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治安警察局局長
O Comandante do CPSP

梁文昌 警務總監
Leong Man Cheong

Superintendente Geral

回顧過去一年，治安警察局積極貫徹主動警務、

社區警務、公關警務的三大理念，承傳過往行

之有效的工作模式，精兵簡政地全面拓展各項

新型的現代警務工作。

儘管本澳整體經濟進入調整期，社會治安環境

更複雜多變，本局全體人員始終如一地堅守崗

位，為澳門建設成一個宜居宜遊的城市盡一分

力，共同維護特區的公共安全。

眾志成城，上下一心！治安警察局將堅定履行

「護法安民」的使命，竭誠為澳門特別行政區

提供專業服務！

Durante o ano passado, o Corpo de Polícia de 

Segurança Pública prosseguiu, de forma activa, os 

três princípios de policiamento: o policiamento 

a c t i v o ,  o  p o l i c i a m e n t o  c o m u n i t á r i o  e  o 

policiamento de proximidade, deu continuidade 

da eficiência de trabalho do passado, desenvolveu 

integralmente os novos trabalhos de policiamento 

moderno, tendo em conta a racionalização de 

quadros e simplificação administrativa.

Embora a economia global de Macau entre na 

fase de ajustamento e o ambiente de segurança 

social se torne cada vez mais complexo e variável, 

todo o pessoal desta Corporação cumpre as 

suas obrigações consistente e rigorosamente, 

contribuindo para a transformação de Macau 

numa cidade adequada à habitação e ao turismo, 

a s s im  como  de f endendo  con jun t amen te  a 

segurança pública da Região Administrat iva 

Especial de Macau.

A união faz a força! O Corpo de Polícia de 

Segurança Pública irá cumprir f i rmemente a 

missão de “defesa da legalidade e protecção 

dos cidadãos” e envidar todos os esforços para 

proporcionar serviços profissionais à Região 

Administrativa Especial de Macau!



PrefácioPrefácioPrefácio
PrefácioPrefácio

3

去年整體治安狀況良好，然而我們不會掉以輕

心，繼續密切監察治安情勢及經濟進入調整期

可能出現的治安變化，隨時採取措施確保社

區安全，盡最大努力保障澳門特區的穩定和

發展。

來年，本局會在過往行之有效的警務策略

基礎上，作出相關調整和部署。以加強打擊非

法入境者和毒品犯罪，以及保障旅遊區公共秩

序和交通出行環境四個方面作為工作重點。

一、加強跨部門及區域合作，打擊非法入境

活動

近年非法入境人士不時影響本澳治安，保安當

局一直高度關注。非法入境的情況遏而未止，

主要誘因是本澳經濟與周邊地區的差異，以及

地理環境對執法帶來的困難所致。

為針對性打擊非法入境活動，本局將透過非法

入境之目的、途徑及匿藏地點作綜合分析，並

與相關權責部門緊密溝通合作，加強情報分

享、制訂全方位打擊策略及聯動機制，從源頭

著手，與內地邊防部門相互通報，透過「反偷

渡工作聯防機制」快速而有效地打擊偷渡活

動。此外，本局正著手研究簡化遣返程序，與

內地部門探討優化方案的可行性，以加快遣返

非法入境人士。

二、加強警犬隊建設，打擊毒品犯罪

警犬隊每天均派駐人手在各個口岸等地點進行

緝毒工作。但隨著澳門發展，口岸通關時間延

長，社會環境越趨複雜，跨境毒品犯罪持續影

響本澳治安。本局計劃擴大警犬隊執勤覆蓋

範圍，增加執勤時數，以有效應對跨境販毒

問題。

本局研擬拓展警犬隊伍規模，並致力與國際訓

練技術接軌，適時更新訓練內容以提升緝毒犬

對新型毒品的搜查能力，將繼續邀請專家來澳

培訓，並派員到鄰近地區以至國外參觀交流及

揣摩技術，不斷提升專業能力。

三、致力保障旅遊熱點公共秩序安全

旅遊業是本澳的經濟支柱，熱門旅遊點的秩序

及安全同樣需要關注。本局過去一年試行旅遊

警察計劃，對於維護旅遊區的人車秩序及治安

管理富有效果，本局將按計劃在各大旅遊熱點

落實建設旅遊警察隊伍。

旅遊警察隊伍人員在旅遊熱點專責執勤，將具

備較好的語言能力，工作以旅客為重心。主要

職責為預防及打擊旅遊區犯罪、接受市民旅客

求助、確保區內秩序，以及對可能出現之人潮

及早作出評估及處理。構建旅遊警察是警方配

合特區政府建設世界旅遊休閒城市的新嘗試，

預計明年將覆蓋多個旅遊熱點。本局會適時檢

視成效並調整規模，亦會引進移動警務室以配

合旅遊警察的建設，在方便市民旅客辦理一般

警務手續的同時，對維護公共秩序的及時性發

揮重要作用。

四、保障居民交通出行環境

本澳交通問題日益突顯，本局將加大資源投

放，增加交通警力密切監控本澳交通狀況，結

合科技手段，提升交通執法效率，並持續與相

關權責部門協作，確保交通秩序與安全。

在熱點旅遊區周邊，交通警員亦會與旅遊警察

配合，時刻留意周邊交通情況的變化，形成旅

遊區交通預警機制，在評估或預視發生交通問

題前及早介入處理，及時疏導交通，並適時透

過相關政府部門及傳媒機構，向居民、旅客及

業界通報相關景點的交通資訊甚至進行必要的

交通改道，以便及時調整行程，確保旅遊區一

帶的交通環境安全及順暢。此外，本局將加強

打擊各種阻礙道路交通、的士違規及經營「白

牌車」等不法行為，保障居民的正常出行。

展望 2016 年，警隊仍將挑戰不斷，治安警察

局 全 體 人 員 將 上 下 一 心， 堅 定 履 行「 護 法 安

民」的使命，根據社會發展需要及治安動態調

整警務部署，保障澳門特區的治安環境，致力

維護本澳宜居宜遊的城市形象！
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A si tuação global da ordem pública do ano 

passado foi boa. Mesmo assim, sem baixar a 

guarda, continuaremos a acompanhar de perto a 

tendência da segurança pública e as mudanças 

nela possam surgir em consequência de ajuste 

económico,  e  f icar  sempre prontos a tomar 

medidas adequadas para garantir a segurança 

comunitária, e mobilizar os melhores esforços 

para a defesa da estabilidade e desenvolvimento 

da Região Administrativa Especial de Macau 

(RAEM).

Próximo ano ,  com base nas estratégias 

po l i c i a i s  que  se  ve r i f i ca ram e fec t i va s  nas 

práticas anteriores, procederemos às respectivas 

adaptações e disposições, por forma a reforçar 

o combate contra imigração i legal  e cr imes 

relacionados com a droga, bem como garantir 

a ordem pública nas zonas turísticas e nas vias 

públicas.

1. Reforço da cooperação de serviços internos e 

regionais no combate à imigração ilegal

Nos últ imos anos, imigrantes i legais t inham 

trazido frequentemente impactos à segurança 

pública de Macau, e as autoridades de segurança 

vêm sempre acompanhando a s i tuação com 

grande preocupação. Mesmo com a repressão, os 

casos de imigração ilegal continuavam a surgir, 

incentivados principalmente pelas diferenças 

económicas entre Macau e as regiões vizinhas, 

e pela dif iculdade de controlo por causa de 

condições geográficas.

Pa ra  t r ava r  um comba te  adequado  con t r a 

imigrantes ilegais, esta Corporação vai fazer 

uma análise global dos objectivos de entrada,  

i t inerários e locais de alojamento, e manter 

es t re i ta  comunicação e cooperação com os 

respectivos serviços competentes, por forma a 

reforçar a partilha de informações, e estabelecer 

estratégias de combate compreensivas e um 

mecanismo de acção conjunta. Viraremo-nos para 

a origem do problema, promovendo a troca de 

informações entre o CPSP e os serviços fronteiriços 

do Continente, e através do “mecanismo de 

prevenção conjunta contra a migração ilegal”, 

investir-se-á um combate rápido e eficaz contra 

a mesma. Além disso,  estamos em curso de 

estudo de simplificação dos procedimentos de 

recambiamento, e discussão com os serviços 

do Continente sobre a viabilidade dos planos 

de aperfeiçoamento,  com vis ta a acelerar  o 

recambiamento de imigrantes ilegais.

2. Reforço do desenvolv imento do Pelotão 

Cinotécnico para o combate contra crimes 

conexos a drogas

O Pelotão Cinotécnico manda colocar diariamente 

em todos os postos fronteiriços uma guarnição 

para a detecção de drogas. No entanto, face 

ao desenvolvimento de Macau, o horário de 

funcionamento dos postos fronteiriços passou 

a ser mais alargado; o ambiente social tornou-       

-se cada vez mais complicado; e a criminalidade 

transfronteiriça de drogas abalava constantemente 

a  segurança públ ica  de  Macau.  P laneamos 

alargar a área de acção do Pelotão Cinotécnico e 

aumentar o seu horário de trabalho, com o intuito 

de lidar eficazmente com o problema de tráfico 

fronteiriço de drogas.

Pretendemos ampliar a dimensão do Pelotão 

Cinotécnico, e empenhamo-nos em articular 

as  suas  técnicas  de t re ino com os  cr i tér ios 

internacionais. Actualizaremos oportunamente 

o conteúdo de treinos no sentido de reforçar 

a capacidade de cães-policial de detecção de 

novas  drogas .  Cont inuaremos a  convidar  o 

apoio de peritos estrangeiros nos treinos, para 

além de nomear agentes para visitas de estudo e 

intercâmbio a realizar nas regiões vizinhas e até 

mesmo fora do país para o aperfeiçoamento de  

novas técnicas, a fim de melhorar continuamente 

as suas competências profissionais.
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3. Esforços envidados na protecção da segurança 

e ordem públicas nas zonas turísticas mais 

visitadas

O turismo é o cerne da economia de Macau, pelo 

que a ordem e segurança nas zonas turísticas 

mais visitadas necessitam de mais atenção. No 

ano passado, a Corporação realizou, a título 

experimental, o Plano de “Polícia Turística” que 

rendeu muito e com bons resultados, quer na 

garantia da ordem de circulação de veículos e 

peões, quer na gestão de segurança, em zonas 

turísticas. Assim, planeamos de acordo com os 

planos, construir a equipa de “Policia Turística” 

em todos e principais locais de interesse turístico.

Actuando nos locais  re fer idos,  a  equipa de 

“Policia Turís t ica” será dotada de melhores 

aptidões linguísticas, prestando serviço visado 

para visitantes, com funções-chave tais como: 

prevenir e combater à criminalidade nas zonas 

turísticas, atender solicitações da população 

e vis i tantes ,  assegurar  a ordem públ ica nas 

referidas zonas, e proceder à avaliação atempada 

e tratamento de afluência do público que possa 

surgir. A construção de “Polícia Turística”, é uma 

nova experiência da Corporação em sintonia 

com o governo da RAEM de tornar Macau uma 

cidade mundial de turismo e lazer, com cobertura 

prevista a estender a várias e principais atracções 

turís t icas  no próximo ano. Procederemos à 

verificação oportuna de efeitos e ajustamento de 

proporção, e também à introdução de “postos de 

polícia itinerante”, para acompanhar o referido 

plano que, que para além de facilitar formalidades 

policiais gerais à população e visitantes, produzirá 

a inda  e fe i tos  impor tan tes  de  p ron t idão  da 

intervenção na ordem pública.

4. Garantir a segurança no trânsito rodoviário

Perante os problemas do trânsito rodoviário que 

se tornaram cada dia mais óbvios, a Corporação 

vai redobrar a cedência de recursos, empregar 

mais agentes para exercer um controlo estreito 

da situação de trânsito, e com recurso a meios 

tecnológicos, aumentar a eficiência da aplicação 

da lei, e manter colaboração contínua com os 

respectivos serviços competentes, no sentido de 

assegurar a ordem e segurança no trânsito.

Nos arredores das zonas de atracções turísticas 

ma i s  v i s i t adas ,  o s  agen te s  r egu lado re s  de 

trânsito colaborarão com a equipa de “Policia 

Turistica” a efectuar vigilâncias constantes do 

trânsito, constituindo assim um mecanismo de 

alerta prévio do trânsito nas zonas turísticas, 

permi t indo então a  in tervenção de agentes 

policiais, atempadamente, para repor a fluidez do 

trânsito quando assim surgir qualquer incidente de 

trânsito. Através de respectivos serviços públicos 

e órgãos de comunicação social, divulgar-se-ão 

oportunamente à população, aos visitantes e ao 

sector de turismo, informações sobre o trânsito 

nas zonas turísticas, ou alterações do tráfego, para 

que possam reajustar a tempo as suas viagens 

planeadas, assegurando assim também a segurança 

e fluidez do trânsito das zonas turísticas. Por outro 

lado, reforçaremos o combate contra o exercício 

de act iv idades que venham impedir  o  l ivre 

trânsito, infracções de taxistas, e prestação de 

serviços de táxi sem alvará, em defesa da normal 

circulação do cidadão.

Na perspectiva do ano 2016, a Corporação prevê 

muitos desafios na horizonte. Todo o pessoal do 

CPSP vai, unânime e firmemente, cumprir a sua 

missão de “Defesa da legalidade e protecção do 

cidadão” e, em conformidade com as necessidades 

do desenvolvimento social e com a situação da 

ordem pública, actualizar as disposições policiais, 

a fim de garantir as condições de segurança e 

defender a imagem de Macau, como sendo uma 

cidade apropriada para viver e para visitar !
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行政長官巡察本局
Visita do Chefe do Executivo a esta Polícia

行政長官崔世安先生在保安司黃少澤司長及警

察總局馬耀權局長陪同下，於 2015 年 10 月 28

日視察本局特警隊，在梁文昌局長引領下檢閱

儀仗隊伍，以及檢視各類警用裝備和設施。 

行政長官充分肯定本局全體人員一直以來的工

作和努力，並勉勵警隊自強不息，繼續優化自

身建設，與時並進，打造一支廉潔高效、專業

精幹的警察隊伍。

No dia 28 de Outubro de 2015, o Chefe do Executivo, 

Chui Sai On, acompanhado pelo Secretário para a 

Segurança, Wong Sio Chak, e pelo Comandante-geral 

dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, visitou 

a UTIP desta Polícia, na qual efectuou, acompanhado 

pelo Comandante do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, Leong Man Cheong, uma passagem de 

revista à guarda de honra, e visitou os diversos 

equipamentos policiais e instalações. 

O Chefe do Executivo reconheceu as funções e 

esforço que esta Polícia tem prestado, e incentivou a 

equipa policial a empenhar-se no progresso constante 

e no aperfeiçoamento contínuo, e a avançar com 

os tempos, no intuito de formar uma equipa das 

forças de segurança de integridade, alta eficiência, 

competência e profissionalismo.
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保安司司長巡視本局
Visita do Secretário para a Segurança a esta Polícia

2015 年 1 月 6 日，保安司黃少澤司長在警察總

局馬耀權局長及梁文昌局長陪同下，前往特警

隊大樓，檢閱儀仗隊伍，並與各領導主管舉行

座談會，隨後檢視特警設施裝備以及前往關閘

邊境大樓視察。 

座談會上，梁文昌局長首先報告本局整體情況，

隨後各廳級主管分別匯報所屬部門當前的運作

和發展。黃少澤司長充分肯定並全力支持本局

的工作開展，勉勵全體人員繼續團結一心、勇

於接受社會發展帶來的挑戰和考驗，為維護本

澳良好治安環境積極貢獻力量。     

No dia 6 de Janeiro de 2015, o Secretário para a 

Segurança, Wong Sio Chak, acompanhado pelo 

Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, 

Ma Io Kun, e pelo Comandante do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, Leong Man Cheong, 

deslocouse ao Aquartelamento da UTIP para efectuar 

uma passagem de revista às Forças em Parada, bem 

como realizou um colóquio com os dirigentes e 

chefias, visitou as instalações e equipamentos da 

UTIP e, em seguida, deslocou-se ao Edifício do 

Posto Fronteiriços das Portas do Cerco para uma 

fiscalização.

Durante o colóquio, o Comandante Leong Man 

Cheong relatou a situação geral da Corporação, 

a seguir, as chefias dos diversos departamentos 

relataram respectivamente o funcionamento actual e 

desenvolvimento do seu departamento. O Secretário 

para a Segurança, Wong Sio Chak, reconheceu as 

funções e esforço que esta Polícia tem prestado, está 

empenhado no apoio a esta Corporação no âmbito do 

desenvolvimento dos diversos trabalhos, e incentivou 

todo o pessoal desta Corporação a continuar a unir-

se, no sentido de enfrentar com coragem os diversos 

desafios e exames trazidos pelo desenvolvimento 

social, contribuíndo activamente o esforço para 

salvaguardar a segurança de Macau.

司長檢閱儀仗隊 
O Secretário para a Segurança a passar revista 
às Forças em Parada

領導主管真情對話
Troca de palavras entre dirigentes e chefias
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各位親愛的同事：

　　早前，保安司黃少澤司長親臨本局視察工作情況，並對本局的發展作

出重要指導，提出三個發展警務理念及構建內部管理文化。在此，我引用

黃司長幾點指導內容與各位同僚共勉。

　　首先，司長提出三個警務理念，第一，主動警務：面對社會發展以及

市民的訴求，警隊必須要主動理解社會存在問題，主動回應，主動解決，

這正正是以民為本的核心理念。第二，社區警務：社區問題導向警務工作

及社區力量協助警務工作是社區警務最核心的內容，前者是後者的前提，

後者是前者的結果。故此要多了解社區問題，及時以行動反饋，從而推動

社會協助警方的工作。第三，公關警務：警務工作做到位固然重要，但同

樣重要的是將有助推動警局形象的工作，用熱心用技巧向外宣傳讓市民知

悉。另外，當警隊出現問題，要直接面對不要迴避，站出來回應及檢討，

以負責及承擔的精神贏取市民長遠的信任和支持。

　　另外，警隊管理是警隊成功的前提，司長表示關注並叮囑各領導主管

做好三點工作，第一要以身作則、嚴格管理。第二要掌握技巧、鬆緊有度。

第三要推動溝通、促進和諧。做好以上三點工作，重視警員需要和發展，

以警為本，令到每名經努力的警務人員得到認同，感到被重視，始能下情

上達，上令下傳，上下一心實現警隊的使命及價值觀。

　　黃司長的幾點指導均往大處落墨，言簡意賅，本人深感認同。警隊的

發展有了智慧的導航，但前進的道路不會暢通無阻，展望未來，警隊仍將

挑戰不斷，孫子曰：上下同欲者勝！我要求所有同僚團結一致貢獻力量，

逐步落實三個警務發展理念和改善內部管理，我將與各位榮辱與共，並全

力帶領警隊向前邁進。

　　人心齊，泰山移！讓市民以擁有一支優秀的警隊而自豪！

治安警察局局長

梁文昌 警務總監

二○一五年二月八日

上下一心　向前邁進

局長「家書」
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Meus caros colegas,

 O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, visitou, há dias, esta Polícia para se inteirar da situação 
de trabalho, bem como deu orientações importantes ao desenvolvimento desta Polícia e apresentou três 
conceitos sobre o desenvolvimento policial e a construção da cultura de gestão interna. Cito aqui alguns 
conteúdos das orientações do Secretário Wong para partilhar com todos os colegas o significado de incentivo 
mútuo.

 Em primeiro lugar, o Secretário para a Segurança apresentou três conceitos de policiamento: 1. 
Policiamento Activo: Perante o desenvolvimento social e as exigências dos cidadãos, a corporação deve saber, 
por sua iniciativa, os problemas existentes na sociedade, dar respostas e resolver os problemas activamente, 
actos estes que são conceito nuclear de “ter por base a população”. 2. Policiamento Comunitário: O trabalho 
policial orientado para resolver os problemas da comunidade e o apoio da comunidade ao trabalho policial 
são os conteúdos mais nucleares do policiamento comunitário, portanto, devemos saber mais os problemas 
comunitários e dar respostas atempadas através de acção, para estimular a sociedade a prestar apoio aos 
trabalhos policiais. 3. Policiamento de Proximidade: É deveras importante serem bem feitos os trabalhos 
policiais, mas também é importante promovermos ao público, com zelo e técnicas, as tarefas que facilitem 
o impulsionamento da imagem desta Polícia, para que os cidadãos tomem conhecimentos. Além disso, 
quando surgir problemas na corporação, devemos enfrentá-los directamente, dar respostas e proceder à 
revisão, e não devemos fugir dos mesmos, com a finalidade de ganhar, com espíritos de responsabilidade e de 
comprometimento, apoio e confiança a longo prazo junto dos cidadãos.

 Por outro lado, a gestão da força policial constitui um pressuposto do sucesso da Polícia, e o Secretário 
para a Segurança presta muita atenção à referida gestão e recomendou os dirigentes e chefias para fazer bem 
as seguintes três tarefas: 1. Dar exemplo com a sua própria conduta e gerir com rigor; 2. Dominar as técnicas 
e flexibilidade; 3. Promover a comunicação e harmonia. Se fizer bem essas três tarefas, der importância às 
necessidades e ao desenvolvimento dos agentes, e reconhecer a importância dos agentes para que todos eles se 
sintam valorizados, podem ser asseguradas a melhor comunicação pela cadeia hierárquica e a boa transmissão 
das ordens, e todos nós podemos unir-se para concretizar a missão e os valores desta Corporação.

 As orientações do Secretário Wong referem-se a pontos-chave, economizando palavras e sendo a ideia 
concisa, e concordo muito com essas orientações. O desenvolvimento da corporação tem orientação clara, mas 
o caminho a seguir não se mantém desobstruído. No futuro, a corporação vai ainda enfrentar muitos desafios 
contínuos. Sun zi diz: “Os superiores e seus inferiores hierárquicos que têm o mesmo desejo vão obter 
sucesso”! Exijo que todos os colegas se unam e contribuam com seu esforço, para concretizar gradualmente 
os três conceitos sobre o desenvolvimento policial e aperfeiçoar a gestão interna. Vou assumir desafios e 
sucessos com todos os colegas e chefiar esta força policial para andar para a frente.

 Há um ditado chinês que diz: “A união dos esforços de todos, move a Montanha Tai Shan”! Todos os 
cidadãos podem orgulhar-se por terem uma excelente força policial!

O Comandante

Superintendente Geral

Leong Man Cheong

Aos 8 de Fevereiro de 2015

União e Avanço

Carta do Comandante
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治安警察局 324 周年紀念
324.° Aniversário do CPSP

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

追悼已故軍事化人員彌撒
Missa de sufrágio pelos agentes falecidos da Corporação

為慶祝成立 324 周年，本局舉辦一系列慶祝活

動。2015 年 3 月 8 日首先在特警隊大樓舉行《警

察開放日》，公開嘉獎 657 位傑出表現的警務

人員，以及表揚本年度 21 位好市民，同場亦安

排一系列展覽、表演節目及攤位遊戲，警民同

樂，吸引逾 6,200 位市民，包括由學校及社群

安排的成員參加。

3 月 14 日紀念日早上，在本局總部大樓進行升

旗禮，隨後往聖美基墳場舉行彌撒，向已故治

安警察致送花圈。而周年晚宴安排在紀念日一

連兩晚進行，宴請社會各界翹楚及同僚歡聚一

堂，氣氛熱烈而隆重。

Para comemorar o 324.° aniversário do CPSP foram 

desenvolvidas uma série de actividades, incluindo: 

o Dia de Abertura ao Público no aquartelamento da 

UTIP no dia 8 de Março de 2015, onde receberam 

muitos cidadãos, elementos de várias escolas e 

associações, realizou-se a cerimónia de entrega de 

louvores a 657 agentes, por destacável desempenho 

de trabalho, e de diplomas de referência elogiosa a 

21 cidadãos, pelo alto grau de civismo e senso de 

justiça. Além disso, teve lugar, ainda, uma série de 

exposições, exibições e jogos para entretenimento 

entre polícias e cidadãos, tendo contado com a 

participação de mais de 6.200 pessoas.

