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　　2016 年，澳門警察已走過 325 個年頭。多年來，治安警察局全體人員上下一心，

肩負維護治安的重任，致力提供優質治安服務，迅速為市民排難解困，與廣大市民風雨

同路。

　　隨著近年澳門社會的發展日趨多元化，治安形勢趨於複雜多變。面對社會新形勢，

本局時刻秉持居安思危、杜漸防微的精神，積極研究應對策略及嚴格執行各項警務工作。

　　繼往開來，本局將繼續遵循「主動警務」、「社區警務」、「公關警務」三個理念

為指導方針，以務實進取、開放創新的思維，為未來的一年調好風帆，繼續揚帆開航，

共創澳門警察新里程！

 No ano 2016, a Polícia de Macau já passou os seus 325 anos. Nos passados anos, o Corpo de 

Polícia de Segurança Pública assumiu o grande cargo na manutenção de segurança sob a união do 

seu pessoal em geral, prestando um serviço de segurança de alta qualidade, resolvendo rapidamente 

as questões e as dificuldades encontradas pelos cidadãos, bem como, caminhando sempre em 

conjunto com a população.

 Com o desenvolvimento da sociedade de Macau se encontra cada vez mais diversificada nos 

recentes anos, a situação de segurança tornou-se mais complexa e mutável. Perante a esta nova 

situação da sociedade, esta Corporação deve ficar sempre preparada para adversidades e seguir 

pelo espírito de supressão e de prevenção dos casos leves, com vista a evitar o desenvolvimento 

dos mesmos, estudando activamente a estratégia para fazer face e executando com rigor os diversos 

serviços policiais.

 Como sempre, esta Corporação vai continuar a prosseguir o “policiamento activo”, o 

“policiamento comunitário” e o “policiamento de proximidade” esses três policiamentos como 

princípios orientadores e seguir pelo pragmático progressivo e uma mentalidade inovadora aberta, 

bem ajustar as forças no futuro ano, continuando a avançar, com vista a criar em conjunto um novo 

marco miliário da Polícia de Macau!

治安警察局局長
O Comandante do CPSP

梁文昌 警務總監
Leong Man Cheong

Superintendente Geral
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澳門警察歷史源遠流長，成立至今已逾三百

