澳門各口岸的傳統自助過關通道入出境澳門。

持證人須親臨以下地點辦理登記手續：

1. 治安警察局外港出入境事務站（位於入境前

區域）；

2. 氹仔客運碼頭出入境事務站（位於入境前區

域）；

3. 機場出入境事務站（位於入境前區域）；

4. 關閘出入境事務站（位於入境後之出口處）；

5. 港珠澳大橋出入境事務站（位於港澳大堂入

境前區域）或

6. 氹仔北安出入境事務大樓。

A partir de 10 de Abril de 2017, os cidadãos de 
Taiwan podem entrar e sair  de Macau com o 
“Salvo-conduto Chinês de Entrada e Saída da 
China para os Compatriotas de Taiwan” (Salvo-
conduto para os Compatriotas de Taiwan) nos 
diversos postos de Migração de Macau, dois 
anos após a implementação das respect ivas 
medidas facilitadores, o número de pessoas que 
usam o “Salvo-conduto para os Compatriotas de 
Taiwan” para a entrada e saída de Macau tem 
continuadamente aumentado. Esta Corporação 
continua a optimizar as respectivas medidas, por 
forma a faci l i tar os t i tulares usarem o mesmo 

salvo-conduto para entrar e sair do Interior da 
China, Hong Kong e Macau. A part i r  de 2 de 
Setembro de 2019, os titulares de “Salvo-conduto 
para os Compatriotas de Taiwan”, em forma de 
cartão, podem fazer uso dos canais de passagem 
automática tradicional de postos fronteiriços de 
Macau após o registo.

O titular precisa de deslocar-se pessoalmente aos 
locais seguintes para o registo:

1. Posto de Migração do Terminal Marít imo do 
Porto Exterior (antes da área de chegadas);

2. Posto de Migração do Terminal Marít imo da 
Taipa (antes da área de chegadas);

3. Posto de Migração do Aeroporto (antes da área 
de chegadas);

4. Posto de Migração das Portas do Cerco (depois 
das formalidades de entrada, na saída);

5. Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau (antes da área de chegadas da Ala de 
Hong Kong e Macau) ou 

6. Edifício de Serviços de Migração em Pac On.

持「台胞證」人士可使用本澳自助過關通道入出境
os titulares de “Salvo-conduto para os Compatriotas 
de Taiwan” podem entrar e sair de Macau através dos 
canais de passagem automática de postos fronteiriços

關閘自助過關登記區
Zona de registo para a passagem automática no posto 
fronteiriço das Portas do Cerco
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滿 7 周歲本澳及內地居民可使用自助通道

Os cidadãos de Macau e do Interior da China que completam 7 anos de idade podem 
usar os canais de passagem automática

本局一直積極研究及發展各項便利通關的措施，

自 9 月 30 日起，將澳門居民及內地居民使用自

助過關系統的年齡，由現時的滿 11 周歲下調至

滿 7 周歲。上述措施適用對象為滿 7 周歲且身高

1.2 米以上、持有效澳門居民身份證的澳門居民，

以及持有卡式《往來港澳通行證》且在內地辦證

時已授權本局使用指紋模板信息的內地居民。

此外，為便利跨境學童每日上學及放學，關閘出

入境事務站的澳門居民自助通道區域在學童專

道的開放時間（早上 6 時至 8 時 30 分於入境大

堂、下午 4 時至 6 時於出境大堂）設置適量的

學童自助通道。本局將密切留意專道的使用情

況，並適時調整自助專道的設置數目。

Esta Corporação tem estudado e desenvolvido 
as diversas medidas facilitadores de passagem 
fronteiriça, a partir de 30 de Setembro, a idade de 
cidadãos de Macau e do Interior da China para usar 
o sistema de passagem automática foi diminuída de 
11 anos para 7 anos. As medidas referidas aplicam-
se a cidadãos de Macau e do Interior da China, de 
7 anos e com a altura superior a 1,2 metro, titulares 

學童自助通道
Canais de passagem automática dos estudantes

人員協助學童使用自助通道
Agente em apoio a um aluno no uso de canais do 
controlo fronteiriço automático

de bilhete de identidade da RAEM válido e titulares 
de Salvo-conduto para Deslocação a Hong Kong e 
Macau válido, em forma de cartão, que tinham dado 
autorização a este CPSP para a disponibilização 
de informações sobre as impressões digitais no 
acto de requerimento do referido Salvo-conduto no 
Interior da China.