No dia 14 de Março, Dia do CPSP, realizou-se de 

manhã a cerimónia do Içar da Bandeira no Comando 

desta Polícia e, seguidamente, celebrou-se uma 

missa no Cemitério de S. Miguel Arcanjo, por alma 

dos militarizados falecidos, e colocou-se coroa de 

flores aos agentes falecidos também; tendo realizado, 

ainda, o jantar do aniversário do CPSP em dois dias 

seguidos, onde se convidaram individualidades dos 

diferentes sectores da sociedade e trabalhadores desta 

Polícia para reunir e conviverem um pouco juntos. A 

atmosfera do jantar era calorosa, alegre e solene.
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周年晚宴 
Jantar do Dia do CPSP

傑出警務人員嘉獎儀式 
Cerimónia de distribuicão de louvores a agentes do CPSP

頒發好市民嘉獎
Cerimónia de entrega de referências elogiosas aos cidadãos
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開放日接待參觀市民 
Visita de cidadãos no Dia de Abertura ao Público
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Para concretizar a implementação das três conceitos: 

policiamento activo, o policiamento comunitário 

e o policiamento de proximidade, o programa de 

carácter informativo “Polícia e Cidadão, a mesma 

missão”, que foi produzido pelo Secretário para a 

Segurança, os órgãos e serviços sob sua tutela e TDM, 

cuja primeira emissão foi em Julho de 2015. Também 

foram transmitidas, respectivamente, uma versão 

curta do tal programa no  “Bom dia Macau” do Canal 

“Ou Mun” da TDM e na Rádio Macau canal chinês. 

No referido programa televisivo foram principalmente 

apresentadas sobre história, missão e atribuição dos 

órgãos e serviços sob tutela do Secretário para a 

Segurança, e foram emitidas outras informações mais 

actualizadas de policiamento, para dar a conhecer 

melhor à população os trabalhos da execução da lei 

dos serviços acima referidos, elevar o nível interactivo 

entre a polícia e os cidadãos, e reforçar a confiança 

mútua entre as duas partes, assim, induzindo 

uma forte cooperação entre as forças policiais e o 

cidadão, proporcionando condições para a que a 

polícia melhor se integrar no seio da comunidade, 

e conseguir obter o dobro do resultado com metade 

do esforço na área da prevenção e combate à 

criminalidade.

Seguindo o passo de “Defesa da Legalidade e 

Protecção dos Cidadãos”, no segundo episódio do 

programa “Polícia e Cidadão, a mesma missão”, que 

foi emitido no dia 29 de Agosto, foram apresentadas 

a sucessão e a reforma do CPSP, e foi feita uma 

retrospectiva sobre a eficiência dos trabalhos 

desenvolvidos por esta Polícia durante um ano com 

base nos três conceitos.

《警民同心》已上載至本局 YouTube 專屬頻道 
O programa “Polícia e Cidadão, a mesma missão” já no canal 
exclusivo do CPSP no YouTube

《警民同心》首播
Primeira emissão do programa televisivo “Polícia e Cidadão, a mesma missão”

為落實主動警務、社區警務和公關警務三大理

念，保安司司長及轄下各部門聯同澳廣視製作

的警務訊息綜合電視節目《警民同心》於 2015

年 7 月啟播。「澳門早晨版」及「電台版」的《警

民同心》亦同步推出。

節目主要介紹保安範疇各部門的發展沿革、使

命與職責，以及發放更多更新的警務資訊，讓

市民大眾更充分瞭解保安部門的執法工作，拓

闊警民互動層面，增強警民互信，使警力和民

力最大程度形成合力，令警力向社區深度延伸，

讓防罪滅罪的成效更事半功倍。

8 月 29 日播出的《警民同心》第二集，沿著「護

法安民」的足跡，介紹了治安警察局的傳承與

變革，並回顧過去一年局方以三大警務理念為

主軸所開展的工作成效。
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人潮管理措施訂立分級制
Definição de graus para as medidas de controlo de pessoas

針對節日長假期的市面和出入境人流情況，本局

持續與相關部門共同優化人潮疏導措施，2014

年已將範圍擴展至新馬路、議事亭前地、大三

巴及關閘，2015 年更於新馬路及周邊一帶訂立

人潮管理分級制措施，按區域的人流擠擁程度

設立三個級別的疏導方案。

本年的年初三至年初六期間，以及勞動節翌日下

午，分別於新馬路啟動了第一級人潮管制措施；

而在聖誕及元旦假期前後，適逢光影節及一系

列的慶典活動，在大三巴牌坊一帶作出針對性

的人潮管理工作，調配足夠警力進行人車疏導，

市民和旅客因應警方現場的指示有序行進，總

結措施奏效；而各邊境站方面，由於早已部署

好一系列應對方案和措施，面對連續多日長假

期的大量人潮，仍能確保出入境秩序暢順。

Face à elevada concentração de pessoas na cidade e 

em postos fronteiriços no período de feriados longos e 

festividades, esta Polícia optimizou, constantemente, 

as medidas de escoamento de pessoas com os 

respectivos serviços. Em 2014, já foi alargada a área 

de aplicação das referidas medidas para a Avenida 

de Almeida Ribeiro, Largo do Senado, Ruínas de São 

Paulo e Portas do Cerco; e em 2015, foram definidos 

nas proximidades da Avenida de Almeida Ribeiro, 

três graus para as medidas de controlo de pessoas, 

ou seja, foram estabelecidos três projectos de 

escoamento segundo o nível de afluência de pessoas 

no bairro.

Desde o terceiro ao sexto dia do Ano Novo Lunar, 

e à tarde do dia seguinte ao Dia do Trabalhador, 

aplicou-se a medida de controlo de pessoas – grau 

1, na Avenida de Almeida Ribeiro; e antes e depois 

dos feria dos do Natal e Fraternidade Universa, 

que coincidiu com o Festival de Luz de Macau 

e a série das festividades, esta Polícia procedeu, 

nas proximidades das Ruínas de São Paulo, aos 

trabalhos de controlo de pessoas, destacando agentes 

suficientes para o escoamento de pessoas e veículos. 

Os cidadãos e turistas cumpriram as indicações dadas 

pelo agentes policiais no local, sendo aplicada esta 

黃少澤司長聯同馬耀權總局長
及梁文昌局長巡察措施成效
Fiscalização no local pelos 
Secretário e Comandante
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新馬路一帶人流絡繹不絕 
Fluxo da multidão na zona de Avenida de Almeida Ribeiro

透過與多個部門的充分協作，以及各種途徑包

括透過傳統媒體和新媒體適時的訊息發佈，讓

市民旅客及時得悉市面和通關實況，更好地安

排出行。本局將持續檢視和優化措施，為打造

宜居宜遊的城市提供良好環境。

人車有效分流 
Triagem efectiva de pessoas e veículos

medida com eficácia e num ambiente ordenado. Nos 

diversos postos fronteiriços, como já se preparou 

a série dos projectos e medidas de controle, esta 

Polícia conseguiu assegurar, perante o grando fluxo 

de passageiros nos dias consecutivos das férias, a 

fluência de entrada e saída de passageiros nos postos 

fronteiriços.

Através da cooperação plena com os diversos serviços 

e dos vários meios, como a publicação atempada 

de mensagens mediante os Media tradicionais e os 

novos Media, esta Polícia deu aos cidadãos e turistas 

a conhecer as situações reais das ruas e da passagem 

alfandegária, melhorando assim a sua deslocação. 

Esta Polícia vai continuar a rever e optimizar as 

respectivas medidas, no intuito de criar um bom 

ambiente para a construção de uma cidade mais 

habitável e mais adequado para o turismo.

跨部門聯合新聞發佈會 
Conferência de Imprensa conjunta de interserviços
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出入境便利措施顯效
Eficácia manifestada na medida para facilitar a migração

2015 年本澳出入境總人次超過 1 億 6 仟萬，比

2014 年上升百分之八點八。面對龐大的出入境

人數，本局出入境事務廳持續檢視、研究並優

化各項作業流程，推出更多更便民的措施和服

務，高效地確保出入境的便捷與安全。

節假日增派人手確保出入境秩序

節假日期間除暫停警務人員的休假，以調配足

夠警力適時加開驗證櫃檯，及與對應之邊檢及

管理部門緊密聯繫相互配合外，亦相應抽調內

勤人員支援邊境站前線工作，以及增聘保安員

協助維持出入境大堂秩序，邊境站周邊亦同時

實施相應的警務及交通措施，成效顯著，即使

出入境人次屢創新高，面對龐大的過關人流亦

無需啟動人潮管制措施。

No ano 2015, o número total de entrada e saída a 

Macau se ultrapassou os 160 milhões, registando um 

aumento de 8,8% em comparação com o ano 2014. 

Face a este grande número migratório, o Serviço de 

Migração desta Corporação efectuou em contínuo 

a revisão, o estudo e a optimização dos diversos 

procedimentos de trabalhos, lançando mais medidas 

e serviços para facilitar a população, com vista a 

garantir com eficácia a segurança e conveniência de 

entrada e saída.

Envio de maior número de pessoal para garantir a 

ordem migratória durante os feriados festivais 

Durante os feriados festivais, para além de suspender 

temporariamente o gozo de férias por parte dos 

agentes policiais, com vista a distribuir força policial 

suficiente para aumentar, atempadamente, os balcões 

de verificação de documentos, e manter uma ligação 

estreita com os serviços fronteiriços e de gestão 

correspondentes, conciliando reciprocamente, ainda 

de destacar elementos do administrativo para apoiar 

os trabalhos de linha de frente dos postos fronteiriços, 

e de recrutar as guardas privadas para o apoio na 

tarefa de manutenção de ordem nas alas de entrada e 

de saída. Ao mesmo tempo, nos arredores dos postos 

fronteiriços aplicaram ainda as correspondentes 

m e d i d a s  p o l i c i a i s  e 

rodoviárias, cujas as quais  

se  obt iveram resul tados 

significativos. Mesmo que 

o número de migração se 

registou com novo recorde, 

também não necessita de 

activar a medida de controlo 

de multidões face a este 

grande fluxo de passageiros 

na passagem fronteiriça.
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提升本澳的整體接待能力

另一方面，於本年 8 月正式在關閘入境大堂實

行分區管理，更合理地運用大樓空間，讓居民

及跨境學童有更充足輪候區域的同時，亦能加

快疏導外地僱員及入境旅客。此外，隨著延關

新安排，關閘的跨境學童專道及出入境車道亦

相應作出優化，同時簡化居民在內地遺失證件

的報失程序，拓展電子化服務，以配合社會發

展及響應「一中心一平台」與「一帶一路」的

發展戰略，持續提升本澳整體接待能力。

進駐政府綜合服務大樓

本年 11 月，出入境事務廳於黑沙環新街政府綜

合服務大樓設立 3 個櫃檯提供 11 項服務，作為

延伸澳門區的服務點，並有助分流北安出入境

大樓龐大的服務需求，有效縮短手續辦理的輪

候時間，提升服務效率。

外地僱員網上續期服務
S e r v i ç o  d e  r e n o v a ç ã o  d e 
documentos para trabalhadores 
não residentes

跨境學童通道持續優化
A p e r f e i ç o a m e n t o  c o n t í n u o  d o  c a n a l  p a r a  a l u n o s 
transfronteiriços

Elevação sobre a capacidade de recepção em geral 

de Macau

Por outro lado, no mês de Agosto do corrente 

ano, foi aplicada, em formal, a gestão por áreas na 

ala de entrada do Posto Fronteiriço das Portas do 

Cerco, aproveitando mais razoável o seu espaço, no 

sentido de libertar espaço de espera suficiente para 

os residentes e os estudantes transfronteiriços, ao 

mesmo tempo,  de poder aliviar mais rapidamente 

os trabalhadores não-residentes e a entrada dos 

visitantes. Além disso, o novo plano de prolongação 

do horário de funcionamento do posto fronteiriço, as 

vias exclusivas para os estudantes transfronteiriços e 

a devida optimização das vias rodoviárias de saída 

e entrada nas Portas do Cerco, ao mesmo tempo, a 

simplificação do procedimento de denúncia na altura 

da perda de documento de identificação no Interior 

da China por parte dos residentes, o alargamento 

do serviço electrónico com vista a conciliar com o 

desenvolvimento da sociedade e a articulação das 

estratégias do desenvolvimento de “Um Centro e 

Uma Plataforma” e de “Uma Faixa, Uma Rota”, 

elevando, assim, em contínuo, a capacidade de 

recepção em geral de Macau.

Ingresso no Centro de Serviços da RAEM

No mês de Novembro do corrente ano, o Serviço 

de Migração introduziu, no Centro de Serviços da 

RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, 3 balcões 

para servir no total de 11 tipos de serviços, como 

ponto de prestação de serviços na península de 

Macau, e apoiou na distribuição do grande fluxo de 

pessoas na sede do Serviço de Migração sita no Pac-

On, encurtando o tempo de espera 

para o tratamento de formalidades, 

com vista a elevar a eficácia dos 

serviços prestados.
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推出緊急短訊求助服務
Lançamento do serviço de auxílio urgente por via de SMS

為照顧不同群體的治安需求，2015 年 10 月本

局為聽障及語言障礙人士推出緊急短訊求助服

務，讓已登記的人士可透過本澳電訊商網絡，

利用手機發送求助或舉報短訊至本局專線號碼

（6330 9999）以尋求警方協助。此外，本局亦

配備了專為聽障人士而設的諮詢台式感應環迴

系統無障礙設備於前線警區，更方便警員與聽

障人士溝通，提升服務素質。

No sentido de prestar cuidado às necessidades de 

segurança das diferentes comunidades, no mês de 

Outubro do ano 2015, esta Corporação lançou o 

serviço de pedido de auxílio de emergência por via 

de SMS aos indivíduos com deficiência auditiva ou 

de linguagem, para que os indivíduos já registados 

possam enviar, por via telemóvel, mensagens do 

pedido de auxílio ou das denúncias à linha aberta 

desta Corporação (6330 9999) mediante o serviço 

de mensagens das companhias de telecomunicações 

de Macau, a fim de pedir auxílio à Polícia. Além 

disso, esta Corporação se encontra ainda equipado 

nos Comissariados os equipamentos sem barreiras 

para os indivíduos com deficiência auditiva (sistema 

loopback por indução à mesa para consulta), os quais 

facilitaram a comunicação dos agentes policiais com 

os indivíduos com dificiência auditiva, elevando 

assim a qualidade dos serviços prestados.

簡單易明的求助服務指南
Guia simples e de fácil compreensão para 
procura de ajuda

拜訪聾人協會及聽障人士協進會
Visitas à Associação de Surdos de Macau 
e à “Macau Association of the Hearing 
Impaired”
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交通電子化執法
Autuação de Infracções de Trânsito por Via Electrónica

交通廳本年 10 月試行的新款「違例臨時通知

書」，貫徹科技強警方針，配合「交通違例短

訊通知」服務，以及新升級電子抄牌機的使用，

減少人手操作，釋放更多警力於前線。新款「違

例臨時通知書」為一藍色卡紙，右上方附有二

維碼，當作出違例檢控時，資料隨即透過流動

網絡上傳至交通廳終端系統內，方便市民查詢

及繳納罰款。本局會持續推行及檢視電子化執

法措施的成效，精兵簡政。

Em Outubro deste ano, o Departamento de Trânsito 

iniciou a utilização, a título experimental, da 

“Notificação Provisória de Infracção”, para pôr 

em prática a política de “Melhorar o trabalho 

policial com a introdução da tecnologia" e, ainda, 

coordenado do “serviço de aviso de infracções 

de trânsito por via de SMS”, bem como com a 

recorrência do novo modelo de equipamento 

de facturação electrónica de multas, reduziu-

se o número de agentes para o operacionamento 

e libertado, assim, mais agentes para a prestação 

de serviços da linha-de-frente. O novo modelo de 

“Notificação Provisória de Infracção” é um papel 

azul, que tem no canto direito superior um QR Code 

(código de barras bidimensional), quando é efectuado 

a autuação de infracções de trânsito, os respectivos 

dados são carregados imediatamente ao sitema do 

terminal do Departamento de Trânsito pela via da 

rede móvel, no intuito de facilitar a consulta e o 

pagamento de multa aos cidadãos. Esta Corporação 

vai promover e rever constantemente o resultado da 

medida de autuação de infracções de trânsito por 

via electrónica, para a racionalização de quadros e 

simplificação administrativa.

應用新媒體推動公關警務
Recorrência de Novos Media para promover o “Policiamento de Proximidade”

為拓展資訊平台，本局自 2013 年推出治安警流

動應用程式以及邊境口岸實時資訊平台後，本

局微信帳號及 YouTube 專屬頻道亦於 2015 年

中相繼面世，向社會大眾分享防罪滅罪訊息以

及與生活息息相關的警務資訊，以至鮮為人知

的警務工作點滴，讓市民進一步了解本局的工

作和服務，促進警民的互信與合作。

Para promover a plataforma de informações, esta 

Corporação lançou primeiro, em 2013, o “CPSP 

App” e a plataforma de informação em tempo real 

dos postos fronteiriços, e, posteriormente, em 2015, 

lançou um perfil na aplicação móvel “WeChat” e 

um canal oficial no Youtube, com a finalidade de 

compartilhar informações de prevenção e combate 

da criminalidade, bem como informações sobre o 

policiamento à comunidade, além disso, pretende-

se dar a conhecer também, o quanto abrangente é o 

serviço policial, para que os cidadãos conheçam os 

trabalhos e serviços prestados por esta Corporação e, 

assim, promover a interacção e cooperação entre a 

Polícia e o cidadão.
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「酒店業警務聯絡機制」正式啟動
  Entrada em Vigor Funcionamento do “Mecanismo de Ligação Policial no Sector de Hotelaria”

2015 年 10 月，本局與酒店業界共同建立的「酒

店業警務聯絡機制」正式啟動，來自 15 個機構

的 22 間酒店合共 36 位代表出席啟動儀式。本

局冀在原有的聯繫基礎上，透過恆常機制進一

步互通警情，攜手預防及打擊犯罪，確保酒店

及周邊的良好治安環境。

Em Ou tub ro  de  2015 ,  en t rou - se  em v i go r 

funcionamento o “Mecanismo de Ligação Policial no 

Sector de Hotelaria”, o qual foi criado conjuntamente 

por esta Corporação e o sector de hotelaria; e, a 

respectiva cerimónia de inauguração contou-se 

com a participação de 36 representantes oriundos 

de 22 hotéis de 15 instituições. Baseando-se na 

ligação previamente existente e, ainda, mediante do 

mecanismo permanente, esta Corporação intensifica 

a troca de informações de interesse policial com 

o sector de hotelaria, e procedem à prevenção e 

combate da criminalidade conjuntamente, para 

assegurar um bom ambiente de segurança nos hotéis 

e suas proximidades.

「酒店業警務聯絡機制」啟動儀式
Inauguração do “Mecanismo de Ligação de 
Policiamento do Sector de Hotelaria”
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藉服務承諾計劃推動變革創新
Promover a Reforma e a Inovação através do Programa da Carta de Qualidade

自 2008 年推行服務承諾的八年來，本局自身

一直持續進行優化和革新，致力打造一支服務

型的警隊，服務承諾項目已擴展至今的 29 項共

81 個質量指標，內容涵蓋與市民生活息息相關

的範疇。本年 6 月，公共服務評審委員會再次

通過本局的覆審，標誌著我們的服務項目發展

得到認同。

服務承諾計劃是一個從本質上改善警隊方方面

面的契機，但對於本局一個如此龐大的部門，

牽一髮而動全身，要在現有基礎上持續優化及

提升服務效率，說易行難。但憑著全體人員的

決心，切實執行服務承諾，不論對外對內，致

力優化整合工作流程，不斷推陳出新，才能確

保服務更能符合公眾的期望和需要。

Desde a implementação da Carta de Qualidade em 

2008 até ao momento, ou seja, há oito anos, que esta 

Corporação está constantemente a proceder melhorias 

e reformas, no intuito de constituir uma equipa 

policial orientada para o serviço. Os itens da Carta de 

Qualidade aumentaram-se bastante e, no momento, 

já temos 29 itens e 81 indicadores de qualidade; e o 

conteúdo destes itens abrangem áreas relacionadas 

com a vida quotidiana dos cidadãos. Em Junho deste 

ano, a Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos 

aprovou novamente a reavaliação desta Corporação, 

o que significa que esta reconhece o desenvolvimento 

dos nossos itens de serviços prestados.

O Programa da  Car ta  de  Qual idade  é  uma 

oportunidade para a melhoria das diferentes áreas da 

equipa policial na sua essência, mas relativamente a 

esta Corporação que é um departamento tão grande, 

basta uma pequena mudança para influenciar ou até 

mesmo alterar imensas coisas, por isso, estabelecer 

uma constante optimização e elevação da eficiência 

dos serviços prestados a partir das bases que já temos, 

é fácil de falar mas muito difícil de concretizar. No 

entanto, com a força e vontade de todo o pessoal 

desta Polícia, cumprimos rigorosamente as cartas de 

qualidade, quer seja nos serviços prestados para o 

interior ou exterior, investimos esforços para optimizar 

o fluxo de trabalho e estamos constantemente a 

lançar mais serviços novos, para que os serviços 

prestados correspondam às expectativas e satisfazem 

às necessidades da comunidade.

* 本年服務承諾概況見附錄
    Vide, no Anexo, a situação de implementação das cartas de qualidade deste ano
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“Dia da Vitória da Guerra de Resistência do Povo 

Chinês contra a Agressão Japonesa” e “Dia Nacional 

de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing”

Para anunciar que o povo nunca esquecerá a História 

e está decidido em prosseguir a paz, o Governo da 

RAEM realizou, no dia 12 de Setembro de 2015, as 

cerimónias comemorativas de: “Comemoração do 

70.° Aniversário da Vitória da Guerra de Resistência 

do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da 

Vitória Mundial contra o Facismo” e “Dia Nacional 

de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing”, 

respectivamente, na Praça do Tap Seac e Escola 

Superior das FSM, e as quais foram presididas pelos 

Exm.os Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Chui 

Sai On, e Chefe do Executivo, Interino, Wong Sio 

Chak. A Guarda de Honra composta por agentes 

da UTIP dirigindo o Içar da Bandeira Nacional e 

da RAEM, com o toque do Hino Nacional pela 

Banda de Música desta Corporação; e, os oficiais do 

Governo e representantes dos diferentes sectores da 

sociedade que participaram na cerimónia, fizeram 

um minuto de silêncio em homenagem às vítimas e 

todos os compatriotas que lutaram e sacrificaram as 

suas vidas durante a Guerra de Resistência do Povo 

Chinês contra a Agressão Japonesa. A atmosfera das 

respectivas cerimónias foi solene, e estas destinamse 

e são em homenagem às vítimas do massacre de 

Nanjing e todos os outros compatriotas que foram 

mortos pelos japoneses durante a agressão japonesa 

na China. Todos devem aprender com a História para 

fazer face ao futuro.

重大慶典活動
Actividades Comemorativas de Grande Envergadura

「抗日戰爭勝利紀念日」與
「南京大屠殺死難者國家公祭日」

為宣示人民銘記歷史，追求和平的決心，特區

政府分別於 2015 年 9 月和 12 月，在塔石廣場

和路環保安高校舉行「中國人民抗日戰爭暨世

界反法西斯戰爭勝利 70 周年」與「南京大屠殺

死難者國家公祭日」紀念儀式，分別由行政長

官崔世安先生及代理行政長官黃少澤先生主持。

本局特警隊成員組成的護旗隊，在警察樂隊奏

出雄壯激昂的國歌下進行國旗和區旗的升旗儀

式，在場的政府官員與社會各界人士共同為抗日

戰爭期間英勇犧牲的人民默哀，儀式莊嚴肅穆，

為悼念南京大屠殺死難者和所有在日本侵華戰

爭中慘遭殺戮的人民。以史為鑒，面向未來。
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國慶日及特區成立周年升旗儀式

為慶祝國家成立六十六周年及特區成立十六周

年，於國慶日及回歸紀念日分別在新口岸金蓮

花廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。由行政長官崔

世安先生主持，並在保安司黃少澤司長陪同下

檢閱由海關、治安警察局及消防局組成的儀仗

隊。隨後，特警護旗隊進場，國旗及區旗在警

察樂隊奏出雄壯國歌中徐徐升起，迎風飄揚，

儀仗隊及後向行政長官及出席嘉賓致敬。

Cer imónia  do  Içar  da  Bande i ra  no  Dia  da 

Implantação da República Popular da China e Dia do 

Estabelecimento da RAEM

Na ocasião das comemorações do 66.° Aniversário da 

Implantação da República Popular da China e do 16.° 

Aniversário do estabelecimento da RAEM, realizaram-

-se as respectivas cerimónias de Içar de Bandeira na 

Praça de Lótus Dourado. Ambas as cerimónias foram 

presididas pelo Exm.° Chefe do Executivo da RAEM, 

Dr. Chui Sai On, que acompanhado respectivamente 

pelo Exm.° Secretário para a Segurança, Wong Sio 

Chak, passou revista às Forças em Parada 

composta pelos elementos dos Serviços de 

Alfândega, Corpo de Bombeiros e desta 

Corporação. Seguidamente, a Guarda de 

Honra dirigiu o Içar da Bandeira Nacional e 

da RAEM, com o toque do Hino Nacional. A 

cerimónia terminou com o desfile das Forças 

em Parada, em continência à Sua Excelência 

o Chefe do Executivo e outras entidades, 

oficiais e convidados.