年，多年來肩負著維護澳門治安的重任。隨着

近年社會高速發展，治安形勢愈益複雜化，警

務工作面對的困難及挑戰與日 俱 增， 警 察 身

為維護社會治安的重要一環，應隨著社會發

展趨勢及脈絡與時俱進，持續展現警察的專

業，穩固治安的基石。

2016 年，本局重點循「周密警務部署，打造

全方位的治理策略」、「不斷精進革新，完善

新型警務模式」、「貫徹科技強警，提升綜合

警務能力」及「強化內部建設，提升警隊組織

效能」展開工作，取得良好成效。

周密警務部署，打造全方位的治理策略

本局厲行主動警務之策，以社區實際治安需要

為導向，因應治安形勢，及時作出針對性的警

務部署和調整，強化警務應變能力，擬訂全方

位治安管理策略，有序展開各項執法工作。針

對本澳實際情況，本局全力打擊各類罪行及行

政違規違法行為，包括毒品犯罪、操縱賣淫、

非法旅館及非法工作等，並部署及執行各類常

規及不定期反罪惡警務行動，加強打擊違規的

士和非法載客營運車輛 ( 俗稱「白牌車」) 以

及其他交通違規違法行為；針對節日長假期的

市面和出入境人流情況，持續優化人潮管制措

施及旅遊警察警務模式的實施；完善技術裝備

及人力資源管理，提高通關質量及監控能力；

維持道路安全及社會正常秩序，做好各種交通

管制，保障市民和旅客的出行權利。另外，隨

著區際警務合作迎來新局面，本局積極加強與

各地相關實體部門的交流與合作，促進情報交

流，透過不斷拓展及優化各項合作機制，更有

效預防及撲滅罪行。

不斷精進革新，完善新型警務模式

以現代新型警務模式推動警務工作是本局重點

策略之一。在過往行之有效的警務策略基礎

上，精進革新，持續完善新型警務模式，與時

俱進。為配合澳門構建世界旅遊休閒中心的發

展方向，於 2015 年底，本局試行旅遊警察新

型警務模式，主要以本澳世遺歷史城區為服務

重點，經過一年的實踐及建設已初見成效，包

括阻遏旅遊區的犯罪、人群管理及應對突發事

件等均發揮積極作用。為保障熱門旅遊點的公

共安全，本局持續革新，透過提供人員專業培

訓、建設全新警察形象、拓展隊伍編制及增加

旅遊景點等措施來進一步完善相關模式，藉

此保障旅遊區的安全秩序，維護澳門良好旅遊

城市形象。

2016 年，本局繼續積極貫徹以社區警務為導

向的新型警務模式，進一步深化社區警務聯絡

機制、酒店業警務聯絡機制及警 . 校聯絡機制，

透過展開宣傳、拜訪、會議、建構校園安全防

護網和新型網絡平台，全方位與市民大眾交流

互動，增進警民互信，拉近警民關係。另外，

為進一步開拓警方與市民的溝通平台，治安警

察局微信官方帳號海外版、內地版，以及「治

安警察局社區警務」Facebook 專頁已相繼推

出，標誌著與公眾溝通的策略邁向另一新階

段。與此同時，本局持續優化警媒關係，從過

往單向溝通到進一步密切互動關係，有效促進

彼此互信與合作。

貫徹科技強警，提升綜合警務能力

「科技強警」是本局致力推動的警政目標。本

局以推動及建置各項先進設備系統，改善人力

依賴，精準評估治安狀況，運用科技力量來維

護治安，給市民大眾提供一個更安全的生活環

境。於 2016 年先後落實了多項先進科技措施，

包括推出警務智能電話強化前線工作，並結合

電子抄牌機等系統的運用，提高警員在現場處
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A Polícia de Macau possui uma longa história, 

passou por mais de 300 anos desde a sua criação, 

assumindo, durante estes anos,  uma grande 

responsabilidade na salvaguarda da segurança 

de  Macau.  Com o ráp ido  desenvolv imento 

da sociedade registado nos recentes anos, a 

situação de segurança se encontra cada vez mais 

complicada, levando assim maiores dificuldades e 

desafios nos serviços policiais. Sendo Polícia uma 

parte importante na salvaguarda de segurança da 

sociedade, deve a mesma acompanhar o ritmo 

da tendência e do segmento do desenvolvimento 

da sociedade, continuando a desenvolver o 

profissionalismo da Polícia, com vista a garantir 

uma situação de segurança estável. 

No ano 2016, os nossos trabalhos essenciais 

foram desenvolvidos a partir de “planeamento 

pol iciais  pormenorizado, cr iando estratégia 

de gestão abrangente”,  “constante inovação 

so f i s t i cada ,  aper fe içoando o  novo  mode lo 

policial”, “concretização do conceito de utilizar 

a tecnologia para melhorar o trabalho policial, 

elevando a capacidade policial  em geral” e 

“re forço na const rução interna,  e levando a 

eficiência na organização policial”, os quais se 

obtiveram bons resultados.