Para além disso, para faci l i tar os estudantes 
transfronteiriços para ir e voltar de escola, na 
zona de passagem automática para residentes de 
Macau do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
vão ser abertos canais adequados para estudantes 
no horário de abertura de canais exclusivos a 
estudantes (das 6h a 8h30 de amanhã na Sala de 
chegada, das 4h a 6h da tarde na Sala de partida). 
Esta Corporação irá prestar atenção à situação 
de utilização dos canais e ajustar atempadamente 
o número de abertura dos canais da passagem 
automática.
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港珠澳大橋澳門口岸試行車道自助過關

Passagem automática, a título experimental, para 
veículos no Posto Fronteiriço de Macau na Ponte 
de Hong Kong-Zhuhai-Macau

港珠澳大橋自通車以來，使用該出入境事務站

的巿民及旅客日益增長，為進一步便利駕車過

關的人士，提高車道的通關效率，本局於 9 月

23 日起在港珠澳大橋澳門口岸試行車道自助過

關服務，每日早上 7 時至晚上 24 時，各開放一

條出境及入境自助過關車道，供已辦理自助過

關登記手續，及同時沒有載客的車輛司機使用。

Desde a abertura da Ponte de Hong Kong-Zhuhai-
Macau, o número de cidadãos e turistas que usam 
o posto fronteir iço da Ponte tem aumentado, 

使用自助車道的車輛於車道指定位置停車
Os veículos que usam canais de passagem 
automática param no lugar indicado

港珠澳大橋澳門口岸將各開放一條出境及入境自助過關車道
Abertura de um canal de saída e um canal de entrada de 
passagem automática para veículos no Posto Fronteiriço de 
Macau na Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau

司機下車辦理自助過關手續
Os condutores saem do veículo para tratar da formalidade de 
passagem fronteiriça automática

para facilitar, em maior grau, os indivíduos que 
conduzem veícu los  para  passar  f ron te i ra ,  e 
aumentar a eficiência dos canais de passagem 
fronteiriça para veículos, esta Corporação começou, 
em 23 de Setembro e a título experimental, o 
serviço da passagem automática para veículos 
no Posto Fronteiriço de Macau na Ponte de Hong 
Kong-Zhuhai-Macau, todos os dias, das 7 h às 24 h, 
abrem-se um canal de saída e um canal de entrada 
de passagem automática para os condutores que 
tinham feito o registo, e simultaneamente sem 
passageiros no seu veículo.
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「治安小警苗」暑期活動

Actividades de verão de “Polícia Juvenil” do CPSP

空手道班
Turma de karaté

音樂班
Turma de música

乒乓球班
Turma de ténis de mesa

排球班
Turma de voleibol

A “Polícia Juvenil” do CPSP estabeleceu-se há dois 
anos, e dispõe actualmente de 320 membros. Ao 
long desses dois anos, com o esforço de vários 
serviços, foram realizadas, com sucesso, várias 
actividades saudáveis. Durante as férias de verão, 
a “Polícia Juvenil” aproveitou os seus tempos de 
lazer para participar em diversas actividades de 
verão e em turmas de interesse ministradas pelo 
pessoal da Corporação, fazendo com que, sob 
a luz solar da família policial, a “Polícia Juvenil” 
venha aprendendo e desenvolvendo duma maneira 
saudável e feliz, estendendo a sua potencialidade, 
cult ivando a sua idoneidade pessoal desde a 
infância, e prosseguindo o espírito da polícia.

「治安小警苗」成立已逾兩周年，共有 320 名

成員。兩年來，透過各部門的努力，成功舉辦了

多項有益身心的活動。暑假期間，「小警苗」善

用餘暇，參與了多項暑期活動和由本局人員擔任

導師的興趣班，讓小警苗們在警隊大家庭的陽光

下，健康、愉快地學習成長、啟發潛能，從小建

立良好的品德，傳承警隊精神。
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繪畫班
Turma de pintura

舞蹈班
Turma de dança

籃球班
Turma de basquetebol 

親子月餅製作工作坊
Workshop da família de fabrico de bolos lunares

參觀「警務人員藝術作品展」
Visita à “Exposição de obras artísticas dos agentes 
do CPSP”

書法班
Turma de caligrafia

足球班
Turma de futebol
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3. 總結：為自己的情緒做總結，你的期望是什

麼？是盼望令自己更成熟更有智慧？

還是為了達到別人的要求？

　　世界是平衡的，人不能只要快樂，排除痛

苦，我們需要智慧令自己無論處在什麼光景都能

夠心裏有平安，也需要勇氣幫助我們面對現實，

靜靜地接觸自己的壞情緒，有助我們智勇雙全地

活着。

心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

我 和 我 的 壞 情 緒
Eu e as minhas emoções negativas

蔡瑞珍  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicóloga, Choi Soi Chan ( Doris ) 