行政長官接受儀仗隊敬禮
As Forças em Parada a prestar continência 
ao Chefe do Executivo

護旗隊進場
A Guarda de Honra dirigiram o Içar da 
Bandeira Nacional e da RAEM
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打擊非法入境工作
Acções de combate contra a imigração ilegal

保安當局高度關注偷渡活動及其衍生的治安問

題，目前已由警察總局協調，透過海關、司警

局與本局三部門通力合作，明確分工，持續與

內地邊防及海警緊密合作，建立反偷渡工作聯

防機制，更有效打擊非法入境活動。

多年來偷渡問題屢遏不止，主因是本澳整體經

濟環境與周邊地區存在一定差異，加上澳門三

面環海，一面與內地陸地相連，沿岸水域環境

複雜，不法分子經常轉移上落岸點逃避執法人

員監察；另一方面，隨著收緊赴澳簽注以及加

強堵截執法，保安當局截獲的偷渡人數飆升，

令不法分子仍願以身犯險，透過乘船、游泳或

循陸路方式潛入本澳。數字顯示，2015 年本局

共遣返非法入境者 2,313 人，較 2014 年全年增

逾五成。

2015 年下半年，黃少澤司長率領保安當局領導

主管視察澳大橫琴校區及黑沙龍爪角兩個高發

點，本局亦聯同海關在鴨涌河一帶加重佈防，

聯合舉行反偷渡措施新聞發佈，海關負責海上

及沿岸一線打擊，治安警則負責陸上二線打擊，

當一方發現懷疑偷渡事件時即通報對方，以盡

快追截偷渡者，有關部署運作暢順。此外，包

黃少澤司長公佈打擊工作部署
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, em 
publicação das medidas de combate a tomar

括本局在內的相關部門亦多次派代表赴內地，

與邊防部門就打擊非法入境者、簡化遣返方案

等議題共謀對策。

本局將持續監察治安情勢，整合警力以配合職權

部門竭力堵截偷渡活動，以確保社區治安穩定。

針對性部署

透過分析非法入境者來澳目的、路線及匿藏點，

作針對性的查車及查證行動，截查可疑車輛及

人士。

治理偷渡隱患

與職權部門合

作互補，增設

監控及照明系

統，全面覆蓋

監控範圍，加

高邊境圍欄，

適時通報民政

總署定期清理

圍欄內外草叢

及雜物等，令

非法入境者更

難攀附藏匿。

專責監察人員

專人廿四小時監察實時監控系統影像，若發現

疑似偷渡事件即時通報並派遣就近警力迅速到

場跟進調查。

聯合打擊行動

聯同職權部門採取打擊非法工作行動以至大規

模的反罪惡行動，重點巡查地盤及各類商業場

所，以截查非法入境者及僱用非法勞工的僱主。

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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A s  a u t o r i d a d e s  d e  s e g u r a n ç a  t ê m  g r a n d e 

preocupação com as actividades de imigração 

clandestina e com os problemas de segurança daí 

derivados. Sob a coordenação dos Serviços de 

Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega (SA), a 

Polícia Judiciária e o CPSP, em colaboração activa, 

obedecem a uma clara divisão de tarefas. Mantêm 

uma cooperação íntima com os serviços fronteiriços 

e polícia marítima do Continente, e estabeleceram 

um “mecanismo de prevenção conjunta contra a 

migração ilegal”, para um combate mais eficaz à 

imigração ilegal.

Desde anos que, mesmo com a repressão, o 

problema de migração clandestina persistia, induzido 

principalmente pelas diferenças nas condições gerais 

da economia entre Macau e as regiões vizinhas, e 

視察校區周邊情況
Inspecção à situação das imediações das escolas

介紹鴨涌河沿岸一帶監控措施
Oficiais em explicação das medidas de vigilância tomadas na zona de Canal dos Patos

fomentado pelas condições geográficas de Macau, 

uma península com uma costa litoral longa e 

complicada, pelo que os delinquentes mudam 

sempre os seus pontos de embarque e desembarque, 

fugindo da fiscalização de agentes de autoridade. 

Por outro lado, com o aumento de restrições 

impostas na emissão de visto de entrada e o reforço 

na intercepção, o número de imigrantes ilegais 

interceptados pelas autoridades de segurança tem 

subido drasticamente. Mesmo assim, os delinquentes 

continuaram a arriscar-se voluntariamente, entram 

em Macau clandestinamente de sampana, a nadar 

ou por via terrestre. As estatísticas mostram que, a 

Corporação recambiou em 2015, um total de 2.313 

imigrantes ilegais, representando um aumento de 

cerca de 50 % em relação ao ano 2014.

Na segunda metade de 2015, o Secretário para a 

Segurança Wong Sio Chak, à frente da direcção e 

chefia das autoridades de segurança, efectuou uma 

inspecção a dois locais de frequente ocorrência 

- o novo campus da Universidade de Macau na 

Ilha da Montanha e Trilho de Long Chao Kok na 

praia Hác Sá. Por outro lado, com a colaboração 

entre os SA e o CPSP, também se procedeu ao 

reforço das disposições preventivas na zona 

de Canal dos Patos, e à realização conjunta de 

conferência de imprensa sobre as medidas contra 

a imigração clandestina: os SA responsabilizam-

se pelo combate na primeira linha nas zonas fluvial 

e litoral, enquanto que o CPSP se responsabiliza 

pelo combate na segunda linha, na zona terrestre. 
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校區圍牆周邊加強巡邏
Reforço de patrulhamento na área dos muros circundantes 
do campus universitário

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

Sempre que uma parte tenha detectado imigração 

clandestina suspeita, notificaria de imediato a outra, 

por forma a permitir uma intercepção rápida. As 

referidas disposições correram bem. Além disso, 

os serviços envolvidos, esta Corporação inclusivé, 

tem destacado representantes nas reuniões com os 

serviços fronteiriços do Continente, para abordar 

assuntos de combate contra imigrantes ilegais, e de 

simplificação dos procedimentos de recambiamento.

A Corporação prosseguirá a fiscalização da situação 

de segurança pública, e organizará e coordenará 

os meios policiais, por forma a articular-se com as 

acções das autoridades competentes de repressão 

de actividades de imigração clandestina, em prol 

da protecção do bom ambiente de segurança da 

comunidade.

Disposições especializadas

Com base de dados obtidos através de análise 

dos objectivos de entrada de imigrantes ilegais, 

itinerários e locais de alojamento, foram efectuadas 

operações especiais de “STOP” e de identificação, 

para interceptar veículos e pessoas suspeitas.

Medidas preventivas contra a imigração clandestina

Em colaboração com os serviços competentes, foram 

reforçadas os sistemas de vigilância e de iluminação 

para proporcionar uma cobertura de toda a área de 

controlo. Aumentar a altura de vedações fronteiriças; 

avisar oportunamente o Instituto para Assuntos 

Cívicos e Municipais para arrancar regularmente 

ervas daninhas e coisas diversas dentro e fora 

das referidas vedações, de modo que dificulta a 

ultrapassagem destas e evita os esconderijos de 

imigrantes ilegais.

Pessoal especializado para a vigilância

Destacar pessoal especial izado para manter 

vigilância de 24 horas do sistema CCTV. Ao detectar 

ocorrência suspeita de imigração clandestina, 

seguir--se-á uma notificação imediata, e mobilização 

rápida de agentes de patrulha nas proximidades, 

para o processamento de investigações.

Combate conjunto

Em colaboração com os serviços competentes, 

proceder às operações de combate contra trabalho 

ilegal e operações anti-crime de grande envergadura. 

Fiscalizar principalmente terrenos de construção 

e estabelecimentos comerciais, a fim de detectar 

imigrantes ilegais e empregadores de trabalhadores 

ilegais.
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雷霆行動 2015
Operação Trovoada 2015

為維護粵港澳社會治安穏定，「雷霆一五」於 6

月正式啟動。本澳警方在警察總局統籌下，在

本澳多處進行反罪惡行動。於各區娛樂場、卡

拉 OK、酒吧、網吧、桌球室、遊戲機中心、按

摩中心、桑拿、夜總會、賓館、別墅等公眾場

所進行了 969 次巡查，重點打擊有組織犯罪、

涉毒、販賣人口、操控賣淫及清洗黑錢等犯罪

行為，動員警力 14,854 人次，調查了 34,932

人次，當中 3,977 人被帶返警局調查，1,331 人

涉及犯罪移送檢察院。持續三個多月的行動取

得一定成效，有效淨化三地治安環境。

Em Junho, iniciou-se, vigorosamente, a “Operação 

Trovoada 2015”,  no in tu i to  de  assegurar  a 

estabilidade e segurança das regiões de Guangdong, 

Hong Kong e Macau. Sob a coordenação dos 

Serviços de Polícia Unitários, as duas Polícias  

desenvo lve ram,  con jun tamente ,  uma sé r ie 

de operações anti-crimes em vários locais da 

cidade, dos quais incluem 969 fiscalizações a 

estabelecimentos públicos, nomeadamente, casinos, 

karaokes, bares, cibercafés, salas de bilhar, centros 

de máquinas de diversão, centros de massagem, 

saunas, clubes nocturnos, pensões, pousadas, etc., 

com o objectivo de combater, especialmente, 

os crimes organizados, tais como: as acções 

criminosas relacionadas com a droga, tráfico de 

pessoas, exploração de prostituição, branqueamento 

de capitais ,  etc. .  Na Operação real izada,  o 

CPSP mobilizou 14.854 agentes policiais, tendo 

averiguado 34.932 indivíduos nas fiscalizações, 

entre estes, 3.977 foram conduzidos à esquadra 

para efeitos de averiguação, e 1.331 entregues 

ao Ministério Público por estarem envolvidos em 

crimes. As operações, constantes, desenvolvidas 

dentro de pouco mais do que três meses, obtiveram 

resultados positivos, tendo purificado eficientemente 

o ambiente de segurança das três regiões.
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( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

本年重點滅罪行動
Operações de combate – principais operações contra a criminalidade do corrente ano

情報廳搗破操控賣淫集團 

本局懷疑有不法分子利用手機交友程式提供性

服務，情報廳探員隨後鎖定一個賣淫集團，並

於 3 月 16 日在路氹城一間酒店截獲 34 名男子

和 8 名女子，在入住房間內檢獲懷疑犯案工具、

交易紀錄和現金。

本局相信不法集團已運作數月，首先在內地招

攬成員和賣淫女子來澳並安排住宿，隨後每名

成員各開設數十個交友帳號，配以意淫甚至色

情頭像以招攬客人，其後安排賣淫女子到指定

地點提供性服務。本局以「操縱賣淫」罪將相

關人等移交檢察院偵訊。

Departamento de Informações detectou uma rede 

de exploração de prostituição

Esta Corporação suspeita a existência dos criminosos 

em aproveitarem os programas de comunicações 

sociais instalados no telemóvel para prestar serviço 

sexual, sendo assim, os agentes do Departamento 

de Informações identificaram posteriormente uma 

rede de exploração de prostituição, e interceptaram, 

no dia 16 de Março num hotel sito no COTAI, 

34 homens e 8 mulheres, e encontraram nos seus 

quartos de alojamento os equipamentos suspeitos 

para a prática do crime, os registos do negócio e 

determinados numerários.

A Corporação acredita que, esta rede criminosa 

funciona há meses, a qual recruta membros e 

prostitutas na China e fornecendo-lhes o alojamento 

em Macau. Posteriormente, cada membro cria várias 

dezenas de contas nos programas de comunicações 

sociais, com fotos de identidade obscenas para atrair 

clientes, a seguir, as mulheres seguem as instruções 

para prestar serviços de prostituição em lugares 

indicados. As pessoas supramencionadas foram 

acusadas do crime de “Exploração de prostituição” e 

encaminhadas ao Ministério Público  para efeitos de 

inquério e interrogatório.
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( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

氹仔警務警司處破獲販毒案 

5 月 28 日，氹仔警務警司處人員在史伯泰海軍

將軍馬路截查一輛的士期間，發現車上一名男

乘客的隨身物品內，藏有 47 支包裝有異的香煙，

及後證實內為毒品「可卡因」、「K 仔」及「冰」，

以及現金港幣近 70 萬和數張分屬多間酒店的房

間匙卡。調查期間，嫌犯突然襲擊警員並企圖

逃走，被警員及時制服。

隨後在疑犯入住的房間內再發現重約 500 克的

毒品「冰」，估計市值逾 157 萬澳門幣、大量

吸食工具以及現金港幣逾 100 萬。綜合調查所

得，有強烈跡象表明其經營「毒品飯堂」，醫

院檢驗結果亦顯示嫌犯對毒品呈陽性反應。本

局以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」、「不

法吸食麻醉藥品及精神藥物」、「不適當持有

器具或設備」及「抗拒及脅迫」罪將其送交檢

察院。

Comissariado Policial da Taipa descobriu tráfico de 

drogas

No dia 28 de Maio, os agentes do Comissariado 

Policial da Taipa, durante uma intercepção dum 

táxi na Estrada Almirante Marques Esparteiro, 

encon t ra ram 47  c i ga r ro s  com emba lagens 

suspeitas, guardados nos artigos pessoais do cliente 

transportado, posteriormente foram esses provados 

que são “cocaina”, “ketamina” e “ice”, levando à 

preensão de numerários no valor total de 700 mil 

dólares de Hong Kong e vários cartões para acesso 

a quartos de alojamento de vários hóteis. Durante a 

investigação, o arguido atacou, de repente, o agente 

policial e tentando fugir da polícia, mas em vão.

Seguidamente, encontrou ainda no seu quarto de 

alojamento cerca de 500g de droga “ice”, cujo 

custo no mercado ultrapassa os 1.57 milhões de 

patacas, grande quantidade de equipamentos para 

consumo e numerários de valor superior a 1 milhão. 

Após averiguações, fortes indícios indicam uma  

exploração “refeitório de drogas”, cujo o resultado 

dos testes efectuados a ele no hospital revelam uma 

reacção positiva às drogas.Contudo, esta Corporação 

encaminhou o suspeito ao Ministério Público por 

“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas”, “Consumo ilícito de estupefacientes 

e de substâncias psicotrópicas”, “Detenção indevida 

de utensílio ou equipamento” e “Resistência e 

coacção”.
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機場警務處拘「飛機老鼠」 

6 月 1 日，一班由杭州飛往澳門的航機上懷疑發

生盜竊案，機場警務處隨即派員調查，即場拘

捕一名男子並起回贓物。

事主向警員報稱在登機後，把裝有現金的手提

袋放上行李櫃，隨即抱頭大睡，直至航班著陸

檢查手提袋時，發現港幣 6 萬多元不翼而飛，

遂報警求助。警員調查期間，同機的兩個乘客

先後指出，在飛行期間曾目睹嫌犯多次從行李

櫃中取出事主手提袋。本局以「加重盜竊」罪

將嫌犯送交檢察院處理。

2015 年，本局共處理 35 宗機上盜竊案，涉案金

額逾澳門幣 130 萬， 24 人被控「加重盜竊」罪。

Divisão Policial do Aeroporto deteu um “ladrão de 

aeronave”

No dia 1 de Junho, um vôo de Hangzhou para 

Macau encontra suspeito o acontecimento de um 

caso de furto, a Divisão Policial do Aeroporto 

destacou de imediato agentes para efectuarem 

a investigação, detiveram in loco um homem e  

recuperaram os bens roubados.

O vítima declarou ao agente policial que, após 

entrar no avião, guardou no armário superior uma 

mala portátil com numerários, a seguir começou 

a dormir, e só na altura em que o avião chegou 

é que verificou o desaparecimento dos 60 mil  

dólares de Hong Kong originalmente guardados na 

referida mala portátil, sendo assim foi denunciado 

à Polícia. Durante a investigação efectuada pelos 

agentes policiais, houve dois passageiros do mesmo 

avião referiram, respectivamente, que, durante o 

vôo tinham presenciado o arguido em retirar no 

armário superior, por várias vezes, a mala do vítima. 

O mencionado arguido será acusado do “furto 

qualificado” e encaminhado ao Ministério Público 

por esta Corporação para tratamento.

No ano de 2015, esta Corporação procedeu aos 35 

casos de furto no avião, em que se envolveu um 

montante mais de 1.3 milhão patacas, 24 indivíduos 

foram presentes ao Ministério Público por terem 

cometido o “crime de furto qualificado”.
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珠寶展「五神偷」被拘

7 月 27 日，氹仔警務警司處分別接獲四宗盜竊

案，均發生在路氹城一個珠寶展的會場內，商

戶報稱被人偷去鑽石珠寶。

嫌犯首先連番要求選購不同的首飾珠寶，藉此

分散店員注意，再伺機「偷龍轉鳳」，將早已

藏在手上的贗品替換真貨；亦有嫌犯借助物件

遮掩，趁店員不備之際下手。四宗盜竊案涉及

珠寶總值近 20 萬美元。本局將涉案五人以「加

重盜竊」罪移送檢察院處理。

Cinco ladrões foram detidos na Exposição de Jóias

No dia 27 de Julho, o Comissariado Policial da 

Taipa recebeu, respectivamente, quatro denúncias 

de furto, as quais são todas acontecidas dentro da 

uma sala de exposição de jóias na zona de COTAI, 

os comerciantes declararam que foram perdidos 

jóias com diamante.

Os arguidos pediram em princípio vários tipos de 

jóias, com vista a distrair o assistente da loja, a seguir 

aproveitaram esta oportunidade para fazer uma 

troca de falso para verdadeiro, em que o falso já se 

encontra segurado nas suas mãos; houve ainda outra 

maneira de furto, em que os arguidos aproveitaram 

os artigos para tapar a vista do assistente da loja. Os 

quatro casos de furto se envolvem jóias de custos 

cerca de 200 mil US dólares, sendo os cinco detidos 

foram encaminhados ao Ministério Público por 

crime de “Furto qualificado”. 

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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澳門警務廳搗破販毒集團 

8 月 1 日，澳門警務廳人員在調查一宗街頭交易

的毒品案件時，偵破一個懷疑販毒集團，起出

市值近 10 萬港元的毒品。

警員當晚在新口岸區巡邏期間，發現兩名形跡

可疑的男女，遂上前截查，破獲兩人正進行毒

品交易，並即場在身上搜出毒品「冰」和吸食

器具。隨後警員在男子的住所內再發現逾 67 克

的毒品「冰」和「K 仔」，以及吸食器具，同時

亦對在屋內的另外三名男子調查，其中一人承

認以每月 8 千港元受僱在本澳販賣毒品。

調查發現，由上述人等組成的販毒集團在本澳

已運作一個多月，合共出售毒品 2 萬多港元。

本局以「不法販賣麻醉品及精神藥物」、「不

法吸食麻醉品及精神科藥物」、「不適當持有

器具或設備」及「較輕的生產和販賣」罪將相

關人等移送檢察院。

Departamento Policial de Macau descobriu a rede 

de tráfico de drogas

No dia 1 de Agosto,  durante a invest igação 

efectuada pelos agentes do Departamento Policial 

de Macau sobre um negócio de drogas feito na rua, 

foram descoberto uma suspeita rede de tráfico de 

drogas e encontrado uma quantidade de drogas no 

valor do mercado cerca de 100 mil dólares de Hong 

Kong. 

Naquela noite, durante o patrulhamento na Zona 

de Aterros do Porto Exterior de Macau, os agentes 

policiais encontraram um homem e uma mulher 

suspeitos, por isso interceptaram-lhes e descobriram 

que eles se encontram a fazer negócio de drogas, 

encontrando nos seus posses a droga “ice” e os 

equipamentos para o consumo. Seguidamente, os 

agentes encontraram ainda na residência do homem 

a droga “ice” e a droga “ketamina” de peso superior 

a 67g, bem como os equipamentos para o consumo. 

Ao mesmo tempo, efectuaram uma investigação aos 

três homens encontrados nessa residência, e um dos 

quais confessou que lhe foi recrutado para efectuar 

o tráfico de drogas em Macau com o vencimento 

mensal de 8 mil dólares de Hong Kong.

Descobriu durante a investigação que, esta rede 

de tráfico de drogas constituída por mencionadas 

pessoas já tinha funcionado em Macau mais de 

um mês, as drogas vendidas de custo superior 

a 20 mil dólares de Hong Kong. Sendo assim, 

esta Corporação encaminhou os mencionados 

ao Ministério Público por “Tráfico il ícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 

“Consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas”, “Detenção indevida de utensílio 

ou equipamento” e “Produção e tráfico de menor 

gravidade”.
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持續打擊「色情傳單」派發

本局持續打擊派發色情單張不法行為，派員在

各區截查潛在的犯罪團夥，一旦發現可疑人士，

隨即帶返警局調查。

9 月 9 日，澳門警務廳人員在友誼大馬路發現一

名男子疑在散發色情卡片，遂上前截查，在其

背包內搜獲千多張色情卡片，其後再截獲另一

名同為受僱的朋黨，並於宋玉生廣場附近一個

草叢發現近 2 萬張同款卡片。本局以「關於色

情及猥褻物品的公開販賣、陳列及展出」罪將

嫌犯送交檢察院。

2015 年，本局合共採取打擊行動 1,157 次，共

檢獲懷疑色情單張逾 8 萬 5 仟張，被帶返警局

調查人士 82 人次，當中內地人士 68 人次，本

澳居民 6 人次；45 人被控「派發色情單張」，

1 人控以「操縱賣淫」罪，違反《公共地方總規

章》共 31 人。

Combate contínuo contra a distr ibuição de 

“Panfletos pornográficos”

Esta Corporação combate em contínuo o acto 

ilícito de distribuição de panfletos pornográficos, 

destacando agentes para as diferentes zonas no 

sentido de verificar a existência dos malfeitores, e 

caso encontrar os suspeitos, irão esses encaminhados 

à Polícia para uma devida investigação.

No dia 9 de Setembro, os agentes do Departamento 

Policial de Macau encontraram um homem, na 

Avenida de Amizade, suspeito em espalhar cartões 

eróticos, por isso interceptaram-o, e encontraram na 

sua mochila uma quantidade  superior a mil cartões 

eróticos. Seguidamente, interceptaram ainda um 

outro do seu companheiro, e encontraram cerca de 

20 mil cartões eróticos do mesmo tipo num arbusto 

junto da Alameda Dr. Carlos D’Assumpção. Esta 

Corporação encaminhou os arguidos ao Ministério 

Público por “Venda, exposição e exibição públicas 

de material pornográfico e obsceno”.

No ano 2015, esta Corporação efectuou no total 

de 1.157 operações de combate, apreendeu no 

total de 85 mil panfletos pornográficos suspeitos, 

encaminhou à Polícia 82 indivíduos para serem 

invest igados,  dentro dos quais 68 deles são 

residentes do Interior da China, 6 residentes de 

Macau; 45 deles foram acusados de “Distribuição 

de panfletos pornográficos”, 1 deles de “Exploração 

de prostituição” e os que infringiram o Regulamento 

Geral dos Espaços Públicos são 31.
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澳門警務廳偵破「不正當據為己有」案 

本局早前接獲一個旅客求助，報稱在 9 月 17 日

乘搭一輛的士前往關閘，下車後發現港幣 17

萬現金及其他個人財物遺留在車廂內，遂報警

求助。

澳門警務廳偵查警司處隨即展開調查，鎖定一

名的士司機有重大嫌疑，經訊問，其承認因一

時貪念將事主遺留的現金及財物不當據為己有。

警方隨後起回全數失款，並以「在添附情況下

或對拾得物、發現物之不正當據為己有」罪將

嫌犯送交檢察院。

Departamento Policial de Macau descobriu um caso 

de “apropriação ilegítima”

Esta Corporação recebeu um pedido de apoio de 

um turista que, no dia 17 de Setembro, ele apanhou 

um táxi para se deslocar às Portas 

do Cerco, e depois de deixar o 

táxi, verificou que tinha deixado 

no referido carro os numerários no 

total de 170 mil dólares de Hong 

Kong e os demais bens pessoais, 

por isso denunciou à Polícia.