Planeamento policiais pormenorizado, criando 

estratégia de gestão abrangente

Es ta  Corporação  obedece  r i go rosamente  a 

estratégia do policiamento activo, seguindo pela 

理事件的效率；著重優化邊境站資訊系統，增

加自助通關閘機數量及拓寬適用人群類別，完

善面容識別系統及建立自動指紋識別系統數據

庫等，提高通關質量並嚴密監察不法分子；積

極推廣電子政務，向社會大眾推出多項便民電

子服務，拓展更多網絡溝通平台，極大提升工

作效率及服務質量；協同相關部門完成了第一

階段「全澳城市電子監察系統」（俗稱「天眼」

系統）的投入使用，由本局人員進行 24 小時

全天候監控。天眼系統有助警方預防、偵查和

打擊罪案，提高案件的偵破速度，並能對違法

犯罪人士形成阻嚇作用。

為進一步推進科技強警策略，本局持續增強人

員專業培訓，引進及完善設施裝備，全面提升

綜合警務能力。

強化內部建設，提升警隊組織效能

強化團隊建設對造就高效團結的警隊至關重

要。2016 年本局繼續貫徹「以警為本」的管

理方針，適當引進柔性組織文化，進一步推動

人文關懷，建立雙向人員溝通機制，暢通各級

人員交流渠道，並通過建構心理支援機制及積

極開辦各項文娛康樂活動，增強全體成員的向

心力和凝聚力，建立共同價值。持續完善內部

管理及監督機制，嚴格要求各級人員遵守法

紀，並透過績效管理確保賞罰分明，激勵人員

士氣。同時人員警務知識及執法能力的培訓亦

是團隊建設的重要環節，本局持續加強相關

工作，確保每位人員專業高效履行各項警務工

作。另外，本局亦非常著重加強警隊「服務市

民」、「廉潔奉公」的核心價值建設，力求將

「以民為本」的警務理念根植於全體人員工作

及內心當中，從心出發，提供各項優質的治安

服 務， 用 實 際 工 作 表 現 塑 造「 廉 潔 高 效、 專

業精幹」的警隊形象，以贏得市民的信任及

支持。

回顧過去一年，本澳治安環境持續平穩，警隊

全體人員的努力功不可沒。在新的一年，本局

將以全面的執法能量，以嶄新的策略與模式，

以專業和最佳智慧來規劃及執行警務工作，致

力維護本澳良好的治安環境，促進社會穩定發

展，為打造澳門成為宜居宜遊城市竭盡全力！
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necessidade real de segurança da sociedade e 

conforme a situação de segurança para planear 

e  a j u s t a r  a t e m p a d a m e n t e  o  p o l i c i a m e n t o 

próprio, reforçando a capacidade de resposta do 

policiamento e elaborando estratégia de gestão 

de segurança abrangente, com vista a desenvolver 

com ordem os diversos serviços de execução 

da le i .  Face ao es tado real  de Macau,  es ta 

Corporação combate com toda a força os diversos 

tipos de crimes e os actos de irregularidades e 

de ilegalidades administrativas, incluindo crimes 

relacionados com a droga, exploração do negócio 

de prostituição, pensão ilegal e trabalho ilegal, 

etc., bem como planear e executar os diversos 

actos policiais convencionais e não periódicos 

contra a criminalidade, intensificando o combate 

contra as irregularidades praticadas pelos taxistas 

e a exploração de transporte ilegal de passageiros 

(conhecido por “veículos que serviram como 

táxi sem alvará”) e demais irregularidades e de 

ilegalidades rodoviárias; face à movimentação 

de pessoas na região e nas fronteiras durante 

os  fer iados prolongados,  aper fe içoando em 

contínuo a medida de controlo de multidão e 

a concretização do molde de policiamento de 

polícia turística; aperfeiçoar os equipamentos 

técnicos e a gestão de recursos humanos, com 

vista a elevar a qualidade na passagem fronteiriça 

e reforçar a capacidade de fiscalização; manter 

a segurança rodoviária e a normal ordem da 

sociedade,  bem fazer  os  diversos controlos 

de tráfego, garantindo o direito da saída dos 

cidadãos e visitantes. Por outro lado, com o 

novo aspecto resultante da cooperação regional, 

es ta Corporação intensi f icou act ivamente o 

intercâmbio e a cooperação com os respectivos 

serviços e entidades das diferentes localidades, 

promovido a troca de informações, prevenindo 

e combatendo  com eficiência as criminalidades 

mediante o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 

dos diferentes mecanismos de cooperação.

Constante inovação sofisticada, aperfeiçoando o 

novo modelo policial

Uma das estratégias essenciais desta Corporação 

é promover os serviços policiais mediante o 

moderno  e  novo  mode lo  de  po l ic iamento . 

Com base nas estratégias eficazes adoptadas 

n o  p a s s a d o ,  i n o v a n d o  s o f i s t i c a d a m e n t e , 

aperfeiçoando constantemente o novo modelo 

de policiamento,  bem como acompanhando 

com o ritmo do tempo. Com vista a conciliar o 

desenvolvimento de Macau para a construção 

do Centro Mundial de Turismo e Lazer, no final 

do ano 2015, esta Corporação adoptou a título 

experimental o novo modelo de policiamento, 

ou seja a polícia turística, essencialmente em 

prestar serviço no Centro Histórico de Macau 

do Património Mundial, que após um ano de 

prática e de construção conseguiu atingir um 

determinado resultado, como no impedimento 

do acontecimento de crime nas zonas turísticas, 

no controlo de multidão e na resolução dos 

incidentes, tendo desempenhado um papel activo. 