　　「 盡 快 將 憂 愁 眼 睛、 憂 愁 面 孔、 憂 愁 內

心 拋 棄 吧！ 找 回 你 的 微 笑 嘴 巴 一 同 和 唱 可 以

嗎？ ......」 還 記 得 這 幾 句 歌 詞 的 出 處 嗎？ 正 是

九十年代盛行一時的兒歌《生命有價》，簡單易

上口，宣揚正面積極的歌詞，可能也陪伴不少人

的童年。

　　然而，當我們長大後要面對現實，很多時候

現實生活帶來的情緒，不是說要「盡快」拋棄就

能盡快拋棄，身邊的人也許會按捺不住，希望我

們盡快變回快樂，努力安慰或鼓勵我們，例如

「唔好咁啦！正面啲啦！」、「睇開啲啦！」，

如果真的做到就不會情緒低落。

　　所以別人只能盡力地用說話安慰和鼓勵我

們，我們需要接納自己的壞情緒，怎樣接納，筆

者想到以下幾點，供讀者參考。

1. 認領：承認自己心情不好，我也有壞情緒。

對自己說：「有時候我心情很好，但

有 時 候 我 的 心 情 真 的 很 差。」、「 負

面情緒也是我的一部分，都是屬於我

的」、「我也可以有負面情緒。」、「這

個經歷真的令我很生氣」……。

2. 求問：你可以透過一些休閒活動暫時轉移注

意力，但無法根治；反而停下所有的

應酬或節目，讓自己安靜下來，容許

自己體會一下負面情緒帶有的意義是

什麼？是孤獨？是無助？是氣自己做

了蠢事？是觸動到一些以前的經歷，

碰到那個之前沒有療癒的傷口？

壞情緒

勇
氣

智
慧
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翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

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

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7690

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

“Abandona rapidamente o olhar triste, o rosto 
sisudo, a alma pesada! Busca o teu sorriso para 
cantarmos juntos, sim?”. Ainda se lembra da letra desta 
canção? É uma música infantil famosa dos anos 90, 
chama-se “A vida é preciosa”, é fácil de lembrar, pois é 
uma letra positiva e talvez tenha acompanhado a vida 
de muitas crianças.

Contudo, quando nos tornamos adultos, ao 
enfrentarmos a realidade, muitas vezes sentimos 
emoções negativas e não é fácil simplesmente dizer 
abandona-as “rapidamente”, as pessoas que nos são 
próximas podem ficar preocupadas, esforçam-se para 
nos consolar e motivar, desejam que nos alegremos 
novamente, através de afirmações como “Não fiques 
assim! Sê positivo!”, “Liberta-te!”, se fosse assim tão 
fácil pôr em prática, não sentiríamos o desânimo.

As pessoas ao nosso redor só nos conseguem 
consolar e motivar através de palavras, no fundo 
precisamos de saber gerir as nossas emoções 
negativas, tendo o autor definido os seguintes pontos 
para o efeito:
1. Aceitação: Reconheça que está de mau humor, 

que também é legítimo sentir emoções 
negativas. Diga para si próprio: “Às 
vezes estou bem-disposto e outras 
vezes f ico mesmo em baixo”, “As 
emoções negativas também fazem 
parte da minha pessoa, pertencem-me”, 
“Também posso ter emoções negativas”, 
“Esta situação está a deixar-me muito 
irritado”…

2. Questionamento: Pode distrair-se com a prática de 
actividades de lazer, mas tal não 
resolve o problema; deve antes, se 
decidir cancelar todas as saídas 
e os compromissos, ficar quieto 
consigo próprio, interrogando-
se do porquê dessas emoções 
negativas? Será solidão? Será 
impo tênc ia  pa ra  reso l ve r  a 
situação? Será irritação por que 
acha que agiu estupidamente? 
Trouxe experiências passadas de 
volta, tocou numa ferida antiga que 
ainda não cicatrizou?

3. Conclusão: Elabore um desfecho para as suas 
emoções negativas, e interrogue-
se quais são as suas expectativas? 
Quer ser mais maduro e possuir mais 
sabedoria? Ou quer resignar-se às 
exigências dos outros?

O mundo é equilibrado, o homem não pode 
querer apenas a felicidade e repudiar o sofrimento, 
temos de cultivar a sabedoria para que possamos 
manter a calma esteja onde estivermos, também 
necessitamos de coragem para enfrentar a realidade, e 
o conhecimento das nossas emoções negativas ajuda-
nos a viver corajosa e sabiamente.
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服務承諾
Carta de
Qualidade 2019 年 第 三 季 度

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% 100%

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% ---

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% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

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% ---

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% ---

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% 100%

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其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 99.95%

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

99.21%

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 95.64%

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

93.14%

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

100%

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

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% ---

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% 100%

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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3o 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% 100%

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% ---

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% ---
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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% ---

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% ---

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

46 Pedido até às 15H00 do 
dia útil imediato 90% 100%

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

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

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

99.95%

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

99.21%

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

95.64%

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

93.14%

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

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

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% 100%

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%.