O Comissariado de Inquéri tos 

do  Depar tamento  Po l ic ia l  de 

Macau procedeu de imediato à 

invest igação e ident i f icou um 

suspe i to  t ax i s t a ,  após  a  uma 

interrogação feita, ele confessou 

a  a p r o p r i a ç ã o  i l e g í t i m a  d o s 

numerár ios  e  bens  do v í t ima por  ambição. 

Seguidamente, foi recuperado o total dos numerários 

e a Polícia encaminhou o arguido ao Ministério 

Público por “Apropriação ilegítima em caso de 

acessão ou de coisa achada”.
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交通廳竭力打擊「白牌車」

9 月 19 日，交通廳在路氹城一帶進行「白牌車」

打擊行動期間，一輛七人車數度違警停車受檢，

並加速企圖離開及衝越紅燈，警員隨即響號追

截，至蓮花路時更撞毁一部警車，警員即場拘

捕司機，事件導致一警員受傷。

根據本局紀錄顯示，該司機曾於本年 1 月被檢

舉「白牌車」非法經營。本局以「加重傷害他

人身體完整性」、「毀損」、「危險駕駛道路

上之車輛」及「違令」罪將相關人士移交檢察

院處理。

Departamento de Trânsito esforça-se no combate 

contra os veículos que serviram de táxi sem alvará

No dia 19 de Setembro, durante uma operação de 

combate contra os veículos que serviram de táxi 

sem alvará na zona de COTAI, um veículo de sete 

lugares acelerou e tentou escapar a verificação da 

Polícia na operação de “STOP”, e ainda passou em 

sinal vermelho, assim os agentes policiais seguiram 

de imediato para o interceptar,  este veículo 

danificou ainda uma viatura da Polícia na Estrada 

Flor de Lótus, por isso os agentes policiais detiveram 

este condutor. Incidente este resultou o ferimento de 

um agente policial.

Conforme o registo desta Corporação, este condutor 

já tinha sido acusado de exploração ilegal de 

veículo que serve como táxi sem alvará no mês de 

Janeiro do corrente ano. Sendo assim, esta Polícia 

encaminhou o referido indivíduo ao Ministério 

Público por “Ofensa qualificada à integridade 

física”, “Dano”, “Condução perigosa de veículo 

rodoviário” e “Desobediência”.
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路環警務警司處拘偷酒「毒男」

10 月 5 日，路環警務警司處警員巡經石排灣社

屋一帶時，聽到有市民高呼被盜竊，同時發現

一名男子正拔足逃離現場，警員見狀加入追截，

終截獲涉案男子並起回贓物。

經調查，嫌犯承認在上址一店舖內盜取數枝烈

酒，警員亦在其身上搜出一支懷疑注有毒品「藍

精靈」液體的針筒。醫院檢驗報告顯示涉案男

子對毒品呈陽性反應，其承認有吸毒習慣。本

局以「盜竊」、「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」

及「不適當持有器具或設備」罪將嫌犯送交檢

察院。

Comissariado Policial de Coloane deteu um drogado 

que roubou vinho

No dia 5 de Outubro, na altura do patrulhamento 

feito pelos agentes policiais do Comissariado 

Policial de Coloane na zona de Habitação Social de 

Seac Pai Van, ouviram gritos do cidadão - “roubo”, 

ao mesmo tempo encontraram um homem a correr, 

por isso, conforme a situação, os agentes seguiram 

também e conseguiram interceptar este homem 

envolvido, recuperando os bens roubados.

Após a uma investigação, o arguido confessou 

que tinha roubado algumas garrafas de vinho 

naquela loja, e os agentes encontraram ainda na 

sua posse uma seringa com líquido suspeito de 

droga “midazolam”. E conforme o relatório do 

teste de droga feito a ele no hospital, foi revelado 

uma reacção positiva, e este confessou que possui 

costume de consumo de droga. Esta Corporação 

encaminhou o arguido ao Ministério Público por 

“Furto”, “Consumo ilícito de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópicas” e “Detenção indevida de 

utensílio ou equipamento”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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第二警務警司處迅速偵破風化案

本局留意到網上傳聞指有居民在街上遭遇侵犯，

同時期亦接獲兩宗報案求助，報稱在台山區附

近一帶被一名男子施襲及侮辱。第二警務警司

處迅速鎖定一名可疑男子，隨後在其住所將之

拘捕。

調查期間，嫌犯更企圖逃走，被警員及時制止。

警員亦在涉案男子住所內搜獲毒品「冰」及懷

疑吸食器具，其承認有吸毒習慣，醫院檢驗結

果亦顯示其對毒品呈陽性反應。本局以「普通

傷害身體完整性」、「侮辱」、「不法吸食麻

醉藥品及精神藥物」、「不適當持有器具或設

備」及「違令」罪將嫌犯送交檢察院偵訊。

Comissariado Policial n.o 2 descobriu rapidamente 

o crime de ofensa sexual

Es ta  Corporação t inha notado dos  rumores 

divulgados no internet sobre a existência de ofensa 

sexual nas ruas, ao mesmo tempo, tinha recebido 

duas denúncias de pedido de apoio, as quais 

declararam que foram ofendidas e injuriadas por 

um homem junto da zona T’oi San. O Comissariado 

Policial n.o 2 identificou rapidamente um suspeito 

indivíduo, e deteu-o na sua residência.

Durante a investigação, ele tentou fugir, mas foi 

controlado pelo agente policial. O agente policial 

encontrou ainda na sua residência a droga “ice” e 

os suspeitos equipamentos para o consumo, e este 

também confessou que possui costume de consumo 

de droga, cujo o resultado do teste de droga feito no 

hospital foi também revelado com reacção positiva. 

Esta Corporação encaminhou o referido arguido ao 

Ministério Público por “Ofensa simples à integridade 

física”, “Injúria”, “Consumo ilícito de estupefacientes 

e de substâncias psicotrópicas”, “Detenção indevida 

de utensílio ou equipamento” e “Desobidiência”. 
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第 三 警 務 警 司 處 搗 破 「 毒 品 飯 堂 」
拘 3 7 人

10 月 29 日，第三警務警司處接獲舉報，懷疑

有人在新口岸區一間卡拉 OK 內舉行「毒品派

對」，隨即派員調查，發現店內聚集 30 多名人

士，搜出多個懷疑用作盛載和吸食毒品的器具，

並檢獲懷疑毒品燒焦的殘餘物。警方將全部人

士帶返警局調查。

醫院檢驗報告顯示其中 31 人分別對多種毒品呈

陽性反應。警方對相關人等控以「不法吸食麻

醉藥品及精神藥物」及「不法販賣麻醉藥品及

精神藥物」罪一併移送檢察院處理。該店舖亦

因違反「超過場所所能容納之人數」行政法規

而被檢舉。

Comissariado Policial n.o 3 descobriu o “refeitório 

de droga” e deteu 37 pessoas

No dia 29 de Outubro, o Comissariado Policial 

n.o 3 recebeu uma denúncia que,  suspeita a 

organização de uma “festa de droga” dentro de um 

karaoke sito na Zona de Aterros do Porto Exterior 

de Macau, sendo assim, foram destacadas agentes 

para efectuarem uma investigação.  Verificaram 

que na loja se concentraram mais de 30 pessoas, 

encontraram vár ios  suspei tos  equipamentos 

para pôr e consumo de drogas, e apreenderam 

suspeitos resíduos de drogas queimadas. A Polícia 

encaminhou todas as pessoas ao Comissariado para 

investigação.

Revelado pelo relatório do hospital, houve 31 

pessoas com reacção positiva de vários tipos 

de drogas. Sendo assim, a Polícia encaminhou 

as respectivas pessoas ao Ministério Público 

por “Consumo ilícito de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópicas” e “Tráfico ilícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”. E 

aquela loja foi também acusada por ter infringido o 

regulamento administrativo sobre a “sobrelotação do 

estabelecimento”.
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第一警務警司處偵破盜竊案

11 月 21 日，第一警務警司處在中區一帶進行

反扒竊行動期間，發現三名男子形跡可疑，不

斷打量途人財物，遂作出監視。隨後警員目睹

其中兩人進入一店舖，並同時挨近一顧客身旁，

一人利用身上斜孭袋作遮掩，一人伺機下手，

而另一同黨則在店外把風。

警員將三人帶返警局調查，在身上搜出懷疑作

案得來的手機及三件屬於一間時裝店較早前被

盜的衣服。本局以「盜竊」罪將三人移送檢察

院處理。

Comissariado Policial n.o 1 encontrou um caso de 

furto

Em 21 de Novembro, agentes durante uma operação 

contra carteiristas efectuada pelo Comissariado 

Policial n.o1 na Zona Central, encontraram três 

indivíduos suspeitos a observar permanentemente os 

bens dos passageiros, procederam então à vigilância. 

Seguidamente, os agentes presenciaram que dois 

deles entraram numa loja, e aproximaram a um dos 

clientes, um deles utilizou a sua mala para tapar a 

vista, o outro aproveitou para actuar, e o terceiro 

companheiro era responsável por tomar conta no 

exterior da loja.

Os agentes policiais encaminharam os três para 

o Comissariado, e encontraram na sua posse o 

suspeito telemóvel obtido no crime, e as três roupas 

roubadas anteriormente numa loja de vestuário. Os 

três indivíduos mencionados foram acusados do 

“Furto” pela esta Corporação e encaminhados ao 

Ministério Público para o devido tratamento.

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)
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情報廳迅速偵破嚴重傷人案

11 月 24 日，一名越南籍男子懷疑被人襲擊，

導致身體多處創傷被送院進行深切治療。情報

廳探員隨即接手調查，迅速鎖定涉案人士匿藏

在筷子基一所大廈單位內，遂採取行動，截獲

涉案的 3 名男子，並當場在一人身上搜出一把

長約 52 厘米的利刀，疑為作案凶器。

警員同時在單位內搜出另一把懷疑涉案凶器及

嫌犯作案時所穿衣物，以及 11 名越南籍男子，

並搜獲多張懷疑偽證。嫌犯承認為因報復而聯

手襲擊事主。

是次查獲的 14 名人士均為非法入境者。本局相

信，有不法集團專門為非法入境者提供住宿，

並提供偽證以便尋找工作之用。相關人等被控

以「嚴重傷害身體完整性」、「禁用武器及爆

炸性物質」及「非法再入境」罪一併送交檢察

院偵訊。

D e p a r t a m e n t o  d e  I n f o r m a ç õ e s  r e s o l v e u 

rapidamente o caso de ofensa qualif icada à 

integridade física

N o  d i a  2 4  d e  N o v e m b r o ,  u m  h o m e m  d e 

nacionalidade Vietnamese foi suspeito a ser 

agredido, e internou ao cuidado intensivo do 

hospital por vários ferimentos graves. Os agentes do 

Departamento de Informações receberam o caso e 

iniciaram a investigação, identificaram rapidamente 

os envolvidos escondidos num apartamento de 

Fai Chi Kei, sendo assim, actuaram de imediato, 

e  de t iveram os  t rês  envolv idos ,  bem como 

encontraram no posse de um dos envolvidos uma 

faca de comprimento cerca de 52cm, suspeita a ser 

usada para a prática do referido crime.

Ao mesmo tempo, os agentes policiais encontraram 

no referido apartamento outra suspeita arma 

envolvida e os suspeitos vestidos usados pelos 

arguidos na altura da prática do crime, e ainda 11 

homens de nacionalidade Vietnamese, bem como 

vários suspeitos cartões de identificação falsos. Os 

arguidos confessaram que, por razão de vingança, 

agressaram em conjunto o vítima.

Os 14 indivíduos encontrados são todos imigrantes 

ilegais. Esta Corporação acredita a existência de 

organização ilícita em fornecer alojamento e cartão 

de identificação falso aos imigrantes ilegais para 

que eles poderem arrajar emprego. Os referidos 

indivíduos serão encaminhados ao Ministério 

Público por “Ofensa qualificada à integridade 

física”, “Armas proibidas e substâncias explosivas” e 

“Reentrada ilegal”.
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本年度打擊行動概述
O Resumo das Operações de Combates do Corrente Ano

為確保本澳的良好治安環境，過去一年，本局

持續打擊各類違法違規行為，取得了相當成效。

打擊毒品犯罪

本局在過去一年共偵破 211 宗涉毒案件，移交

檢 察 院 偵 辦 的 嫌 犯 共 282 名。 而 警 犬 隊 進 行

14,805 次緝毒行動，以及協助海關破獲 5 宗藏

毒案件。

查獲毒品及吸食工具
Drogas e utensílios detectados

Com intenção de garantir um bom ambiente de 

segurança em Macau, no ano transacto, esta 

Corporação manteve as acções de combate aos 

crimes e infracções diferentes e teve um sucesso 

considerável.

Combate aos crimes relacionados com a droga

No ano passado, esta Corporação desmantelou 

211 casos de crime relacionados com a droga, 282 

suspeitos foram presentes ao Ministério Público para 

a investigação. O Grupo Cinotécnico procedeu às 

14.805 operações de combate à droga e ajudou os 

Serviços de Alfândega em desmantelar 5 casos de 

transporte de droga.

「掃黃」行動

本局全年共進行 456 次「掃黃」行動，共查獲

1,170 人，當中 346 人更被即時遣返。

Operações de ''combate à prostituição''

Esta Corporação procedeu, durante o ano todo, às 

456 operações de “combate à prostituição”, em que 

foram apreendidos 1.170 indivíduos, dos quais 346 

indivíduos foram mandados imediatamente para o 

lugar de origem.
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打擊非法旅館

過去一年本局獨自及聯同旅遊局共檢控「經營

非法提供住宿」單位 129 個，當中查獲 62 名逾

期逗留人士，以及 72 名非法入境者。

打擊非法旅館行動
Acções de combate contra pousadas ilegais

Combate à prestação de alojamento ilegal 

No ano transacto, esta Corporação procedeu e 

em cooperação com a Direcção dos Serviços de 

Turismo, autuações contra 129 fracções exploradas 

para alojamento ilegal, onde foram apreendidos 

62 indivíduos por excesso de permanência e 72 

imigrantes ilegais.

打擊的士及「白牌車」違法行為

2015 年本局共檢控的士違規個案 4,894 宗，另

聯同交通事務局檢控了 185 宗，全年合共 5,079

宗，當中「拒載」1,874 宗，「濫收車資」1,233

宗；其他違例 1,972 宗；票控「白牌車」駕駛

者共 357 宗。

截查懷疑「白牌車」
Intercepção de veículos suspeitos de exercício de 
serviços de transporte sem a devida autorização

檢控違規的士司機
Autuação contra taxistas infractores

Combate às infracções praticadas por taxistas e aos 

“veículos que serviram como táxi sem alvará”

No ano todo de 2015, esta Corporação procedeu às 

5.079 autuações contra as infracções praticadas por 

taxistas, das quais 4.894 autuações foram procedidas 

por esta Corporação, 185 autuações procedidas 

em conjunto com a Direcção dos Serviços para os 

Assuntos de Tráfego. Das infracções, 1.874 foram 

“recusas de transporte”, 1.233  “cobranças abusivas 

de tarifas”, 1.972 de outras infracções e mais de 357 

infracções autuadas contra os motoristas de “veículos 

que serviram como táxi sem alvará”.
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本局獨自及聯同勞工事務局共巡查了 3,917 個

地點，查獲 541 非法工作人士，以及 149 名僱

用非法工作者的僱主。

處理噪音

自「 新 噪 音 法 」 生 效 後， 本 局 接 獲 並 處 理 共

6,478 宗噪音投訴，其中依法檢控及勸喻個案有

1,741 宗，未能確認噪音來源共 4,696 宗。

查獲非法工作者
Detenção de trabalhadores ilegais

Combate aos trabalhos ilegais

Esta Corporação inspeccionou, em conjunto com 

a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 

3.917 lugares, onde levou à detenção de 541 

trabalhadores ilegais e 149 empregadores por 

contratação ilegal de trabalhadores.

Tratamento das queixas sobre o ruído

Após a entrada em vigor da Lei de Prevenção e 

Controlo do Ruído Ambiental, esta Corporação 

recebeu 6.478 queixas sobre distúrbio de ruídos, 

1.741 casos foram autuados nos termos da lei ou 

então foram tomadas as devidas advertências, 

enquanto 4.696 casos não foram possíveis de 

confirmar a origem do ruído.
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社區警務聯絡機制成立兩周年
Segundo Aniversário do Estabelecimento do Mecanismo de Ligação do 
Policiamento Comunitário

社區警務交流會合影
Fotografia conjunta dos participantes do “Seminário de intercâmbio sobre o policiamento comunitário”

隨著社會發展，本澳治安情勢亦隨之轉變。本

局積極貫徹新型警務理念，以「社區警務聯絡

機制」為主軸，結合「警．校聯絡機制」及「酒

店業警務聯絡機制」，走入社區與廣大社會群

體、市民及遊客交流互動拜訪，藉推動多元的

社區警務工作，深化警民關係，增強警民互信，

讓警民合力最大化，共同維護本澳的社區治安

環境。

「社區警務聯絡機制」是本局與社區代表直接通

報聯繫的雙向溝通機制，自 2013 年實行以來，

得到廣泛社會群體的支持，合作夥伴包括街坊

會聯合總會、物業管理業商會、物業管理專業

人員協會、民眾建澳聯盟以及轄下之相關組織。

長期以來，本局致力強化警務人員對社區工作

的投入，緊密結合社區力量；另一方面，持續

拓展機制參與的規模，合作單位由最初的 30 個

增至現今 49 個，社區聯絡主任亦由原來的 59

人增至 108 人。與此同時，亦已邀請工會聯合

總會與婦女聯合總會加入機制。

「社區警務聯絡機制」重點是透過定期會晤、

主動接觸，互通警情，讓警方及時掌握實際治

安狀況及居民訴求，以適時制定各項針對性的

警務措施，同時亦有助社群對警務工作的暸解

和參與；另一方面，本局主動邀約社區團體合

辦講座及培訓，向居民傳遞最新的防罪訊息，

並按居民訴求部署預防及打擊策略；此外，定

期發送警情通報，讓社區聯絡主任第一時間了

解最新警務資訊，及時向居民作出通報。

來年，社區警務工作仍是本局的重中之重，藉

著各種機制為溝通平台，廣泛與社區進行互動，

以及時回應治安訴求。本局將繼續優化及完善

機制的運作，不斷深化及更新社區網絡，讓社

區的實際治安需要導向警務工作，爭取社區力

量的協助，令執法工作更高效。

Com o desenvolvimento social, alterou-se a situação 

de segurança de Macau. Esta Polícia implementa e 

concretiza, por sua iniciativa, os novos conceitos do 

policiamento, sendo o principal eixo o “Mecanismo 

de Ligação do Policiamento Comunitário”, integrado 

pelo “Mecanismo de Ligação entre a Polícia e as 

Escolas” e pelo “Mecanismo de Ligação Policial 

no sector de hotelaria”. Esta Polícia aproxima-se 

da comunidade para efectuar intercâmbio e visitas 

mútuas com os grupos sociais, cidadãos e turistas, 

e, mediante a promoção dos diversos trabalhos do 

policiamento comunitário, aprofunda as relações 

entre a Polícia e os cidadãos e aumenta a confiança 
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mútua entre as duas partes, no intuito de maximizar 

a cooperação entre a Polícia e os cidadãos e 

proteger conjuntamente o ambiente da segurança 

comunitária de Macau.

O “Mecanismo de Ligação do Pol iciamento 

Comunitário” é um mecanismo que permita a 

troca de informações e o contacto directo entre 

esta Pol ícia e os representantes dos bairros 

comunitários. O referido mecanismo tem obtido, 

a partir do ano 2013 em que foi estabelecido, 

apoio dos vários grupos sociais. Esta Polícia 

tem como parceiros do “Mecanismo de Ligação 

do Policiamento Comunitário”, União Geral 

das  Associações  dos  Moradores  de  Macau, 

Associação de Administração de Propriedades 

de Macau, Associação de Profissionais do Sector 

da Administração de Propriedades de Macau, 

Aliança de Povo de Instituição de Macau, e as 

suas organizações dependentes. Durante um longo 

período de tempo, esta Polícia tem envidado 

esforços para excitar a participação dos seus 

agentes nos trabalhos comunitários e unir as forças 

comunitárias; por outro lado, esta Polícia expande, 

constantemente, a dimensão da participação do 

mecanismo: os números das entidades cooperativas 

e dos coordenadores do policiamento comunitário 

aumentaram-se, respectivamente, de 30 para 

49 e de 59 para 108 pessoas. Ao mesmo tempo, 

convidou-se, ainda, a Federação das Associações 

dos Operarios de Macau e a Associação Geral das 

Mulheres de Macau para participar no referido 

mecanismo.

O ponto importante do “Mecanismo de Ligação do 

Policiamento Comunitário” é o seguinte: mediante 

encontros regulares, contactos activos e troca de 

informações do policiamento, esta Polícia consegue 

saber atempadamente a situação real da segurança 

e os pedidos dos cidadãos, determinar, no tempo 

adequado, as diversas medidas policiais específicas, 

e facilitar a compreensão e participação dos grupos 

sociais nos trabalhos policiais; por outro lado, 

esta Polícia convidou activamente as associações 

comunitárias para a realização conjunta de palestras 

e cursos de formação, transmitindo, atempadamente, 

aos habitantes as mensagens actualizadas sobre 

a prevenção da criminalidade, e adoptou, a 

pedido dos cidadãos, estratégias de prevenção e 

combate; além disso, emitiu periodicamente as 

informações actualizadas sobre o policiamento 

aos coordenadores do policiamento comunitário, 

para que eles possam sabê-las em primeiro tempo, 

transmitindo assim aos cidadãos atempadamente.

No próximo ano, os trabalhos do policiamento 

comunitário ainda são os trabalhos mais importantes 

desta Polícia. Mediante os diversos mecanismos 

como plataformas de comunicação, esta Polícia 

vai fazer a interacção com os bairros comunitários, 

para responder atempadamente às necessidades 

da segurança colocadas pela comunidade. Esta 

Polícia vai continuar a optimizar e aperfeiçoar o 

funcionamento do mecanismo, e a aprofundar e 

actualizar, de forma constante, a rede comunitária, 

para que as necessidades reais de segurança da 

comunidade possam conduzir os trabalhos do 

policiamento; bem como angariar o apoio prestado 

pela força comunitária para que os trabalhos de 

execução da lei sejam mais eficientes.
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社區警務聯絡機制恆常工作會議 
Reuniões de trabalho do Mecanismo de ligação do policiamento comunitário

向社群代表展示「特別巡邏組」演練
O Grupo de Patrulha Especial a demonstrar os seus 
treinos rotinos aos representantes de grupos sociais
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社區警務交流工作坊
Workshop sobre “Intercâmbio de Policiamento Comutário”

聯合防罪宣傳
Promoções, conjuntas, sobre a prevenção da criminalidade

視察區內治安狀況
Inspecção da situação de segurança 
no bairro comunitário
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街坊會聯合總會及屬下辦事處
União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau e seus Centros de Serviços

物業管理業商會與物業管理專業人員協會
Associação de Administração de Propriedades de Macau e 
Associação de Profissionais do Sector da Administração de 
Propriedades de Macau

民眾建澳聯盟
Aliança de Povo de Instituição de Macau

與機制合作社群互訪交流 
Visitas Mútuas e Intercâmbíos em colaboração com o mecanismo de ligação do policiamento comunitário
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警．校聯絡機制
Mecanismo de Ligação entre a Polícia e as Escolas

Em 1997, foi estabelecido o “Mecanismo de Ligação 

entre a Polícia e as Escolas”, no qual as subunidades 

desta Polícia nomearam oficiais competentes para 

serem agentes responsáveis de ligação, e a respectiva 

lista de contactos foi emitida, através da Direcção dos 

Serviços de Educação e Juventude, às diversas escolas 

de Macau. Caso as escolas encontrem problemas 

ou tenham necessidades relativas à segurança, 

designadamente, suspeitem a existência de infiltração 

da delinquência juvenil  ou da criminalidade 

organizada, podem contactar directamente a 

Polícia para a sua rápida intervenção e tratamento. 

O referido mecanismo alcançou, a partir do seu 

estabelecimento até agora, resultados notáveis. 

Por outro lado, esta Polícia realizaram encontros 

regulares com as escolas, palestras sobre a prevenção 

da delinquência juvenil e as diversas actividades 

promocionais temáticas, com vista a transmitir aos 

jovens mensagens de prevenção da criminalidade. 