A fim de garantir a segurança pública nos pontos 

de interesse turísticos, esta Corporação tem vindo 

a inovar, mediante o fornecimento de cursos de 

formações ao seu pessoal, o estabelecimento 

de uma nova imagem policial, o alargamento 

do quadro de pessoal e o aumento de prestação 

do serviço para os demais pontos de interesse 

turísticos com vista a aperfeiçoar o respectivo 

modelo de policiamento, garantindo a segurança 

e a ordem nas zonas turísticas, salvaguardando a 

boa imagem da cidade turística de Macau.

No ano 2016, esta Corporação continuou a 

concretizar este novo modelo de policiamento 

comunitário, aprofundando ainda o mecanismo 

de l igação do pol ic iamento comuni tár io ,  o 

mecanismo de  l igação de  pol ic iamento  no 

sector hoteleiro e o mecanismo de ligação entre 

Polícia e escolas, e mediante as actividades de 
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sensibilização, as visitas, as reuniões, a criação da 

rede de segurança escolar e da nova plataforma 

de rede, fornecendo à população uma interacção 

abrangente, aumentando a confiança mútua entre 

a Polícia e a população, tudo para reduzir a 

distância da Polícia com a população. Por outro 

lado, a fim de melhor desenvolver a plataforma 

de comunicação entre a Polícia e a população, 

foram lançado respectivamente a conta oficial do 

exterior e da China Continental de “Wechat” do 

CPSP, e a página electrónica do “Policiamento 

Comunitário do CPSP” no Facebook, manifestando 

assim que esta estratégia de comunicação com a 

população, passando assim para uma nova etapa. 

Paralelamente, esta Corporação tem aperfeiçoado 

em contínuo a relação entre a Polícia e os orgãos 

de comunicação social, desde a comunicação 

ant iga uni lateral  até uma relação interat iva 

estreita, promovendo eficazmente a confiança 

mútua e a cooperação entre ambas as partes.

Concretização do conceito de utilizar a 

tecnologia para melhorar o trabalho policial, 

elevando a capacidade policial em geral

“Utilizar a tecnologia para melhorar o trabalho 

p o l i c i a l ”  é  u m  o b j e c t o  e m  q u e  a  P o l í c i a 

pretende a promover. Promovido e construído os 

diversos sistemas de equipamentos avançados, 

m e l h o r a n d o  a  d e p e n d ê n c i a  n o s  r e c u r s o s 

humanos,  aval iando o es tado de segurança 

com precisão, aproveitando a força tecnológica 

para salvaguardar a segurança e fornecendo à 

população um ambiente de vida mais segura. No 

ano 2016, foram respectivamente concretizadas 

várias medidas de tecnologia avançada, incluindo 

o lançamento do telemóvel inteligente policial 

para fortalecer os serviços da linha de frente, o 

qual a ser utilizado em conjunto com o aparelho 

electrónico de passagem de talão de multa, 

elevando assim a eficácia dos agentes policiais 

durante o tratamento de casos; dando importância 

no aperfeiçoamento do sistema de informações 

dos postos fronteiriços, aumentado o número de 

vias para passagem automática nas fronteiras, 

controlado em tempo oportuno e alargando-as 

para serem utilizadas a mais tipos de documentos, 

melhorando o sistema de identificação facial e 

estabelecendo a base de dados das impressões 

d ig i ta i s  e lec t rón icos ,  com v i s ta  a  e levar  a 

qualidade na passagem fronteiriça e a controlar 

rigorosamente os malfeitores; promoção activa 

do governo electrónico, lançar à sociedade vários 

serviços electrónicos que facilitam a população, 

desenvolver mais plataformas de comunicação 

de rede, elevando bastante na eficiência dos 

trabalhos e na qualidade de serviço prestado; 

articular com os respectivos serviços para concluir 

a primeira fase do sistema de videovigilância em 

espaços públicos (conhecido por “sistema de 

videovigilância”) e entrou em funcionamento, o 

qual funciona e é monitorizado pelo pessoal desta 

Corporação durante 24 horas. Sistema este para 

apoiar a Polícia na prevenção, investigação e 

combate à criminalidade, elevando a velocidade 

na descoberta de casos, e ainda resulta um efeito 

dissuasor aos infractores ou criminosos.