Esta Polícia pretende, através da cooperação entra 

Polícia e escolas, orientar os jovens a construírem 

uma concepção correcta 

de valores, reforçar-lhes 

a  s u a  c o n s c i ê n c i a  d e 

autoprotecção, e reprimir 

conjuntamente os crimes, 

g a r a n t i n d o  a s s i m  u m 

genuíno ambiente de vida 

e de aprendizagem para os 

jovens.

1997 年成立的「警．校聯絡機制」，由本局各

警務單位委任專責警官為聯絡人，經教育暨青年

局將聯絡名單發給全澳各所學校，倘若學校遇有

治安問題需要，尤其懷疑存在涉及青少年犯罪或

有組織犯罪滲透等情況出現時，直接通報警方以

迅速介入處理。機制實行至今，成效顯著。此外，

本局亦定期與校方會晤、舉辦預防青少年犯罪講

座及各類專題宣傳活動，以傳遞青少年防罪訊

息。冀望通過警校合校，引導青少年建立正確價

值觀念，提高自我保護意識，共同遏制罪行，確

保青少年一個純淨的生活及學習環境。
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鄭觀應公立學校參觀第二警務警司處
Visita dos Alunos da Escola Oficial Zheng 
Guanying ao Comissariado Policial N.° 2 

澳門大學師生參觀報案室
Alunos e professores da Universidade de Macau em visita à sala 
de participação

濠江中學附屬英才學校參觀氹仔警務警司處
Visita dos alunos da Escola de Talentos Anexa à Escola de 
Hou Kong ao Comissariado Policial da Taipa

A del inquência juveni l  é  um tema que tem 

preocupado a sociedade, e as causas principais 

da delinquência juvenil são muito complicadas; 

porém, geralmente, os especialistas e académicos 

acham que a “personalidade” e o “ambiente 

social” são factores de incentivo mais importantes 

ao aparecimento dos actos criminosos praticados 

pelos jovens. Caso existam no ambiente exterior os 

factores de incentivo à prática de crimes e sejam 

insuficientes a consciência e o conhecimento 

sobre o cumprimento das leis  dos jovens,  é 

muito fácil provocar o aparecimento dos actos 

criminais. Relativamente à delinquência juvenil, 

esta Polícia efectua a procura das suas origens, 

incluindo o aperfeiçoamento do ambiente da 

segurança comunitária e a redução dos factores 

de incentivo; por outro lado, reforça a consciência 

de autoprotecção dos jovens e consolida a sua 

consciência de cumprimento da lei. Ao longo dos 

anos, esta Polícia tem cumprido o “Mecanismo de 

Ligação entre a Polícia e as Escolas”, desenvolvendo, 

nos diversos âmbitos, os trabalhos sobre a educação 

de jovens:

青少年犯罪議題一直以來為社會關注，而青少

年犯罪的誘因錯綜複雜，但專家學者普遍均認

同，「個人品格」以及「社會環境」是青少年

犯罪行為形成的重要誘因，若外在環境存在誘

發犯罪的因素，以及青少年自身守法意識和認

知不足時，容易導致犯罪行為出現。本局對青

少年犯罪議題進行探本溯源，包括健全社區治

安環境，減少外在不良誘因；另一方面加強青

少年的自我保護觀念，鞏固奉公守法的意識。

多年來，本局始終貫徹執行「警．校聯絡機制」，

從多方面開展青少年教育工作：
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與校方會晤

定期派員與學校代表會晤，互通警情，強化警

校聯防。尤其針對校園及周邊範圍現存或潛在

犯罪行為，如校園欺凌、盜竊、濫藥、群黨滲

透等作部署，以淨化校園環境。

Encontro com Escolas

O CPSP destaca, periodicamente, agentes às 

diferentes escolas para efectuar encontros com os 

seus representantes, proceder à troca de informação 

de interesse policial e, ainda, reforçar a prevenção, 

conjunta, de crimes, nomeadamente, para fazer 

face às actividades criminosas existentes ou com 

tendências de ocorrência dentro das escolas e junto 

das suas proximidades, por exemplo: a violência 

(“bullying”) na escola, furto, abuso de medicamentos, 

infiltração de membros de seitas nas escolas, etc., 

com vista a proceder à devida disposição policial e 

purificar o ambiente de segurança nas escolas.
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舉辦青少年專題講座

前往各所學校舉辦青少年防罪及交通安全等專

題講座，2015 年全年參與學生逾 13,000 人，

通過互動方式，讓青少年知道遇上罪案時的正

確處理途徑，增強青少年守法意識，樹立正確

價值觀。

Realização de Palestras para os Jovens

Deslocação às diferentes escolas para a realização 

de palestras temáticas sobre a prevenção da 

delinquência juvenil e segurança rodoviária, etc.; 

e, em 2015, houve no total mais de 13.000 alunos 

que participaram nesse tipo de palestras. Esta Polícia 

pretende através destas, ensinar aos jovens as formas 

correctas de procedimento quando cruzarem-se 

com crimes, reforçar e consciencializar-lhes para 

o cumprimento da lei e, ainda, incutir-lhes valores 

correctos de uma forma interactiva.
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「警察與我」

為強化青少年的防罪意識，本局每年均舉辦「警

察與我」系列活動，加深青少年對警務工作的

瞭解和認同，藉此灌輸守法的價值觀，培養良

好品德。

Actividades sobre a Prevenção da Delinquência 

Juvenil – “Polícia e Eu”

No intuito de reforçar os conhecimentos sobre 

a prevenção da criminalidade aos jovens, esta 

Corporação realiza em todos os anos a série de 

actividades de “Polícia e Eu”, e, além disso, esta 

pretende através destas, dar a conhecer aos jovens 

as tarefas policiais e obter o seu reconhecimento, 

consciencializar-lhes para o cumprimento da lei e 

incutir-lhes valores correctos.
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O sector de hotelaria é um dos mais importantes 

sec tores  para  promover  o  desenvolv imento 

económico da RAEM, pelo que, garantir o ambiente 

de segurança nos hotéis é uma tarefa que não se 

poderá faltar. Esta Polícia e o sector de hotelaria 

mantém, a longo prazo, contactos estrei tos, 

nomeadamente, a partir de encontros e reuniões 

para intercambiar sobre as tarefas de segurança. 

Baseando-se nisso, estabelecemos conjuntamente 

e, em Outubro deste ano, entrou-se em vigor 

funcionamento o “Mecanismo de Ligação Policial 

no Sector de Hotelaria”.

Median te  es ta  p la ta fo rma de  comunicação 

constante e directa, deu lugar a esta Corporação e 

aos representantes do sector a realizarem reuniões 

periódicas, trocarem informações de interesse 

policial, intercambiarem as mais recentes situações 

de segurança, assegurar a segurança e uma melhor 

ordem no próprio hotel e aos seus hóspedes, 

prevenir e combater conjuntamente a criminalidade 

que se poderá ocorrer nas proximidades dos hotéis e, 

ainda, assegurar conjuntamente um bom ambiente 

de segurança na sociedade.

酒店業警務聯絡機制
Mecanismo de Ligação Policial no Sector de Hotelaria

酒店業作為推動本澳經濟發展的重要行業之一，

確保酒店良好治安環境的工作必不可少。本局

與業界長期保持緊密聯繫，透過不定期的會談

交流治安工作。在此基礎上，本年 10 月與業界

共同建立的「酒店業警務聯絡機制」正式啟動。

藉此恆常直接的溝通平台，讓本局與業界代表

進行定期會談，互通警情，交流最新治安情勢，

進一步保障酒店住客及酒店自身的安全和秩序，

共同預防及打擊酒店周邊可能出現的犯罪，維

護社區良好治安環境。
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進一步構建警媒互動關係
Estabelecer uma Relação Interactiva entre a Polícia e os Órgãos de Comunicação Social

在貫徹公關警務理念工作中，傳媒的角色舉足

輕重，一方面作為警民互動的重要橋樑，同時

亦發揮著不可替代的執法監督作用。

多年來，本局的 24 小時新聞官聯絡機制，配合

特區政府發言人制度，每逢工作日進行的新聞

發佈會以至重大事件的特別新聞發佈等，充分

配合傳媒的需要，及時透過傳媒向市民公佈最

新警情，有效預防犯罪。近年亦主動邀請業界

採訪警務工作的執行情況，同時派員出席媒體

的資訊訪談節目，藉由各大媒體的平台與市民

接觸互動，共同探討治安警務工作。另一方面，

在新媒體時代的當下，本局亦積極應用新媒體

平台發佈警務資訊，悉心設計各類特色宣傳品，

讓市民更快更有效地接收最新警情。

本局將繼續以各種實際行動進一步構建警媒互

動關係，依法推動及落實警務透明，全力配合

傳媒的採訪需要和警務訊息發佈工作，誠懇接

受媒體和社會各界的監督和批評。

梁文昌局長接受傳媒採訪
O Comandante Leong Man Cheong a ser entrevistado pelos 
Órgãos de Comunicação Social

Na prática do conceito de “Policiamento de 

Proximidade”, os Órgãos de Comunição Social 

desempenham um papel muito importante; são, por 

um lado, uma ponte de ligação muito importante para 

a interacção entre a Polícia e os cidadãos e, por outro, 

produzem, simultaneamente, efeitos de fiscalização da 

execução da lei insubstituíveis.

Há vários anos que dispomos o mecanismo de ligação 

com o oficial do dia, de 24 horas, e em coordenação 

com o regime de porta-voz do Governo da RAEM, 

bem como as conferências de imprensa realizadas, 

diariamente, em dias úteis, e as conferências de 

imprensa especiais para a divulgação de incidentes 

importantes, etc., são para satisfazer as necessidades 

dos Órgãos de Comunicação Social e divulgarem as 

mais recentes informações policiais aos cidadãos, 

para que a comunidade previna eficientemente a 

criminalidade. E, nos últimos anos, esta Corporação 

convidou, por iniciativa própria, os Órgãos de 

Comunicação Social para visitarem e entrevistarem 

a situação de desempenho de trabalho das diferentes 

subunidades policiais, bem como enviou-se também 

agentes desta Polícia para participarem nos programas 

de prestação de informações, em directo, da Media, 

no intuito de através desta plataforma entrar em 

contacto directo e interagir com os cidadãos e, ainda, 

conversar juntos sobre as diferentes tarefas policiais do 

CPSP. Por outro lado, nesta era de multimédia, o CPSP 

pretende publicar as informações policiais através 

das diferentes plataformas da Media, e criar diferentes 

tipos de produtos promocionais mais específicos 

e característicos, para que os cidadãos recebam 

informações policiais com maior rapidez e eficiência.

Esta Corporação continuará a desenvolver diferentes 

acções para manter e intensificar a relação de 

interacção entre a Polícia e os Órgãos de Comunicação 

Social, promover nos termos da lei e levar à prática a 

transparência dos serviços policiais, coordenar com as 

necessidades de entrevista e recepção de informações 

policiais dos Órgãos de Comunicação Social, e receber 

com toda a sinceridade a fiscalização e críticas da 

Media e sociedade.
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出席媒體訪談節目
Participação nos diferentes programas de entrevista, da Media



Policiamento ComunitárioPoliciamento ComunitárioPoliciamento ComunitárioPoliciamento Comunitário

63

傳媒春茗
Jantar de Primavera com os Órgãos de 
Comunicação Social

新聞發佈會
Conferências de Imprensa
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社區防罪宣傳
Actividades Promocionais sobre a Prevenção de Crimes junto da Comunidade

本局持續在各區進行防罪宣傳活動，積極推動

社群的共同參與，向大眾傳遞防罪滅罪訊息，

同時向居民收集區內最新治安狀況，深化社區

警務工作。

本局人員聯同社區義工進行防罪宣傳
Agentes desta Corporação e voluntários do bairro comunitário desenvolvem promoções sobre a 
prevenção de crimes conjuntamente

Esta Corporação desenvolve constantemente várias 

actividades promocionais sobre a prevenção de 

crimes nas diferentes zonas do território, e promove 

activamente a participação da comunidade também, 

bem como divulga informações de prevenção e 

combate da criminalidade e, simultaneamente, 

recolhe as mais recentes informações de interesse 

policial  aos cidadãos dos di ferentes bairros 

comunitários, no intuito de aprofundar as tarefas do 

policiamento comunitário.
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到各區派發防罪單張，籲居民旅客注意保管財物
Distribuição de folhetos sobre a prevenção de crimes nas 
diferentes zonas e apelo aos cidadãos e turistas para estarem 
atentos aos bens e valores que trazem consigo

商戶防罪宣傳
Promoções sobre a prevenção de crimes junto das lojas
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走入大廈與管理員及居民接觸會面
Deslocação aos diferentes edifícios para estabelecer 
contactos e efectuar reuniões com os respectivos 
guardas e moradores
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在各區巴士站進行防盜宣傳
Divulgação sobre a prevenção de furto nas paragens 
de autocarros das diversas zonas

青少年防罪宣傳 
Promoções sobre a prevenção de crimes para jovens
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2015 共創社區新環境 
Actividade Intitulada “Criamos um Novo Ambiente para a Comunidade de 2015”

社區宣傳活動
Actividades de promoção comunitária

本局積極舉辦及參與各政府部門及社群的社區

宣傳活動，透過軟性的宣傳手法，如舞台表演、

攤位遊戲、話劇及工作坊等輕鬆互動的形式，

向市民及年輕一代傳遞防罪訊息及警民合作的

重要性，共同維護美好社區環境。

Es ta  Corporação organizou ac t ivamente  as 

actividades de promoção comunitária e participou 

nas que forem organizadas pelos diversos serviços 

governamentais e comunidades. Através de um 

método de divulgação suave, como por exemplo 

espectáculos em palco, tendinhas de jogos, teatros e 

workshops, etc., com vista a transmitir aos cidadãos 

e aos jovens, mediante esta forma de interação, 

as informações sobre a prevenção do crime e a 

importância sobre a cooperação entre a polícia e 

a população, salvaguardando em conjunto o bom 

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

智樂警訊齊防罪
Actividade de “Prevenção de Crimes”

親子閱讀節嘉年華
Festival de Leitura para a Familia

攜手共建樂安居園遊會
Bazar para criação de uma comunidade tranquila
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繁忙時段增派人員疏導
Destacamento de agente policial na hora de pico para sinalizar o 
trânsito

巡察社區狀況
Fiscalização das situações comunitárias

宣導安全出行
Promoção das informações sobre a mobilidade 
com segurança

交通安全推廣
Promoção sobre a segurança rodoviária

本澳交通問題日益突顯，為推廣交通安全，本

局進行了一系列的部署安排，包括優化人員調

配，加強於各區的宣傳和執法工作等，並持續

到多所學校和團體舉辦交通專題講座，亦與交

通事務局等相關部門合辦各類宣傳活動，藉此

提高市民安全出行意識。

A questão de segurança rodoviária de Macau se 

encontra cada vez mais destacada, sendo assim, 

com vista a promover a segurança rodoviária, esta 

Corporação efectuou um conjunto de planeamento, 

incluindo a optimização sobre a distribuição dos 

elementos, o reforço dos trabalhos de divulgação e 

de execução da lei nas diversas zonas, bem como 

a organização contínua das palestras temáticas nas 

diversas escolas e associações. Organizaram ainda 

em conjunto com a DSAT e os demais serviços 

relacionados os diversos tipos de actividades de 

sensibilização, no sentido de elevar a consciência 

dos cidadãos acerca da segurança rodoviária.
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向居民推廣交通安全訊息
D i v u l g a ç ã o  d a s  m e n s a g e n s  d e 
segurança no trânsito aos cidadãos

拍攝電視節目「交通資訊一站通」
Filmagem do programa televisivo “Trânsito-Info One-Stop”
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與團體合辦「交通安全講座」，提高居民和運輸從業員的交通
安全意識
Esta Corporação em cooperação com as organizações, organizaram 
palestras sobre a segurança rodoviária, elevando a consciência dos 
operadores do sector de transporte na segurança rodoviária

檢控違規行人和駕駛者
Autuações contra peões e condutores infractores
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治安專題講座
Palestras temáticas sobre a segurança

犯罪手法層出不窮，為提升居民的防罪意識，

本局分別與團體合辦各類治安專題講座，包括

防騙、家居防盜、一般法律知識及大廈保安等

主題，讓居民、大廈管理員、業主會等及時掌

握犯罪資訊和治安動態，提高防範意識及加強

保安措施。

São variadíssimas as maneiras para a prática 

de crimes, com vista a elevar a consciência de 

prevenção do crime por parte da população, esta 

Corporação co-organizou respectivamente com 

as organizações os diversos tipos de palestras 

temáticas sobre a segurança, cujo  temas se 

incluem a prevenção de burla, a prevenção do 

furto domiciliário, o conhecimento das leis gerais e 

a segurança no prédio, etc., dando conhecimento 

atempado, aos residentes, porteiros e associações 

dos condomínios, sobre as informações criminais 

e o estado da segurança, elevando assim a sua 

consúência da defesa e reforçando a medida de 

segurânça.

家居安全座談會
Palestra sobre a segurança domiciliária
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防盜防騙講座
Palestra sobre a prevenção do furto e da burla

治安及法律知識講座
Palestra sobre a segurança pública 
e os conhecimentos jurídicos
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社群會晤
Encontros com as comunidades

為深化警民關係，本局持續與社區團體緊密聯

繫，透過會晤互通警情，促進警民合作，群策

群力，聯手防罪滅罪，共同維護社區安寧。

Com vista a aprofundar a relação entre a polícia e a 

população, esta Corporação mantém-se em contínuo 

a ligação estreita com as organizações comunitárias, 

promovendo a cooperação entre ambas as partes 

mediante os encontros de troca de informações 

policiais, colaborando e forçando em conjunto para 

a prevenção e o combate à criminalidade, no sentido 

de salvaguardar conjuntamente a tranquilidade da 

comunidade.

陳民德副局長 ( 右四 ) 接待北區工商聯會
A Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau 
recebida pelo 2.º Comandante Chan Man Tak (4.º da direita)

劉運嫦代廳長 ( 中 ) 一行拜訪婦女聯合總會和工會
聯合總會
Visitas da delegação chefiada pela Chefe substituta de 
departamento Lao Wan Seong (no meio), à Associação 
Geral das Mulheres de Macau e à Federação das 
Associações dos Operarios de Macau

梁文偉副警務總長 ( 前排左四 ) 與離島區物業管理公司代表會面
Encontro entre o Subintendente Leong Man Wai William (4.º da 
esquerda da 1.a fila) e os representantes das agências de administração 
de propriedades das Ilhas
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就交通議題分別與旅遊業界、的士司機總工會、新福
利公共汽車有限公司、重型機車運輸業商會、建築機
械工程商會、建造商會、的士資訊會及棚業職業工會
等代表交流意見
Troca  de  op in iões  na  á rea  do  t râns i to  com os 
representantes do sector de turismo, da Associação 
Geral de Condutores de Táxi, do Transmac - Transportes 
Urbanos de Macau, S.A.R.L.,  da Associação dos 
Industriais de Transportes de Carga de Macau, da 
Associação dos Proprietários de Máquinas de Construção 
Civil de Macau, da Associação de Construção de Macau, 
da Associação de “Ou Mun Tek Si Chi Son Wui” e da 
Associação dos Barraqueiros de Macau

趙崇遠處長 ( 左四 ) 帶領人員拜訪零售
管理協會
Visi ta  da delegação chef iada pelo 
Chefe de divisão Chio Song Un (4.º da 
esquerda) à Associação de Gestão de 
Comércio a Retalho de Macau
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警犬隊宣揚守法精神
O Pelotão Cinotécnico promove o espírito do cumprimento da lei

警犬隊除負責日常執勤工作外，亦扮演著宣傳

防罪的角色。去年接待多個團體到訪參觀，安

排警犬緝毒和服從演練，讓來訪者加深對警務

工作的瞭解和信任。另一方面，警犬隊亦應邀

參與多項社區活動，深受市民大眾歡迎。

O Pelotão Cinotécnico para além de responsabilizar 

nos seus trabalhos diários, ainda desempenha o 

papel da divulgação sobre a prevenção do crime. 

No ano transacto, tinha recebido visitas de várias 

organizações e planeado demonstrações de aptidões 

de busca de drogas e obediência de cães-policiais, 

permitindo assim aumentar a compreensão e a 

confiança dos visitantes sobre as tarefas policiais. 

Por outro lado, o Pelotão Cinotécnico participa 

ainda, por convite,  nas diversas actividades 

comunitárias, as quais forem bem recebida por parte 

dos cidadãos.
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警察樂隊推廣親切形象
A Banda de Música da PSP promove a imagem amigável

過去一年，警察樂隊參與了多項表演活動，前

往各所學校及公開場地作音樂演出，並為本澳

節慶活動助興，展現警隊親切一面，拉近警民

關係。

Durante o ano transacto, a Banda de Música tinha 

participado nos diversos eventos, efectuou actuações 

musicais nas várias escolas e lugares públicos, 

bem como nas actividades festivais de Macau, 

manifestando assim a imagem amigável da Banda de 

Música e encurtando a distância entre a Polícia e a 

população.
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積極參與公益活動
Participação activa na actividade de interesse público

本局積極參與慈善活動，每年均派員參與公益

金百萬行，身體力行支持公益活動，警察樂隊

亦與多個團體組成表演隊伍沿途演奏助興。另

一方面，安排人員負責沿途的安保及疏導交通

工作，確保活動在一個安全及有序的環境下順

利開展。

Es ta  Corporação par t ic ipou act ivamente na 

actividade de caridade, destacando, em cada ano, 

elementos para participarem na Marcha de Caridade 

para Um Milhão, com o intuito de suportar a essa 

actividade de interesse público. Ainda por cima, 

a Banda de Música da PSP formou um grupo com 

as diversas organizações para efectuar actuações 

musicais ao longo do percurso. Por outro lado, 

foram ainda destacados agentes para manter a 

segurança e aliviar o trânsito rodoviário durante 

todo o percurso, garantindo assim que o evento seja 

ocorrido sem sobressaltos num ambiente seguro e 

ordenado.
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流動指揮中心
Centro de comando móvel

為確保各類型規模的公眾及節慶活動現場以至

周邊一帶的秩序，本局均會按每次活動的情況

需要作評估而設立流動指揮中心，因應現場實

際情況及可預見之狀況適時調配警力，一方面

有利於進行跨部門或與民間機構的協作，同時

增加工作效率，對提升人車流的管理尤其起到

重要作用。

No intuito de garantir a ordem dos locais e das suas 

zonas circundantes onde se realizam os eventos 

públicos e festivais de diversa dimensão, esta 

Corporação avalia, conforme as circunstâncias de 

cada evento, a possibilidade do estabelecimento do 

centro de comando móvel, por forma a distribuir 

atempadamente a força policial de acordo com 

a situação actual e prevista, assim, por um lado, 

favorece-se às colaborações interdepartamentais ou 

com as instituições da sociedade, por outro lado, 

ao aumento da eficiência do trabalho, contribuindo 

nomeadamente para o aperfeiçoamento do controlo 

de circulação das pessoas e dos veículos.

流動指揮車派駐現場
Veículo de comando móvel

格蘭披治大賽車
Grande Prémio
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美食節
Festival de Gastronomia de Macau

光影節
Festival de Luz de Macau

拉丁城區幻彩大巡遊
Desfile Por Macau, Cidade Latina

花車巡遊
Parada de Celebração do Ano da Cabra
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簽署民航意外事故調查備忘錄
Assinatura do memorando de investigação de acidentes e incidentes da aviação civil

本年 12 月，民航局與司法警察局及本局完成草

擬並簽署有關民航意外事故調查備忘錄，三方

今後在調查民航意外或事故的過程中，將獨立

進行意外事故成因的調查和刑事調查，三方並

相互合作，提供有助於各方調查的證據和事實

資料，確保所有調查工作有效進行。備忘錄為

三方在相關領域訂立合作框架，合作具體細節

包括調查人員可進入事發現場搜證、防止證據

被移除、提供遇難者檢查報告和藥物測試結果、

邀請參與各方的相關培訓課程等。

No mês de Dezembro deste ano, a Autoridade de 

Aviação Civil, a Polícia Judiciária e esta Corporação 

concluíram a elaboração do memorando de 

investigação de acidentes e incidentes da aviação 

civil e assinaram-no. No futuro, as três partes, irão 

proceder independentemente às investigações e 

investigações criminais das causas dos acidentes 

e incidentes da aviação civil no seu processo de 

investigação, mas também vão colaborar entre 

si  para fornecer as provas e informações de 

factos favoráveis às investigações de cada parte, 

garantindo que as investigações sejam feitas de 

forma eficaz. No memorando foi estabelecido um 

quadro de cooperação para as respectivas áreas 

e foram definidos pormenores, nomeadamente, 

os invest igadores podem entrar  no local  do 

acontecimento para recolher provas e prevenir que 

as provas serem apagadas, fornecem os relatórios 

de análise dos vítimas e os resultados de testes de 

medicamento, bem como convidam as partes para a 

participação nos cursos de formação, entre outros. 

( 相片由民航局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Autoridade de Aviação Civil )
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演習
Simulacros

為確保突發事件的應急處理，過去一年本局與

各部門及機構進行了各方各面的演習，藉此檢

視現有機制和預案的成效，深化與各部門或機

構的協作，以及提升人員的處理和應變能力。

2015 年本局所參與演習如下：

－ 3 月 19 日，澳門國際機場「南光油庫火警

演習」。

－ 4 月 16 日， 「天狐」颱風演習。

－ 4 月 29 日至 30 日，澳門國際機場「反劫機

訓練」。

Para assegurar a resposta emergente aos incidentes 

imprevistos, no ano que se passou, esta Corporação 

e os vários serviços e instituições fizeram diversos 

simulacros para rever o efeito do actual mecanismo 

e plano e aprofundar a colaboração com os 

vários serviços e instituições, assim como elevar a 

capacidade do pessoal em relação ao tratamento e 

resposta às emergências. Os simulacros em que esta 

Corporação participou no ano de 2015 são:

- 19 de Março, “Simulacro do incêndio no depósito 

de gasolina” do Aeroporto Internacional de 

Macau.

- 16 de Abril, Simulacro de tufão “Raposa”.

- 29 a 30 de Abril, “Exercício contra sequestro 

aéreo” no Aeroporto Internacional de Macau.

劫機反恐保安演習
Simulacro contra o sequestro de aeronave e o terrorismo
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－ 5 月 29 日，西灣大橋下層隧道交通意外演習。

－ 6 月 5 日，外港碼頭「船隻反恐訓練」。

－ 6 月 17 日，澳門國際機場「2015 保安演習－

劫機反恐」。

－ 6 月 19 日，模擬遷移「新沙士」患者演習。

－ 7 月 09 日，北安碼頭「船隻反恐訓練」。

－ 7 月 25 日，「火星行動」2015 緊急災難救

援演習，模擬綜藝館舉行大型文藝表演期間

發生火警。

－ 8 月 22 日，澳門大學橫琴校區河底隧道消防

演習。

- 29 de Maio, Simulacro do acidente rodoviário no 

túnel inferior da Ponte de Sai Van.

-  5 de Junho, “Exercício contra o terrorismo dos 

barcos” no Terminal Marítimo do Porto Exterior.

- 17 de Junho, “Simulacro de Segurança 2015 

- contra o terrorismo e o sequestro aéreo” no 

Aeroporto Internacional de Macau. 

- 19 de Junho, Simulacro da deslocação de doentes 

infectados com MERS-CoV (Novo Coronavírus). 

- 9 de Julho, “Exercício contra o terrorismo dos 

barcos” no Terminal Marítimo da Taipa.

- 25 de Julho, “Operação Marte” 2015, o simulacro 

de socorro de emergência em que foi simulado 

um incêndio ocorrido durante os espectáculos 

culturais e artísticos de grande escala no Fórum 

de Macau.

- 22 de Agosto, Simulacro de combate ao incêndio 

no túnel subaquático no novo campus da 

Universidade de Macau na Ilha de Hengqin.

模擬遷移「新沙士」患者
Simulacro da deslocação de doentes infectados com MERS-
CoV (Novo Coronavírus)

「火星行動」流動指揮中心
Centro de comando móvel de “Operação Marte”
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－ 9 月 16 日，氹仔精神科住院大樓消防演習。

－ 10 月 13 日，新濠影匯消防演習。

－ 10 月 23 日，澳門國際機場「2015 保安演習－

停機坪事故演習」。

－ 11 月 13 日，好利安製藥科學股份有限公司

火警演習。

－ 11 月 24 日，澳門大學橫琴校區緊急救援演

習。

－ 11 月 27 日，瑞吉酒店火警演習。

－ 12 月 10 日，澳門直昇機場安全演習 2015。

- 16 de Setembro, Simulacro de combate ao 

incêndio no edifício de internamento da Clínica 

Psiquiátrica da Taipa.

- 13 de Outubro, Simulacro de combate ao 

incêndio no Studio City Macau.

- 23 de Outubro, “Simulacro de Segurança 2015 - 

o simulacro de incidentes no Estacionamento” do 

Aeroporto Internacional de Macau. 

- 13 de Novembro, Simulacro de combate ao 

incêndio na Hovione PharmaScience Ltd. . 

- 24 de Novembro, Simulacro de socorro de 

emergência no novo campus da Universidade de 

Macau na Ilha de Hengqin.

- 27 de Novembro, Simulacro de combate ao 

incêndio no Hotel St. Regis Macao.

- 10 de Dezembro, Simulacro de segurança no 

heliporto de Macau 2015.

澳大橫琴校區河底隧道救援演習
Simulacro de socorro de emergência no túnel subaquático do 
Campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin
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嘉 獎
Louvor

Atribuição da Medalha de Dedicação à Chefe Ng 

Lai Seong

Aos 7 de Dezembro de 2015, o Governo da RAEM 

atribuiu a Medalha de Dedicação à Chefe Ng Lai 

Seong. Ng Lai Seong desempenha funções nesta 

Corporação há mais de trinta anos, foi sempre muito 

empenhada no seu trabalho, toma iniciativa e tem 

um comportamento muito activo, foi promovida 

progressivamente desde do cargo básico até ao 

cargo do momento, e é uma agente exemplar do 

sector da polícia.

吳麗嫦警長獲頒授勞績獎章

2015 年 12 月 7 日，吳麗嫦警長獲澳門特別行

政區政府頒授勞績獎章。吳麗嫦在本局工作逾

三十年，始終對工作充滿熱誠，表現主動積極，

從基層崗位逐步晉升，為警界的楷模。

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)
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Aos 3 de Agosto de 2015, realizou-se a cerimónia 

de tomada de posse dos 2.os Comandantes. Os 

oficiais que tomaram o cargo de 2.° Comandante 

foram, respectivamente, os intendentes Ng Kam 

Wa e Chan Man Tak. Ng Kam Wa ingressou no 

Corpo de Policia de Segurança Pública em 1986, 

posteriormente frequentou o 2.º Curso de Formação 

de Oficiais da Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau e, após concluir o referido 

curso, desempenhou funções de chefia na Unidade 

Táctica de Intervenção da Polícia; Chan Man Tak 

ingressou no Corpo de Policia de Segurança Pública 

em 1986 também, posteriormente frequentou o 1.º 

Curso de Formação de Oficiais da Escola Superior 

das Forças de Segurança de Macau e, após concluir 

o referido curso, desempenhou funções de chefia 

no Departamento de Operações, Departamento de 

Informações e Departamento Policial de Macau.

Os 2.os Comandantes Ng Kam Wa e Chan Man Tak 

têm ambos ricos conhecimentos profissionais, boas 

aptidões, elevada capacidade 

d e  l i d e r a n ç a  e  e x c e l e n t e 

desempenho de funções, e foram, 

ainda, promovidos e louvados 

por várias vezes.

就職晉升
Tomadas de posse e Promoções

2015 年 8 月 3 日舉行的副局長就任儀式，就任

的警官為吳錦華及陳民德警務總長。吳錦華於

1986 年成為治安警察，後修讀保安部隊高等學

校第二屆警官培訓課程，此前在特警隊擔任主

管職務；陳民德同於 1986 年成為治安警察，後

修讀保安部隊高等學校第一屆警官培訓課程，

曾任行動廳、情報廳和澳門警務廳主管職務。

吳錦華及陳民德具備專業知識和才幹，憑藉出

色領導能力及優秀工作表現，屢獲晉升及嘉獎。



人事與培訓
人事與培訓人事與培訓人事與培訓

92

Aos 2 de Janeiro de 2015, realizou-se a cerimónia 

de promoção ao posto de intendente. Os intendentes 

Kwan Kai Veng e Lau Sek Cheong frequentaram, 

em 1995, o 1.º Curso de Formação de Oficiais 

da Escola Superior das Forças de Segurança 

de Macau e, posteriormente, desempenharam 

funções de chefia em vários departamentos desta 

Polícia. Os dois oficiais têm ambos conhecimentos 

profissionais e rica experiência de trabalho, 

excepcionais qualidades de trabalho e foram, ainda, 

promovidos e louvados por várias vezes. Antes 

da presente promoção, os dois oficiais exerciam, 

respectivamente, o cargo de Chefe Subst.° do 

Departamento de Operações e Chefe do Gabinete 

de Ligação dos Serviços de Polícia Unitários.

No mesmo dia, 9 comissários foram promovidos ao 

posto de subintendente:

Ku I Kan, Tong Chi Meng, Lei Chong Man, Lao Sio 

Leng, Lui Va Long, Cheong Ieng Son, Leong Man 

Wai, Chio Song Un e Leung Chi San.

2015 年 1 月 2 日，舉行了警務總長晉升儀式。

關啟榮及劉錫漳警務總長同於 1995 年修畢保安

部隊高等學校第一屆警官培訓課程，此後在多

個部門擔任主管職務。兩位警官具備專業學識

及豐富工作經驗，表現優秀，屢獲晉升及嘉獎，

晉升前分別擔任本局行動廳代廳長和警察總局

聯絡辦公室主任。

同日，9 位警司獲晉升至副警務總長：

古綺勤、董志明、李昶文、劉小玲、雷華龍、

張映順、梁文偉、趙崇遠、梁志生
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2015 年內共有 16 位副警司獲晉升至警司：

陳國藝、劉國熙、馮長全、李德輝、霍樹有、陳

溥棠、陳國祿、李華湘、COELHO DIAS DOS 

REIS JOSÉ、曾國雄、蔣少鑫、劉觀勝、劉家榮、

張健欣、黃琪峰、林強

Em 2015, houve no total 16 subcomissários que 

foram promovidos ao posto de comissário:

Chan Kuok Ngai, Lao Kuok Hei, Fong Cheong Chun, 

Lei Tak Fai, Fok Su Iao, Chan Pou Tong, Chang 

Kuok Lok, Lei Wa Seong, Coelho Dias dos Reis José, 

Chang Kuok Hong, Cheong Sio Iam, Lao Kun Seng, 

Lao Ka Weng, Cheong Kin Ian, Wong Kei Fong e 

Lam Keong.
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2015 年 10 月 29 日，37 位副警長晉升為警長。

Em 29 de Outubro de 2015, cerimónia de promoção 

ao posto de chefe de 37 subchefes

2015 年 1 月 9 日，63 位首席警員獲晉升至副警長。

Em 9 de Janeiro de 2015, 63 guardas principais foram 

promovidos ao posto de subchefe
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2015 年 4 月 17 日，131 位警員獲晉升至首席警員。

Em 17 de Abril de 2015, 131 guardas foram promovidos ao 

posto de guarda principal.

2015 年 10 月 27 日，155 位保安學員就職成為警員。
Em 27 de Outubro de 2015, 155 instruendos tomaram a posse 

do cargo de agente policial.
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持續開展多元培訓
Desenvolvimento contínuo das formações diversificadas

Com vista à alta eficácia na coordenação, disposição 

e execução das estratégias e acções policiais, e à 

garantia de serviços de qualidade e adaptados às 

novas exigências, a Corporação proporcionou, de 

forma contínua, programas de formação profissional 

em vários aspectos ao seu pessoal, incluindo 

diversos cursos de formação e palestras organizadas 

com a colaboração entre esta Corporação e as 

instituições locais e até mesmo estrangeiras. Com 

os programas de formação multidimensionais, 

empenhámo-nos em expandir os horizontes dos 

agentes, desenvolver os seus pensamentos, e 

enriquecer os seus conhecimentos profissionais, 

alvejando para reforçar a qualidade geral desta força 

policial e também a eficiência do seu trabalho, 

para que se evoluir com os tempos, e proceder a 

mudanças e inovação com base na viabilidade. 

Cursos de Conhecimentos de Policiamento

Curso sobre Direito Penal e Direito Processual 

Penal; Curso de Formação sobre a Verificação 

de Documentos; Curso de Aperfeiçoamento para 

Agentes Policiais; Curso de Análise de Informações 

em Matéria Penal; Curso de Perseguição; Curso de 

“Oficina sobre o Tratamento dos Eventos Públicos”; 

Curso de “Como Identificar as Drogas”; Palestras 

sobre o Tratamento de Trabalhadores Ilegais;

為有效統籌、部署及執行警務策略和工作，確

保與時並進的優質服務，本局持續為人員提供

各方面的專業培訓，包括與本地以至海外機構

合辦各類培訓課程和講座。透過多元化的培訓

項目，開拓人員視野，擴闊思維，增進專業知

識，有助提升警察隊伍的整體素質和工作效率，

與時並進，在行之有效的基礎上變革創新。

警務知識課程

刑法及刑事訴訟法課程、證件鑑析培訓課程、

警務人員進修課程、刑事情報分析及跟蹤課程、

公眾事件處理工作坊、毒物識別課程、處理非

法勞工講座；

邀請外國證件檢驗專家來澳擔任「證件鑑析培訓課程」導師
Convite dos peritos estrangeiros de verificação de documentos 
para Macau para ser formadores do “Curso de Formação sobre 
a Verificação de Documentos”
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專項培訓

警方警誡培訓課程、教官培訓課程、特別巡邏

培訓課程、警務應變防暴課程、基礎防禦性搜

查課程、衝鋒隊專業訓練課程；

「教官培訓課程」提升本局教官的師資水平
O “Curso de Formação de Instrutores” elevou o nível dos 
instrutores desta Polícia

「基礎防禦性搜查課程」為本局在大型安保工作培養專業人員
O Curso de busca defensiva básica formou agentes com 
qualificação profissional de trabalhos de segurança de vários 
eventos de larga envergadura

「警務應變防暴課程」演練
Exercício do “Curso sobre a Resposta Policial Imediata aos Tumultos” 

Formação de Policiamento Especial

Curso de Formação de Advertência Policial; Curso 

de Formação de Instrutores; Curso de Formação de 

Patrulha Especial; Curso de Intervenção Policial; 

Programa de Busca Defensiva Básica; Curso de 

Treino Profissional para Equipa de Emergência;
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心理與督導技巧培訓課程、文稿寫作課程、接

待和調解技巧課程、電腦文書處理進階課程、

資訊統計分析課程等。

「接待和調解技巧課程」提升人員服務素質
O “Curso sobre as Técnicas de Recepção e Conciliação” elevou a 
qualidade de serviço do pessoal

劉運嫦代廳長講解接待技巧
Apresentação sobre as técnicas de recepção dada pela chefe 
substituta de departamento, Lao Wan Seong  

「資訊統計分析課程」加強人員數據處理和科學分析能力
O “Curso sobre a Análise Estatística Informática” reforçou a capacidade de 
tratamento de dados e de análise científica do pessoal 

Aperfeiçoamento de qualidades pessoais

Curso de Formação de Psicologia e Técnicas de 

“Coaching”; Curso de Redacção; Curso sobre as 

Técnicas de Atendimento e Mediação; Curso de 

MS Word – Aperfeiçoamento; Curso de Análise de 

Dados Policiais.
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特別巡邏訓練課程

2014 年成立的「特別巡邏組」是一支高機動性

小隊，主責處理及應對日常治安工作中的突發

和緊急事故。為確保「特別巡邏組」的可持續

發展，本局續辦「特別巡邏訓練課程」，增強

專業人才的培訓。2015 年再有 64 位警務人員

完成課程而成為「特別巡邏組」的重要一員。

Curso de Formação de Patrulha Especial

O Grupo de Patrulha Especial (GPE), criado no 

ano passado, é uma equipa de alta flexibilidade 

e responsável pelo tratamento e enfrentamento 

a emergências inopinadas que ocorram durante 

o decorrer de policiamento rotineiro. A fim de 

assegurar o desenvolvimento sustentável do GPE, 

a Corporação continuou a organizar o Curso de 

Formação de Patrulha Especial, para reforçar a 

formação de élites profissionais. No ano 2015, 

houve 64 agentes que concluíram o curso e 

passaram a fazer uma parte importante do GPE.
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文娛康體活動
Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas

本局重視人員的身心發展，不斷創設環境並投

放資源讓人員多參與文娛康體活動。警察學校

持續舉辦興趣班及組織體育隊伍，包括：中國

舞蹈組、美術書畫班、足球隊、乒乓球隊、射

擊隊、籃球隊、空手道隊、龍舟隊及女子排球

隊等。透過參與體育競賽、舉辦展覽和交流活

動，有助強健體魄，陶冶心靈，舒緩壓力，亦

能增進同僚情誼以至團結樂群精神。

在路環舉辦年度越野跑比賽
Prova anual de corta-mato, realizada em Coloane 

Tendo sempre preocupação com o desenvolvimento 

físico e mental dos seus agentes, a Corporação 

constantemente cr iou condições e forneceu 

recursos para facilitar a participação dos agentes 

nas actividades culturais, recreativas e desportivas. 

A Escola de Polícia organizava, de forma contínua, 

aulas de hobbies e equipas desportivas, incluindo: 

Grupo de Danças, aulas de caligrafia e pintura, 

Equipa de Futebol, Equipa de Ténis de Mesa, Equipa 

de Tiro, Equipa de Basquetebol, Equipa de Karaté-

Dó, Equipa de Barcos-Dragão e Equipa de Voleibol 

Feminino, etc.. Com a participação em competições 

desportivas e a organização de actividades de 

exposição e intercâmbio, aproveitaram-se as 

vantagens de reforço de aptidão física, cultivo da 

mente, alívio do stress, e reforço da camaradagem e 

do espírito de solidariedade.

人事與培訓
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內部射擊賽參賽隊伍
Fotografia conjunta das equipas participantes na 
Competição Interna de Tiros

內部乒乓球賽
Campeonato Interno de Ténis de Mesa

內部七人足球賽 
Torneio Interno de Futebol de Sete

內部籃球比賽
Competição Interna de Basquetebol

Pessoal e FormaçãoPessoal e Formação
Pessoal e FormaçãoPessoal e Formação



人事與培訓
人事與培訓人事與培訓人事與培訓

102

本局人員積極參與「保安盃」，展示團結拼搏精神
O pessoal desta Polícia participou activamente na “Taça Desportiva das FSM”, 
mostrando o espírito de equipa e de persistência
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交通廳代表隊參加「交通安全樂滿 FUN - 康
體同樂日」競技活動榮獲優異獎，以輕鬆互動
形式宣揚交通安全訊息
A equipa representativa do Departamento de 
Trânsito participou nos jogos desportivos do “Dia 
de Convívio da Segurança Rodoviária” e ganhou 
menção honrosa, e, mediante as actividades 
recreativas e uma interacção descontraída, 
foram divulgadas informações sobre a segurança 
rodoviária

本局主辦「2015 年澳門、內地、香港出入境部門籃球友誼賽」
A competição amigável de basquetebol entre os serviços de migração de Macau, Interior da China e Hong Kong, 
organizada por esta Polícia 

本局籃球代表隊獲亞軍佳績
A equipa de basquetebol desta Polícia conquistou o 2.º lugar
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美術書畫興趣班舉辦「警務人員藝術作品展 2015」
“Exposição de Obras Artísticas dos Agentes 2015” realizada pela turma do Curso de 
Interesse de Belas Artes 

於周年紀念開放日展示作品
Exposição das obras artísticas no Dia da Abertura 
de Aniversário
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周年晚宴藝廊
Galeria no Jantar de Aniversário

教科文中心展覽廳
Sala de Exposição do Centro UNESCO de Macau

Pessoal e FormaçãoPessoal e Formação
Pessoal e FormaçãoPessoal e Formação



人事與培訓
人事與培訓人事與培訓人事與培訓

106
本局開辦「兒童藝術創作坊」讓人員子女善用餘暇，作品更於氹仔教育活動中心展出
“Workshop de criação sobre a arte infantil” organizado por esta Polícia para que os filhos do pessoal possam aproveitar as suas 
férias, as obras artísticas foram exibidas ainda no Centro de Actividades Educativas da Taipa

中國舞蹈組屢獲邀請演出
O grupo de dança chinesa foi convidado, várias vezes, 
para os espectáculos

人事與培訓
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同僚攜眷一同歡度佳節
Celebração conjunta com as colegas 
e suas famílias nos dias festivais

聖誕聯歡
Festa de Natal
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A Corporação prosseguia, de forma contínua, a 

realização de visitas recíprocas de intercâmbio  com 

os serviços policiais de diversas regiões, procedendo 

à troca de informações e impressões sobre o 

policiamento, e à co-organização de programas de 

formação, promovendo, com esforços conjuntos, a 

defesa da segurança regional.

本局持續與各地警務部門進行互訪交流，彼此

互通警情、分享警務經驗以至聯合舉辦培訓項

目等，合力促進和保障區域安全。

來自全國九大邊檢總站主管隊伍參與「澳門出入境
事務研修班」
Participação da equipa de chefias dos 9 Postos 
Fronteiriços de Inspecção de Migração do País no 
Curso de Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração

廣東省公安廳警衛局和公安部二十七局代表團參觀特種部隊裝備及防禦陣式
A delegação da Guarda de Segurança do Serviço de Segurança Pública da Província de Guangdong e dos 27 Serviços do 
Ministério de Segurança Pública visitou aos equipamentos e posições de defesa da equipa de intervenção

與公安部出入境管理局進行年度工作會晤
Encontro de trabalho anual com o Serviço de Controlo de 
Migração do Ministério de Segurança Pública da RPC

交流活動
Visitas de Intercâmbio
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謝偉廳長 ( 右七 ) 接待珠海市公安局交通警察支隊代表到訪
O Chefe do Departamento, Che Wai (7.o à direita) recebe a visita dos representantes do Grupo 
da Polícia de Trânsito do Departamento de Segurança Pública da Cidade de Zhuhai

深圳市口岸邊境系統領導團參觀關閘通關設施
Visita da delegação do Mecanismo do Posto Fronteiriço da 
Cidade de ShenZhen às instalações de passagem fronteiriça 
das Portas do Cerco

陳國祿警司向杭州市公安局局長介紹人潮管理措施實施情況
O Comissário Chan Kuok Lok apresenta ao Chefe do 
Departamento de Segurança Pública da Cidade de Hangzhou o 
estado na aplicação da medida de controlo de pessoas

於特警隊大樓舉行「第十五屆粵港澳女警官交流聯誼會」
Organiza no aquartelamento de UTIP o 15.o Convívio dos Oficiais Femininos de Guangdong, 
Hong Kong e Macau
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吳景文警司帶領警長晉升課程學員往香港警察學院考察
Os alunos do curso de promoção ao posto de chefe chefiados pelo Comissário Ng Keng Man visitaram o Colégio de Polícia de Hong Kong

2015 年分別接待蒙古、幾內亞比紹、菲律賓、以色列、澳洲、美
國、尼泊爾、日本和英國駐港領事到訪，彼此就治安和出入境事
務交流訪問
No ano 2015, foram recebidas respectivamente as visitas dos 
Cônsules da Mongólia, da Guiné-Bissau, do Israel, da Austrália, 
da América, do Nepal, do Japão e da Inglaterra em Hong Kong, 
efectuando o intercâmbio sobre os assuntos de segurança e de 
migração
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兩地警方協力打擊跨境犯罪
Combate aos crimes transfronteiriços em conjunto com   
as Polícias de dois lugares 

Com vista a optimizar a gestão dos recursos 

humanos e os equipamentos do sistema informático, 

o 2.o Comandante, Ng Kam Wa e a Chefe do 

Departamento Substituta, Lao Wan Seong, chefiaram 

respectivamente o pessoal para uma visita à Polícia 

de Hong Kong, bem como convidaram o pessoal 

do Colégio de Polícia de Hong Kong a Macau para 

realizar uma sessão da partilha de experiências 

sobre a “Gestão de Conhecimento e a Aprendizagem 

Elect rónica”,  com o in tui to  de ass imi lar  as 

experiências bem sucessivas da Polícia de Hong 

Kong.