Com vista a avançar mais um passo na estratégia 

de utilizar a tecnologia para melhorar o trabalho 

policial, esta Corporação tem intensificado em 

contínuo os cursos de formações para o pessoal, 

introduzindo e aperfeiçoando as instalações 

e  equipamentos ,  e levando in tegra lmente  a 

capacidade policial em geral.

Reforço na construção interna, elevando a 

eficiência na organização policial

Reforçar a construção da equipa constitui um 

factor bastante importante para criar um corpo 

policial com alta eficiência e camaradagem. 

No ano 2016, esta Corporação continuou a 

concretizar a política de “liderança orientada para 

a polícia”, introduzir adequadamente a cultura 
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flexível organizacional, promover a preocupação 

humana, criar um mecanismo de comunicação 

entre o pessoal, abrir canais de troca de opiniões 

entre o pessoal das diferentes categorias, ainda 

mediante a criação do mecanismo de apoio 

psicológico e a organização activa das diversas 

actividades culturais e recreativas em intensificar 

a força centrípeta e coesão do pessoal em geral, 

estabelecendo um valor comum. Aperfeiçoar em 

contínuo o mecanismo de gestão interna e da 

supervisão, exigir com rigor a obediência das leis 

por parte do pessoal das diferentes categorias, e 

ainda, através de uma gestão eficaz em garantir 

o regime de prémios e punições, estimulando 

o moral do pessoal.  Igualmente, a formação 

no conhecimento policial e na capacidade de 

execução da lei constitui também uma parte 

importante para a construção da equipa, esta 

Corporação intensifica em contínuo o respectivo 

trabalho, garantindo os diversos serviços policiais 

sejam cumpridos com profissionalismo e alta 

eficiência por cada um do nosso pessoal. Por 

outro lado, esta Corporação concentra no reforço 

da construção dos valores fundamentais do corpo 

policial no âmbito de “servir a população” e 

de “integridade e imparcialidade”, com vista 

a  implantar  o concei to de “servi r  o povo é 

fundamental” nos trabalhos e mesmo no coração 

do pessoal  em geral ,  pres tando os diversos 

serviços policiais com alta qualidade, e mediante 

os  t raba lhos  desempenhados  em cr ia r  uma 

imagem policial de “integridade, alta eficiência, 

competência e profissionalismo”, granjeando a 

confiança e o apoio por parte dos cidadãos.

Durante o ano passado, o ambiente de segurança 

de Macau continua estável, graça ao esforço 

prestado por todo o pessoal do corpo policial. 

No ano a seguir, esta Corporação irá prestar 

com toda a sua energia de execução da lei, 

planeando e executando os trabalhos policiais 

com nova estratégia e novo modelo, bem como 

profissionalismo e melhor sabedoria, com vista 

a salvaguardar o bom ambiente de segurança de 

Macau, promover um desenvolvimento estável 

da sociedade, a fim de construir com toda a força 

uma cidade apropriada para viver e visitar!



組織架構
Estrutura Orgânica
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指 揮 部
Comando

資源管理廳 
　人力資源處

　物力資源處

　財政資源室

　文書處理暨檔案科

資源管理廳負責： 

・人事 

・物資 

・財政 

情報廳 
　偵查暨情報處

　　　資料分析暨處理科

　　　有組織罪案調查科

　　　遣返科

　總務警司處

　　　槍械暨彈藥科

　　　監察暨記錄科

　　　私人保安企業科

　文書處理暨檔案科

情報廳負責：

・關於刑事紀錄的處理並保持其最新資料 

・計劃和統籌包括偵查、情報和反情報活動 

・遣返內地非法移民 

・統籌槍械、彈藥、爆炸物品、煙花和電動引

爆裝置等物品的入口、貿易、使用和扣押 

・進行稽查活動

・監察遺體之搬離、移動、埋葬、火葬及焚化 

・處理有關設立私人保安企業或自體防禦企業

之一切申請 

Departamento de Gestão de Recursos

 Divisão de Recursos Humanos
 Divisão de Recursos Materiais
 Gabinete de Recursos Financeiros
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Gestão de Recursos, 
compete :
・a gestão do pessoal 
・a gestão do material 
・a gestão de meios financeiros 