為優化人力資源管理和資訊系統設備，吳錦華

副局長及劉運嫦代廳長分別帶領人員前往香港

警務處進行考察，以及邀請香港警察學院嘉賓

來澳舉辦《知識管理及電子學習》分享會，藉

以吸取香港警隊的成功經驗。
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與葡國警察代表進行警務交流
I n t e r c â m b i o  p o l i c i a l  c o m  o s 
representantes da Polícia de Portugal 

韓國警察代表團到訪第二警務警司處
Visita da delegação de Polícia da Coreia ao Comissariado Policial n.o 2 
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警察協會到訪反映會員訴求
Visita da Associação da Polícia para reflectir as 
necessidades e os pedidos dos seus membros

退休警務人員協會感謝本局對協會活動的支持和協助
Associação de Polícias Aposentados agradeçe o suporte e o auxílio prestados por 
esta Corporação nas suas actividades

Es ta  Corporação mantém-se em cont ínuo o 

encontro e o intercâmbio com várias associações 

cívicas locais, com vista a recolher as opiniões e 

as recomendações acerca dos trabalhos policiais, 

reforçando a comunicação e a compreensão mútuas.

本局持續與多個本地團體會面交流，藉此收集

警務工作意見和建議，加強彼此的溝通和瞭解。

接待公職協會人員
Recepção do pessoal da Direcção da Associação dos Trabalhadores da Função Pública 
de Macau
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警察總局馬耀權局長在開幕禮上致辭
O Comandante-geral, Ma Io Kun discursa na cerimónia de 
abertura

吳錦華副局長 ( 左七 ) 帶領本局代表團參
與研討會
O 2.o Comandante, Ng Kam Wa (7.o 

à esquerda) lidera a delegação desta 
Corporação para participar no seminário

陳柱培首席警員發表論文
O Guarda principal, Chan Chu Pui profere 
a sua tese

O “10.º Seminário sobre Ciências Policiais entre 

os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau” 

teve lugar em Taipei, a delegação de Macau foi 

chefiada pelo Comandante-geral dos Serviços de 

Polícia Unitários, Ma Io Kun. O tema do seminário 

deste ano é “Cooperação policial no combate ao 

novo crime transfronteiriço”, cujos participantes se 

ultrapassam as 200 pessoas, as quais se contam os 

dirigentes dos serviços policiais de Dois Lados do 

Estreito, Hong Kong e Macau, os agentes policiais, 

especialistas e académicos.

「第十屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於台北舉行，澳門代表團由警察總局馬耀權局

長率團出席。本屆研討會主題為「新興跨境犯

罪治理與警務合作」，來自兩岸及港澳警務等

部門的領導、警界同仁和專家學者逾二百人參

加研討會。

警學交流
 Intercâmbio da Ciência Policial
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Com o intuito de melhor aplicar o conceito de 

relações públicas, bem como as suas formas de 

aplicação, elevando a capacidade de comunicação 

social e a fé pública dos órgãos policiais, o pessoal 

desta Corporação part icipa act ivamente nas 

actividades do seminário de intercâmbio.

為更好地應用警察公共關係的理念與方法，提

高警察機關的社會溝通能力和公信力，本局人

員積極參與交流研討活動。

率團參與在珠海市舉行的「2015 警察公共關係論譠」
Chefiar a delegação para participar no Fórum sobre Relações Públicas Policiais 2015 organizado na Cidade de Zhuhai

警察公共關係交流會於保安部隊高等學校舉行
O Seminário de Intercâmbio de Relações Públicas da Polícia teve lugar na Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau
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2016 年工作方針
Linhas de Actuação do Ano 2016

過去一年，本局遵循「主動警務」、「社區警務」

及「公關警務」三個理念作為指導方針，在延

續現時行之有效的工作基礎上，以多元方式及

途徑展現的新型警政模式，在各方面均取得了

良好效果。繼往開來，在新的一年，本局上下

將繼續同心協力，以前瞻性的執法意識和執法

模式，緊貼社會步伐，主動走入社區，持續強

化執法的綜合能力，以期達到更有效預防及打

擊犯罪、確保社會治安穩定發展的目標。

警務工作篇

因應治安形勢的變化，於 2016 年本局在警務工

作上將作出更具針對性的部署和調整。包括拓

展「旅遊警察」規模、引進「移動警務室」；

加強部門及區域合作，打擊非法入境活動；加

強警務工作管理，確保公共秩序；持續優化及

完善社區警務，不斷深化及拓展社區網絡。

繼設立「特別巡邏組」為常規且快速提供支援

的警務巡邏隊伍後，為方便居民及旅客，提升

接待能力及安全保障，本局於 2016 年落實「旅

遊警察」的建設工作。旅遊警察的主要任務是

預防及打擊旅遊區的犯罪、接受居民及旅客求

助、維護區內秩序、以及對可能出現之人潮及

早作出評估及處理。而為配合「旅遊警察」擴

編的同時，計劃引進「移動警務室」。移動警

務室是一部具備多功能的警用車輛，可應用於

不同場所，以方便市民及旅客在旅遊旺區進行

查詢及現場處理一般警務手續。

近年非法入境問題遏而不止，本局將透過綜合

資料分析，調整各區調查行動，配合相關職權

部門以及與內地部門緊密溝通及合作，共同打

擊非法入境活動。另外，本澳將分階段安裝共

1,620 支天眼鏡頭，部份天眼鏡頭會調整至沿岸

一帶，利用 4G 技術，將訊息傳送至沿岸監控部

門，以及時採取截查行動。此外，本局亦積極

深入研究加快遣返非法入境者程序，正與鄰近

地區探討優化方案的可行性。

作為新型警務模式，配備先進的電子設備及資

訊系統，應用在治安防控、巡邏、現場執勤、

人車流監察等警務工作範疇上是發展的大趨勢，

本局正研發最新的警務系統、推行智能電話簽

箱等計劃，以結合科技強警之策略。

對於本澳各項重要節慶活動期間的安保工作，

本局持續與相關部門緊密溝通合作，集合各方

資訊以進行風險評估，以便適時採取人車流管

制措施，科學調配警力，確保公共秩序和安全。

多年來，本局積極推動多元的社區警務工作，

透過構建警方與社區互動平台，共同發現和解

決社區所關注的治安問題，同心協力防罪。本

局將繼往開來，積極持續與社區保持緊密聯繫，

在已建立的良好基礎上，繼續優化及完善社區

警務建設，使社區與警務兩者有機結合及良性

互動，並持續拓展社區網絡規模，讓更寬更廣

的雙向溝通機制為市民大眾提供更全面及時的

安全保障。

便利通關篇

建設宜居宜遊城市，出入境管理是重要的一環。

因 此， 確 保 通 關 效 率 與 安 全， 繼 續 是 本 局 於

2016 年的重點工作。

過去一年，本澳各邊境站出入境人次全年累計

超過 1 億 6 仟萬，反映邊境站通關壓力日益增

加。為提供便利的通關服務，本局將從優化運

作模式及加強管理方面著手，採取多項措施提

升通關的接待能力。自 2014 年 12 月實施延長

通關、設跨境學童專用通道、調整澳門居民車

道位置等。於 2015 年，本局亦作出一系列相應

措施，包括與業界溝通，分流旅客至路氹城口

岸出入境，同時，本局持續審視及優化「邊境

口岸實時資訊平台」，以方便市民及旅客及時

了解各出入境口岸人流情況，避免在出入境高

峰時段過關，方便出行。另外，亦在各重大節
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假日期間，調派足夠人員適時加開驗證櫃檯，

與對應之邊檢部門加強聯繫互相配合，及時適

當採取措施疏導輪候人潮，並增聘文職人員從

事行政工作以釋放更多人力執行櫃檯驗證工作，

安排外判保安人員協助維持大堂秩序，邊境站

周邊亦同時實施適當之警務及交通措施。

澳門與內地關係密切，國家正積極發展「一帶一

路」策略。於 2016 年，本局繼續就相關出入境

情況進行觀察及數據分析，以應對每逢大節日

或突如其來的人潮，除與內地相關部門建立聯

絡機制，以維持通關秩序和有效管理。亦繼續

與相關部門配合擴展路氹城邊境站出入境車道，

以及與內地相關政府部門研究實施新通關模式。

現時，全澳出入境的承載壓力主要集中在關閘邊

境站，作為「天下第一關」，出入境人數一直

持續高企，自 5 月起，關閘出入境大堂試行分

區管理後，使大堂通道提供更充足的輪候空間，

避免人流過度集中，有利人潮管制。目前關閘

邊檢大樓自助過關設施已由 90 條增至 152 條，

六成過境人士使用自助過關，本局計劃於 2016

年再增加 41 條通道，並逐步在所有自助過關系

統增加面容識別系統。另外，本澳亦與內地達

成共識，將加快青茂口岸的建設，冀望盡快完

成在青茂口岸試行「合作查驗，一次放行」可

行性通關方案。

交通執法篇

面對本澳交通壓力增加，以及近年出現的士及

「白牌車」違規現象等問題，給本局在交通執

法和整體的治安秩序管理帶來了考驗。根據統

計資料顯示，本局聯同相關部門打擊的士違規

之行動中被檢控個案全年合計逾 5,000 宗，當

中濫收車資及拒載行為佔整體檢控量超過六成，

而針對「白牌車」經營活動進行打擊，被本局

票控之「白牌車」駕駛者全年超過 350 宗。

隨着本澳的交通問題日益突顯，本局將加強投

放人力資源，優化電子執法，並因應實際交通

情況加強在各區主要道路巡查。包括在繁忙時

段派駐警員前往各交通主要幹道維持交通秩序；

加強打擊各種阻礙道路交通的違規行為；持續

打擊「白牌車」及的士等違法行為等，以保障

居民旅客正常出行。同時亦充分應用電子監測

設備監控本澳交通情況；增購電子抄牌機，並

將電子抄牌機推廣至巡邏警員使用，以確保本

澳交通秩序暢順。另外，在重要節慶活動前後，

與相關職權部門合作，向業界、市民及旅客通

報相關交通情況，甚至進行必要的交通改道，

讓業界適時調整行程，以免特定地區及街道過

於擠擁而影響居民的出行。同時亦將增加多項

便民措施，包括新增服務承諾，交通廳接報後

不少於 12 分鐘到達交通事故現場；推出自動接

收違例短訊通知服務，以便市民在最短時間內

接收相關訊息等。

關於修訂現行「道路交通法」之工作，本局將

作積極配合，與相關部門聯合開展工作，在整

治交通策略上提供執法的建議，尋求更有效改

善交通的新方案。

內部管理篇

良好的警務管理和嚴格的警隊紀律是警務部門

開展高效執法的必要前提。因此，建立完善內

外監督機制、提升內部管理水平、加強紀律管

理、開展科學、全面並具針對性的警務專業培

訓，亦是本局來年的重點工作之一。

「以警為本」是本局的核心。致力提升內部管

理水平，開放與人員保持對話的溝通橋樑，主

動了解和有效解決人員在工作中所面臨的需要

和實際困難，增進人員之間的相互信任、相互

尊重和相互認同，營造一個和諧、積極的工作

環境，從而促進團隊精神和推進團隊的高效運

作。秉持公平公正的管理制度，落實奬懲分明，

強化內部監督，不斷優化並更新、製作清晰明

確之工作指引，做好內部管理。對外方面，本

局將繼續與相關職權部門合作，強化人員廉潔

意識、勤儉意識和道德操守，注重部門和個人

形象、維護警隊專業性和尊嚴。同時，為確保

外部監督機制持續發揮作用，透過權限當局網

站於今年增設的「警鐘長鳴」欄目，及時公開



來年警務方針來年警務方針來年警務方針
來年警務方針

122

人員的違法違紀個案及相關跟進資料，目的是提

高行政透明度，使內外監督機制發揮更大效能，

同時讓人員以此為鑑，不斷自我監督及完善。

另外，保安當局正對《澳門保安部隊軍事化人

員通則》 進行檢討，本局將積極配合相關部門

提供建議，完善法律制度，尤其對重點研究建

立向上流動機制，令基層人員有不斷上進空間。

培訓方面，為人員開展科學、全面並針對性的

現代警務專業培訓，對提高工作效率起着重要

的作用。本局將持續以傳統培訓為基礎，結合

專項專業培訓和特別技能培訓，讓人員及時掌

握必要的專業知識和技能，與時俱進，提升對

社會變化發展的適應力，確保人員整體的穩定

和發展。

No ano transacto, esta Corporação seguiu os 

seguintes três conceitos: “policiamento activo”, 

“policiamento comunitário” e “policiamento de 

proximidade” como linhas de orientação, e em 

prosseguimento dos actuais trabalhos viáveis e 

eficientes, bem como mediante a revelação das 

novas políticas policiais de multivariadas formas e 

vias, obteve resultados frutíferos em vários âmbitos. 

Como sempre, neste novo ano, todo o pessoal 

desta Corporação continuará a contribuir esforços 

e manter-se unido, a execução da lei baseará-se 

numa forma e concepção com visão virada para o 

futuro, de forma a acompanhar com a evolução da 

sociedade, tomará-se iniciativa de aproximar-se aos 

bairros comunitários, reforçará-se, constantemente, a 

capacidade geral de execução da lei, para alcançar 

os objectivos de prevenir e combater a criminalidade 

mais eficientemente e assegurar a estabilidade e 

segurança da sociedade.

Actividades de Policiamento

Para responder às novas circunstâncias da ordem 

pública, o CPSP, no âmbito do trabalho policial 

em 2016, vai elaborar planos específicos e efectuar 

ajustamentos adequados,  incluindo:  alargar 

a dimensão da equipa de “polícia turística”; 

introduzir os “postos de polícia itinerante”; reforçar 

a cooperação de interserviços e regional com vista 

a combate contra a imigração ilegal; reforçar a 

gestão do trabalho polícial para assegurar a ordem 

pública;  e proceder ao aperfeiçoamento contínuo 

do policiamento comunitário, e aprofundamento e 

alargamento da rede comunitária.

Depois  de ter  cr iado o “Grupo de Pat rulha 

Especial” - uma patrulha que serve para garantir o 

apoio imediato, e com vista a facilitar o acesso à 

população e visitantes, incrementar a capacidade 

de acolhimento turístico e garantir a seguranca, a 

Corporação implementará em 2016 a construção 

da “Policia Turística”, que tem como funções 

principais, prevenir e combater à criminalidade 

nas zonas turísticas; atender a solicitações da 

população e visitantes; assegurar a ordem pública 

nas referidas zonas; e proceder à avaliação atempada 

e tratamento de afluência do público que possa 

surgir. E, em harmonia com a expansão da “Polícia 

Turística”, planeámos introduzir os “postos de polícia 

itinerante”, que são veículos policiais multifuncionais, 

podendo ser utilizados em diversas localidades, 

facilitando as consultas e denúncias da população e 

visitantes em zonas turísticas, e também a efectuação 

das formalidades policiais gerais in loco.

Nos últimos anos, mesmo com a repressão, o 

problema de imigração ilegal persistia. Para além de 

fazer, com base nas análises compreensivas de dados, 

reajustamento de acções de investigação, para se 

articular com os serviços competentes, a Corporação 

procederá ainda, à comunicação e cooperação 

íntimas com os serviços do Continente, por forma 

a investir combates conjuntos contra as actividades 

de imigração ilegal. Além disso, Macau vai instalar 

1.620 dispositivos de CCTV (TeleEye), cujo projecto 

será implementado em várias fases. Alguns dos 

dispositivos serão instalados nas áreas litorais e, 

com as técnicas de 4G, transmitirão informação a 

serviços de vigilância da área litoral, para que sejam 

efectuadas atempadamente as acções de intercepção. 

Por outro lado, estamos a fazer activamente estudos 

profundos para a aceleração dos procedimentos de 

recambiamento de imigrantes ilegais, e em curso de 

discussão com as regiões vizinhas sobre a viabilidade 

dos planos de aperfeiçoamento.
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A inovação para um modelo de policiamento 

moderno ,  i s to  é ,  do tado  de  equ ipamentos 

electrónicos e sistemas informáticos avançados, 

empregados nas áreas de prevenção e controlo no 

âmbito de segurança, patrulhamento, policiamento 

em locais de eventos, e fiscalização da circulação 

de veículos e peões etc., é a tendência dominante 

de desenvolvimento. Actualmente, a Corporação 

está em curso de pesquisa e desenvolvimento de um 

novo sistema policial, e a implementar o registo nas 

Caixas de Polícia por smartphone, em articulação 

com a estratégia de colocar a tecnologia ao serviço 

do trabalho policial.

No que toca a policiamento realizado durante as 

festividades importantes de Macau, a Corporação 

continuará a manter comunicação e cooperação 

íntimas com os serviços envolvidos. Com a recolha 

de informações de diversas fontes, procederemos 

à avaliação de riscos, para que se possa aplicar 

atempadamente medidas adequadas de controlo 

de fluxo de pessoas e veículos, e redistribuir meios 

policiais para assegurar a ordem e segurança 

públicas.

Ao longo dos anos, a Corporação vem realizando 

activamente trabalhos diversificados de policiamento 

comunitário.  Através da construção de uma 

plataforma interactiva entre polícia e comunidade, 

procedeu-se a descobrimento e resolução de 

problemas de segurança que prendam a preocupação 

da população, e com esforços conjuntos, a prevenção 

e combate à criminalidade. Continuaremos, 

doravante, a manter uma comunicação íntima 

com a comunidade e, na boa base já estabelecida, 

a aperfeiçoar a construção de policiamento 

comuni tá r io ,  p romovendo  uma in te racção 

harmoniosa entre a comunidade e as acções 

policiais. Continuaremos a alargar ainda, a dimensão 

da rede comunitária, para que seja proporcionada 

à população, uma garantia de segurança mais 

compreensiva, através de um mecanismo de 

comunicação mais amplo.

Medidas facilitadoras à passagem fronteiriça

A administração das entradas e saídas fronteiriças 

é uma parte importante para a construção de uma 

cidade com ideais condições de vida e de turismo. 

Pelo que, garantir a eficiência e a segurança de 

passagem nos postos fronteiriços continuará a ser 

tarefas prioritárias desta Corporação para o ano de 

2016. 

No ano passado, o número acumulado anual 

das entradas e saídas nos postos fronteiriços de 

Macau ultrapassou 160 milhões (o número total 

foi 160.882.112 pessoas). Este número reflecte 

que a pressão de passagem crescente sentida nos 

postos fronteiriços é um facto indiscutível. Com o 

objectivo de prestar serviço que facilita à passagem 

fronteiriça, esta Corporação irá começar por 

optimizar o modelo de funcionamento e reforçar a 

administração, tomará várias medidas para elevar a 

capacidade de recepção nos postos fronteiriços. A 

partir de Dezembro de 2014, foram implementadas 

medidas como o prolongamento do horário de 

funcionamento dos postos fronteiriços, a instalação 

das vias exclusivas aos estudantes transfronteiriços 

e o ajustamento do espaço das vias de trânsito para 

os residentes de Macau, entre outras medidas. Em 

2015, esta Corporação adoptou ainda uma série das 

medidas correspondentes, incluindo a comunicação 

com os sectores e a transferência dos visitantes para 

o posto fronteiriço de COTAI, ao mesmo tempo, 

manteve a revisão e optimização da “Plataforma de 

Informação em Tempo Real de Postos Fronteiriços” 

para que os cidadãos e visitantes pudessem saber 

atempadamente a situação do fluxo das pessoas 

nos postos fronteiriços, evitando passar fronteira no 

horário de pico das entradas e saídas e facilitando 

a deslocação das pessoas. Para além disso, nos 

feriados e dias festivais importantes, esta Corporação 

mobilizou atempadamente o pessoal suficiente 

para abrir mais balcões de verificação, reforçou o 

contacto e a cooperação com os serviços fronteiriços 

correspondentes, adoptou oportunamente as medidas 

adequadas para manter a fluidez das pessoas de 

espera, recrutou mais pessoal civil para se dedicar 

aos trabalhos administrativos, de modo a libertar 

mais recursos humanos para exercer o trabalho de 

verificação nos balcões, arranjou os guardas de fora 

para auxiliar manter a ordem dos átrios dos postos 

fronteiriços, bem como tomou medidas adequadas de 

policiamento e trânsito nos espaços circundantes dos 

postos fronteiriços. 
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Macau e o Interior da China têm uma relação estreita, 

o país está a desenvolver activamente a estratégia 

“Uma Faixa Uma Rota”. No ano de 2016, esta 

Corporação continuará a prestar atenção à situação 

das entradas e saídas fronteiriças e proceder à 

análise dos dados, de modo a responder à vinda da 

multidão nos feriados e dias festivais importantes ou 

à multidão repentina, irá estabelecer um mecanismo 

de comunicação com os respectivos serviços do 

Interior da China para manter a ordem de passagem 

nos postos fronteiriços e a administração eficaz. E, 

continuará a cooperar com os respectivos serviços 

para alargar as vias de trânsito no posto fronteiriço de 

Cotai e estudar a implementação do novo modelo de 

controlo fronteiriço com os serviços governamentais 

do Interior da China. Actualmente, a pressão 

da capacidade de suporte das entradas e saídas 

fronteiriças de Macau mais sentida concentra-se no 

posto fronteiriço das Portas do Cerco, o qual como o 

“Primeiro Posto Fronteiriço do Mundo”, o seu número 

das entradas e saídas das pessoas está sempre alto, a 

partir de Maio, o posto fronteiriço das Portas do Cerco 

começou, a título experimental, a sua administração 

por áreas no átrio de chegada e partida, esta iniciativa 

fez com que aumentasse o espaço de espera nas vias 

de passagem, evitando a concentração demasiada 

das pessoas, favorecendo ao controlo das mesmas. 

Actualmente, as vias de passagem automáticas do 

Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 

foram acrescentadas de 90 para 152, 60 por cento das 

pessoas que passaram fronteira utilizaram as vias de 

passagem automáticas, esta Corporação pretenderá 

aumentar mais 41 vias de passagem no ano de 2016 

e instalar gradualmente o sistema de reconhecimento 

facial em todos os sistemas automáticos de passagem 

fronteiriça. Ademais, Macau e o Interior da China 

chegaram ao consenso sobre a aceleração da 

construção do posto fronteiriço QingMao, espera-se 

que possa implementar, com a maior rapidez possível 

e a título experimental, o projecto viável do controlo 

fronteiriço que consiste na “Inspecção Fronteiriça 

Integral” no posto fronteiriço QingMao.

Execução da lei de trânsito

O aumento da pressão do trânsito de Macau e o 

aparecimento das infracções relacionadas com 

taxistas e “veículos que se serviram como táxi sem 

alvará” nos últimos anos, entre outros problemas, 

trouxeram desafios a esta Polícia nos âmbitos da 

execução da lei de trânsito e da gestão da ordem 

pública e segurança. De acordo com os dados 

estatísticos, em todo o ano, o número dos casos 

autuados nas operações de combate às infracções 

relacionadas com taxistas, realizadas conjuntamente 

por esta Polícia e os respectivos serviços, ultrapassou 

os 5.000, entre os quais a percentagem das autuações 

por “cobrança abusiva de tarifas” e “recusa de 

transporte” ultrapassou os 60%. Face aos “veículos 

que se servem como táxi sem alvará”, o CPSP 

desenvolveu operações de combate aos mesmos e 

autuou mais de 350 casos/condutores de “veículos 

que se serviram como táxi sem alvará”.

Com o problema do trânsito de Macau cada vez 

mais visível e complicado, esta Polícia vai reforçar 

o lançamento dos recursos humanos, optimizar a 

execução da lei por via electrónica, e reforçar as 

fiscalizações nas vias principais dos diversos bairros 

de acordo com a situação real do trânsito, incluindo 

o destacamento de agentes policiais nas principais 

vias públicas nas horas de ponta para manter a 

ordem no trânsito, o reforço do combate às diversas 

infracções que impediram o trânsito rodoviário, o 

combate constante às infracções relacionadas com 

taxistas e “veículos que se serviram como táxi sem 

alvará”, etc, com vista a garantir a deslocação normal 

dos cidadãos e turistas; bem como esta Polícia 

utiliza plenamente os equipamentos electrónicos de 

fiscalização para monitorizar o tráfego na cidade de 

Macau, faz aquisição de mais aparelhos electrónicos 

de autuação, e generaliza os mesmos para o uso 

dos agentes de patrulhamento durante o serviço, 

assegurando assim a fluência e a ordem do trânsito de 

Macau. Por outro lado, antes e depois de celebrações 

e festividades importantes, esta Polícia coopera 

com os respectivos serviços competentes, informa 

as situações de trânsito aos respectivos sectores, 

cidadãos e turistas, e, ainda, efectua à alteração 

necessária de tráfego, para que os respectivos 

sectores possam ajustar, atempadamente, os seus 

itinerários, evitando assim os congestionamentos 

existentes nas determinadas zonas e ruas, os quais 

podem influenciar a deslocação dos cidadãos. Ao 
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mesmo tempo, são aumentadas as medidas que 

facilitem a vida da população, designadamente, o 

aumento de itens da Carta de Qualidade, a chegada 

de agentes do Departamento de Trânsito ao local 

de acidente de trânsito dentro de 12 minutos após 

da recepção de participação, e a implementação do 

serviço automático de recepção de aviso de infracção 

rodoviária por mensagem de texto (SMS), para que 

os cidadãos possam receber o mais rápido possível a 

respectiva mensagem.

Esta Polícia vai colaborar activamente nos trabalhos 

de redacção da “Lei do Trânsito Rodoviário” 

vigente, desenvolver os trabalhos conjuntamente 

com os respectivos serviços, fornecer, relativamente 

ao reordenamento do trânsito, sugestões sobre a 

execução da lei, e empenhar-se em encontrar novas 

soluções mais eficazes para o aperfeiçoamento do 

trânsito rodoviário.

Gestão Interna

A boa gestão policial e a rigorosa disciplina policial 

são pressupostos para as forças e serviços policiais 

desencadearem a execução da lei com alta eficiência. 

Sendo assim, o estabelecimento de um mecanismo 

de monitorização interna e externa aperfeiçoada, 

a elevação do nível de gestão interna, o reforço 

da gestão disciplinar, a organização da formação 

profissional científica, global e especializada, são 

também uns dos trabalhos mais importantes desta 

Corporação para o próximo ano.  

“Liderança orientada para a polícia” é uma política 

fundamental desta Corporação. Dedicar o maior 

esforço a melhorar o nível de gestão interna, abre-

se uma ponte de comunicação para os elementos, 

mantendo ligação com eles, conhecendo activamente 

e resolvendo efectivamente as dificuldades concretas 

encontradas nos seus trabalhos, promovendo a 

confiança, o respeito e o reconhecimento mútuos 

entre eles, criando um ambiente de trabalho 

harmonioso e activo, para promover o espírito 

de trabalho em grupo e o funcionamento eficaz 

do grupo. Defender o regime de gestão justa e de 

igualdade, concretizar claramente o prémio e a 

sanção, intensificar a monitorização interna, efectuar 

em contínua a optimização e actualização, com 

vista a elaborar directivas claras, tudo para bem 

proceder a gestão interna. No que respeita ao nível 

externo, esta Corporação continuará a cooperação 

com os respectivos serviços competentes, reforçando 

a consciência da integridade, de diligência e de 

ética, dando consideração à imagem individual e do 

serviço, bem como salvaguardar o profissionalismo 

e a dignidade da força policial. Paralelamente, 

com vista a assegurar o funcionamento contínuo 

do mecanismo de monitorização externa, foi 

adicionado no corrente ano, mediante a página 

electrónica das autoridades competentes, da secção 

“Alarme da Polícia sempre Soa”, a fim de divulgar 

atempadamente os casos de violação de lei e violação 

da disciplina do pessoal, bem como a divulgação das 

respectivas informações de acompanhamento, cujo 

o objectivo é elevar a transparência administrativa, 

reforçando o efeito do mecanismo da monitorização 

interna e externa, ao mesmo tempo, proporcionando 

ao seu pessoal um padrão de conduta e constante 

auto-controlo e auto-aperfeiçoamento.

Além disso, as autoridades de segurança encontram-

se a rever o Decreto-Lei n.º 66/94/M - Estatuto dos 

Militarizados das Forças de Segurança de Macau, 

com o intuito de criar o mecanismo de promoção, 

permitindo os elementos de base terem mais 

oportunidades de promoção, sendo assim, esta 

Corporação irá conciliar com os respectivos serviços 

na contínua revisão aos diplomas legais, fornecendo 

pareceres sobre a revisão e a legislação conforme o 

estado real, com vista a aperfeiçoar o regime jurídico.

No âmbito de formação, vai organizar ao pessoal 

a formação profissional  cientí f ica, global e 

especializada para um moderno policiamento, 

contribuíndo ainda um papel importante na elevação 

da eficiência do trabalho. A ser como base, esta 

Corporação continuará com a formação tradicional, 

conjugando ainda com formação profissional 

e técnica especializada, com vista a que cada 

elemento adquira conhecimentos e técnica policial 

essenciais para acompanhar a actualidade, elevando 

a adaptação ao desenvolvimento e às mudanças 

da sociedade, bem como garantir a estabilidade e 

desenvolvimento em geral do pessoal.
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01
過去十年本局處理之罪案、交通事故與出入境數字
Registos de crimes, acidentes de viação, movimentos de entrada e saída do CPSP nos últimos dez anos

1.2 交通事故總數
 Número total de acidentes de viação

1.1 罪案數字
 Registos de casos de crimes
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警務人員  Agente polícial 4,640

文職人員  Tuncionário civil 466

02
2015 年 12 月本局人數
Pessoal efectivo do CPSP até Dezembro de 2015

1.3 出入境本澳總人次
 Registos de entradas e saidas da RAEM
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03 
警務人員學歷分佈
Habilitações académicas de Agente polícial

博士  Doutorado 2

碩士  Mestrado 43

大學  Licenciado 1,412

大專  Bacharelato 1,622

高中  Ensino Secundário Complementar 1,286

初中及以下  Ensino Secundário Geral ou Inferior 425

3.1 2015 年 12 月學歷分佈數字
 Distribuiçao de habilitações académicas até Dezembro de 2015

3.2 過去五年學歷分佈
 Distribuiçao de habilitações académicas nos últimos cinco anos
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04
過去五年晉升數字
Promoção nos últimos cinco anos
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傑出服務獎章 - 勞績獎章
Medalhas de serviços distintos - medalha de dedicação

吳麗嫦 警長
Chefe NG LAI SEONG 

保安司司長嘉獎
Louvores concedidos pelo Secretário para a Segurança

高錦明 副警長
Subchefe KOU KAM MENG

黃國華 副警長
Subchefe WONG KUOK WA

馮嘉祺 警員
Guarda FONG KA KEI

林慧雯 警員
Guarda LAM WAI MAN SARINA

局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante

梁慶康 副警務總長
Subintendente LEONG HENG HONG

李璧瑩 副警務總長
Subintendente LEI PEK IENG

梁飛鴻 警司
Comissário LEONG FEI HONG

何少明 警司
Comissário HO SIO MENG

馬超雄 警司
Comissário MA CHIO HONG

鄭伯多祿 警長
Chefe CHEANG PEDRO

余澤民 警長
Chefe U CHAK MAN

麥群好 首席警員
Guarda Principal MAC KUAN HOU

龔建文 一等警員
Guarda de Primeira CHUNG KIN MAN

江啓杰 警員
Guarda KONG KAI KIT

廳長嘉獎
Louvores concedidos por chefias de departamentos

691 人 pessoas

05 
2015 年本局人員授勳與嘉獎
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2015

06
投訴及反映
Queixas e participações

接獲總數 Total de casos recebidos 2,192

     反映  Participações 1,229

     投訴  Queixas 963

            涉及人員之投訴  Queixas que envolveram agentes            439

                 「理據不確」及「資料不足」之個案
                      Casos com “fundamento incerto” e “insuficiência de dados”

415

                  須展開紀律調查程序之個案
                      Casos que envolveram a instauração de processo disciplinar

24

     已處理  Tradados 2,118

     跟進中  Em curso de tratamento 74

6.1 2015 年接獲及處理數字 ( 截至 12 月 31 日 )
 Registos de casos recebidos e tratados em 2015 (até 31 de Dezembro)
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07
過去五年本局緊急救助電話接聽數字
Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência “999” nos últimos cinco anos

6.2 過去五年接獲數字
 Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos
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08
過去五年本局移送檢察院嫌犯人數
Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

09
2015 年本局警務行動
Operações policiais realizadas em 2015

打擊非法工作行動  Operações de combate contra trabalho ilegal 

        次數  Vezes 936

        巡查地點數量 N.º de locais fiscalizados 3,917

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 547

        檢控僱主人數  N.º de empregadores processados 149

「掃黃」行動  Operações de combate contra a prostituição

        次數  Vezes 456

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 1,170

        刑事檢控人數  N.º de pessoas processadas criminalmente 75

        受害人數  N.º de vítimas 98

稽查娛樂場所  Fiscalização a estabelecimentos de diversões

        巡查場所數量  N.º de estabelecimentos fiscalizados 1,129

        檢控場所數量  N.º de estabelecimentos autuados 15

反罪惡行動  Operações anti-crime

        次數  Vezes 139

        調查人數  N.º de pessoas investigadas 14,988



附錄附錄附錄附錄

138

10
2015 年本局執行「新噪音法」概況 ( 自 2 月 22 日起 )
Generalidade da execução da lei de «Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental» em 2015
(desde dia 22 de Fevereiro)

社區防罪宣傳次數  Sensibilização comunitária de Prevenção da Criminalidade 24

警察樂隊演出
Actuação da Banda de Música do CPSP

場數  Vezes 92

受眾  N.º de pessoas 7,488

接待社群參觀次數  Recepção de visitas de associações 47

治安專題講座 
Palestras com temas específicos sobre a segurança pública

場數  Vezes 153

受眾  N.º de pessoas 16,817

社群會面次數  Encontros com associações 75

警情發佈  Divulgação de actividades da Polícia

傳統平台 
Através de plataformas 
tradicionais

13,581

新媒體（自 6 月 23 日起）
Através de novos Media
(a partir do dia 23 de Junho)

249

經社區聯絡主任
Através de coordenadores 
comunitários

41

11
2015 年社區警務工作執行概況
Generalidade da execução de trabalho do policiamento comunitário em 2015
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12
出入境事務
Assuntos de Migração

12.1 2015 年各地居民出入境比例
 Relação de entradas e saídas entre residentes de diferentes localidades em 2015

2015 年
Ano de 2015

內地居民 Residentes da China Continental 85,240,677

澳門居民 Residentes de Macau 52,082,315

香港居民 Residentes de Hong Kong 15,133,211

台灣地區居民 Residentes de Taiwan 2,070,347

其他 Outros 6,355,562

總計 Total 160,882,112



2011 年
Ano de 2011

2012 年
Ano de 2012

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

2015 年
Ano de 2015

內地居民 Residentes da China Continental 49,762,724 54,638,235 63,629,364 77,375,800 85,240,677

澳門居民 Residentes de Macau 52,701,951 47,834,815 47,072,252 47,397,224 52,082,315

香港居民 Residentes de Hong Kong 16,288,408 15,178,955 14,587,437 14,545,165 15,133,211

台灣地區居民 Residentes de Taiwan 2,454,297 2,175,420 2,053,625 1,977,301 2,070,347

其他 Outros 6,504,387 6,617,964 6,537,894 6,552,228 6,355,562

總計 Total 127,711,767 126,445,389 133,880,572 147,847,718 160,882,112

12.2 過去五年各地居民出入境人次
 Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos
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12.4 過去五年本澳各口岸出入境人次
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos

2011 年
Ano de 2011

2012 年
Ano de 2012

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

2015 年
Ano de 2015

關閘 Portas do Cerco 96,659,289 94,185,438 99,826,717 111,487,481 121,789,920

機場 Aeroporto 3,896,793 4,225,547 4,660,619 4,997,973 5,214,562

路氹城 Cotai 3,002,979 3,197,830 4,136,974 5,104,839 7,794,753

珠澳跨境工業區
Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau 394,258 519,935 663,778 822,546 1,466,467

氹仔臨時客運碼頭
Terminal Marítimo Provisório da Taipa 6,696,432 7,306,885 7,447,739 7,832,955 7,841,937

外港碼頭 Porto Exterior 16,209,007 16,092,232 16,261,960 16,685,433 16,032,524

內港碼頭 Porto Interior 853,009 917,522 882,785 916,491 741,949

總計 Total 127,711,767 126,445,389 133880572 147,847,718 160,882,112

12.3 2015 年本澳各口岸出入境比例
 Relação de entradas e saídas entre diferentes postos fronteiriços de Macau em 2015
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12.5 過去五年本澳各口岸出入境人次
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos
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12.6 過去五年本局遣返人數
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos
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13.2 2015 年檢控的士違規數字
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2015

13
交通處理數字
Dados Estatísticos do Trânsito

2014 年
Ano de 2014

2015 年
Ano de 2015

意外總數  Total de acidentes de viação 16,029 15,804

　　輕傷人數  Feridos em acidentes de viação mas não necessitando de internamento hospitalar 5,184 5,043

　　重傷人數  Internamento hospitalar devido a acidente de viação 226 248

　　死亡人數  Número de mortes em acidentes de viação 14 15

致命事故宗數  Número de acidentes fatais 14 14

致命事故涉及原因
Causas de acidentes fatais

醉酒駕駛  Condução sob influência alcoólica 0 1

超速  Excesso de velocidade 5 3

超車不小心  Ultrapassagem sem tomar as devidas medidas cautelosas 0 1

無讓先  Não ceder a passagem nas zebras e cruzamentos 5 3

其他  Outras causas 4 6

涉及醉酒駕駛之交通意外  Acidentes de viação que envolveram a condução sob influência alcoólica 139 134

13.1 交通意外傷亡
 Feridos e mortes em acidentes de viação
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2014 年
Ano de 2014

2015 年
Ano de 2015

檢控總數  Total de autuações 674,188 810,882

違泊  Estacionamento ilegal 634,224 748,436

收費車位無繳費及逾時泊車 Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 172,251 185,481

斑馬線無讓先  Não ceder passagem nas zebras 2,012 1,686

不遵守符號  Não obedecer à sinalização de trânsito 3,058 3,663

行車無開燈  Conduzir com as luzes apagadas 279 811

車輛無號牌及規格不符  Veículo sem chapa de matrícula e com características não conformes com o livrete 200 477

無牌駕駛  Condução por não habilitado 387 392

無車輛文件行車  Falta de documentos do veículo 2,821 3,478

無繳納車輛使用牌照稅行車  Sem Imposto de Circulação 1,253 1,813

越過實線  Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 890 2,049

違例橫過馬路  Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 2,324 1,052

違例運載危險品  Transporte ilegal de botijas de gás 5 2

危險載貨  Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 142 318

超載  Sobrecarga 134 869

超重  Excesso de peso 3,188 3,235

電單車乘坐未滿 6 歲兒童  Transporte de crianças menos de 6 anos em motociclos 49 48

無配戴安全帶  Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 331 3,867

車身顏色不符  Cor do veículo não conforme com o livrete 36 70

酒精測試
Exame de pesquisa de álcool

受檢人數  Total de pessoas examinadas 41,564 44,209

超標人數  N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 880 641

的士違規  Infracções de taxistas 886 5,079

「白牌車」 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 161 357

超速  Excesso de velocidade 8,826 22,568

衝紅燈  Ultrapassagem da luz vermelha 2,447 2,234

駕駛時使用手提電話  Uso de telemóvel durante a condução 414 3,560

車呔不合規格  Modelo de pneus não conforme com o autorizado 41 70

音量超標  Perturbações sonoras 81 102

尾氣超標  Lançamento de fumo poluente 132 170

行人路行車  Condução em passeios para peões 1,364 1,578

罰款總金額  Total do valor de multas $145,242,664 $181,573,933

13.3 違例檢控數字
 Registos de infracções autuadas
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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 )

2014 年 2015 年

1 入境及逗留許可

1. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

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

3. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

2 出入境手續

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

出入境事務廳
各邊境站

100%
( 註 2 )

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% N/A 100%

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

7. 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──非經本局指紋
系統核實身份 30 分鐘 98% N/A 100%

8. 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% N/A 100%

9. 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

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

出入境事務廳
外國人事務警司處

N/A 100%

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

4 延長「逗留許可」

12. 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80% 99.86% 98.70%

13. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

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

15. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% ---

5 外地僱員身份認別證

16. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 100%

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

18. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

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

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20. 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 100%

21. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

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

23. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

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

26. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% ---

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

14
服務承諾履行情況
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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 )

2014 年 2015 年

8 居留許可

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

出入境事務廳
居民事務警司處

100% 97.11%

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

翌工作日
下午 2 時 98% 100% 99.52%

30. 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% 100% 100%

31. 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 12 時 95% 出入境事務廳

外國人事務警司處 100% 100%

32. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處
居民事務警司處

100% 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% 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% 98.63% 98.67%

35. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 98.28%

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% 99.83%

37. 續期 35 分鐘 90% 99.24% 99.38%

38. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

39. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- 100%

10 特別逗留證

40. 申請 8 個工作日 90%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 99.22%

41. 續期 6 個工作日 85% 99.42% 96.01%

42. 補發 4 個工作日 90% 100% 83.33%

43. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

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

45. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 100%

11 往港特別證明書

46. 申請 翌工作日
下午 3 時 90%

出入境事務廳
居民事務警司處

--- 100%

47. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% --- ---

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

49. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

12 回境許可證明書

50. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

--- ---

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

52. 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% --- ---

13 999 緊急求助服務

53. 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳
行動控制中心 99.95% 99.92%

54. 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97%
交通廳

澳門交通警司處

99.61% 99.73%

55. 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100% 98.44%

14 收納交通違例罰款 56. 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處
澳門警務廳

各警務警司處

100% 100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》

第 80 條所指國家之
駕駛執照

57. 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門交通警司處 99.99% 99.97%
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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 )

2014 年 2015 年

16 處理拾獲物 58. 拾獲本澳居民證件 ─ 發還通知 15 分鐘 75%

出入境事務廳
交通廳

澳門警務廳
海島警務廳

特警隊
各警務警司處

99.75% 80%

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

各警務警司處

99.96% 98.96%

18 申報安裝警鐘 60. 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 100% 96.30%

19 遺體搬遷實況筆錄 61. 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察暨紀錄科

--- ---

20 殯葬通行證 62. 申請 25 分鐘 95% 100% 100%

21 遺體火化或焚化執照
63. 申請（連同《遺體搬遷實況筆錄》） 35 分鐘 90% N/A ---

64. 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% N/A 100%

22 使用及攜帶競賽武器
准照

65. 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 審批 20 個工作日 98%

情報廳
槍械暨彈藥科

N/A 91.70%

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

67. 續期 17 個工作日 95% 67.26% 100%

68. 補發 11 個工作日 95% 100% 100%

69. 取消 即日 99% 100% 100%

23 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70. 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% N/A 62.90%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71. 申請 — 審批 20 個工作日 98% N/A 100%

72. 申請 — 登記 6 個工作日 98% N/A 100%

25 購買子彈之許可
73. 申請 10 個工作日 95% 93.05% 87.80%

74. 取消 即日 99% --- ---

26
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口

／出口

75. 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100% 100%

76. 取消《入口／出口許可》 即日 99% --- ---

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

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

行動控制中心 100% 98.25%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79. 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100% 100%

80. 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100% 100%

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

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

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2014 Ano de 2015

1
Autorização 
de entrada e 
permanência

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

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

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

2 Formalidades de 
entrada e saída

4. Formalidades de verificação de documentos nas saídas / entradas para 
residentes de Macau (Canal de controlo não-automático) 10 segundos 90%

Serviço de 
Migração

Postos Fronteiriços

100%
(Nota 2)

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% N/A 100%

6.
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram o 
seu documento no exterior - confirmação da identidade pelo sistema 
de impressões digitais do CPSP

25 minutos 98% N/A 100%

7.
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram o 
seu documento no exterior - confirmação da identidade 
não pelo sistema de impressões digitais do CPSP

30 minutos 98% N/A 100%

8. Rectificação da “Autorização de Permanência” concedida na entrada 
aos não residentes 26 minutos 97% N/A 100%

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

3

Tratamento 
do extravio de 

documentos que 
os não residentes 
usavam quando 

entraram na RAEM

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

1 hora 98%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

N/A 100%

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

3 horas 98% N/A 100%

4
Prorrogação da 
"Autorização de 
Permanência"

12. Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 80% 99.86% 98.70%

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

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

15. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% 100% ---

5

Título de 
Identificação de 

Trabalhador Não-
residente

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

100% 100%

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

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

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

até às 16H00 do 
dia útil imediato 90% N/A 100%

6

"Autorização 
Especial de 

Permanência"  para 
Agregado Familiar 

do Trabalhador Não-
residente

20. Cancelamento 25 minutos 97% 100% 100%

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

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

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

7

"Autorização 
Especial de 

Permanência"  para 
Estudantes do 

Exterior

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

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

26. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% 100% ---

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

14 
Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2014 Ano de 2015

8 Autorização de 
Residência

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Residentes

100% 97.11%

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

até às 14H00 do 
dia útil imediato 98% 100% 99.52%

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

31. Emissão de 2ª via da “Guia de Autorização de Residência / Renovação 
da Autorização de Residência”

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

100% 100%

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

Comissariado de 
Residentes

100% 100%

33. Pedido de “Certidão comprovativa de que as impressões digitais foram 
recolhidas do requerente” 3 horas 98% 100% 100%

34. Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% 98.63% 98.67%

35. Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100% 98.28%

9

"Autorização Especial 
de Permanência" 
para Interessados 
com pedidos de 
Autorização de 

Residência

36. Pedido 35 minutos 95% 100% 99.83%

37. Renovação 35 minutos 90% 99.24% 99.38%

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

39. Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% --- 100%

10 Título Especial de 
Permanência

40. Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

100% 99.22%

41. Renovação 6 dias úteis 85% 99.42% 96.01%

42. Emissão de 2ª via 4 dias úteis 90% 100% 83.33%

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

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

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

11
Documento especial 

para deslocar à 
RAEHK

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Residentes

--- 100%

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

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

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

12
Certificado de 
Autorização de 

Regresso

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Estrangeiros

--- ---

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

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

13 Serviços de 
Emergência 999

53. Atendimento da linha 9 segundos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

99.95% 99.92%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.61% 99.73%

55. Pedido de “Certidão de Acidente de Viação” 10 dias úteis 90% 100% 98.44%

14
Cobrança de multas 

por 
infracções de trânsito

56. Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento 
Policial de Macau

Comissariados 
Policiais

100% 100%

15

Registo de cartas 
de condução da 

RAEHK ou de países 
constantes do Artigo 

80º da "Lei do 
Trânsito Rodoviário"

57. Registo 5 minutos 90%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.99% 99.97%
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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)

Ano de 2014 Ano de 2015

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

devolução 15 minutos 75%

Serviço de 
Migração

Departamento de 
Trânsito

Departamento 
Policial de Macau

Departamento 
Policial das Ilhas
Unidade Táctica 

de Intervenção da 
Polícia

Comissariados 
Policiais

99.75% 80%

17 Participação de 
extravio 59. Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 

(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%
Departamento 

Policial de Macau
Departamento 

Policial das Ilhas
Comissariados 

Policiais

99.96% 98.96%

18
Comunicação da 

instalação de sistema 
de alarme

60. Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 100% 96.30%

19
Auto de notícia de 

transladação de 
restos mortais

61. Comunicação prévia 30 minutos 90%

Departamento de 
Informações
Secção de 

Fiscalização e 
Registo

--- ---

20 Livre-trânsito 
mortuário 62. Pedido 25 minutos 95% 100% 100%

21 Licença de cremação 
ou incineração

63. Pedido (incluindo o "Auto de notícia de transladação de restos mortais") 35 minutos 90% N/A ---

64. Pedido (incluindo o "Livre-trânsito mortuário") 30 minutos 98% N/A 100%

22
Licença de uso e 
porte de arma de 

competição

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

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

N/A 91.70%

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

67. Renovação 17 dias úteis 95% 67.26% 100%

68. 2ª Emissão 11 dias úteis 95% 100% 100%

69. Cancelamento no mesmo dia 99% 100% 100%

23

Autorização para 
detenção de armas 
de ornamentação e 
de valor estimativo

70. Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% N/A 62.90%

24
Autorização de 

venda / transmissão 
de armas

71. Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% N/A 100%

72. Pedido - Registo 6 dias úteis 98% N/A 100%

25
Autorização de 
aquisição de 

munições

73. Pedido 10 dias úteis 95% 93.05% 87.80%

74. Cancelamento no mesmo dia 99% --- ---

26

Importação / 
Exportação de armas, 
munições, engenhos 

ou materiais 
explosivos ou de 
armas simuladas

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

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

27

Cartão de 
identificação 

profissional para 
agentes de segurança

77. Pedido 10 dias úteis 98%

Departamento de 
Informações
Secção de 

Empresas de 
Segurança Privada

N/A 100%

28
Linha de Combate ao 

Tráfico de Pessoas 
28889911

78. Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

100% 98.25%

29 Serviço Gratificado

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

Operações
Divisão de 

Relações Públicas

100% 100%

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

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