Departamento de Informações

 Divisão de Investigação e Informação
 Secção de Processamento e Tratamento de 

Noticias
 Secção de Anti-crime Organizado
 Secção de Contra-informação
 Comissariado de Assuntos Gerais
  Secção de Armas e Munições
  Secção de Fiscalização e Registo
  Secção de Empresas de Segurança Privada
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Informações, compete :
・Tratamento a actualização de registos criminais
・Planeiar e coordenar acções de investigação, 

informação, contra- informação
・Repatriamento de imigrantes ilegais
・Coordenar acções de importação, comercialização, 

uso e detenção de armas de fogo, munições, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e eléctricos 

・Efectuar acções de fiscalização
・Fiscalizar a observância na RAEM das normas 

relativas à transladação, remoção, enterramento, 
cremação e incineração de restos mortais e 
assegurar o tratamento dos assuntos que por lei 
competirem ao CPSP 

・Constituir e manter actualizado o ficheiro de todo 
o pessoal de segurança das empresas privadas, 
bem como proceder à fiscalização, nos termos da 
lei em vigor 
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Departamento de Operações

 Divisão de Operações e Comunicações
  Centro de Controlo Operacional
  Secção de Operações
  Secção de Comunicações
 Divisão de Relações Públicas
  Secção de Informações Interma
  Secção de Protocolo
  Secção de Relações Públicas
  Gabinete de Tradução
 Secção de Informática e Análise Estatistica
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Operações, compete :
・Elaborar directivas, planos e ordens de operações
・Garantir o funcionamento do sistema de 

comunicações e de emergência

・Coordenar todas as actividades de relações 
públicas e de protocolo

・Coordenar para a realização de acções de 
sensibilização para o “Combate da Criminalidade” 

・Recolher, estudar e analisar dados estatísticos

Serviço de Migração

 Divisão de Migração
  Comissariado de Estrangeiros
  Comissariado de Residentes
  Comissariado de Trabalhadores Não-Residentes
 Divisão de Controlo Fronteiriço
  Comissariado de Investigação
  Comissariado de Posto Fronteiriço das Portas 

do Cerco
Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Porto  
Exterior

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto 

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Aeroporto
Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

  Comissariado do Posto Fronteiriço do COTAI
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Estatística

行動廳 
　行動暨通訊處

　　　行動控制中心

　　　行動科

　　　通訊科

　公共關係處

　　　內部資訊科

　　　禮賓科

　　　公共關係科

　　　翻譯辦公室

　資訊暨統計資料分析科

　文書處理暨檔案科

行動廳負責： 

・制定行動指令、計劃和命令 

・確保通訊和緊急救援系統的運作 

・統籌公共關係和禮儀的事項 

・統籌和宣傳預防犯罪的活動 

・搜集、研究及分析統計資料 

出入境事務廳 
　出入境事務處

　　　外國人事務警司處

　　　居民事務警司處

　　　外地勞工事務警司處

　邊境檢查處

　　　調查警司處

　　　關閘邊境站警司處

　　　　　珠澳跨境工業區邊境站

　　　外港邊境站警司處

　　　　　內港客運碼頭邊境站

　　　機場邊境站警司處

　　　氹仔客運碼頭邊境站警司處

　　　路氹城邊境站警司處

　文書處理暨檔案科

　統計科
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出入境事務廳負責：

・執行及監察出入境政策 

・檢查經海、陸、空三路出入境的旅客 

・處理非本澳居民之逗留或定居申請及簽發有

關證件 

交通廳 
　交通監控警司處

　　　行政科

　　　偵查科

　澳門交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　海島交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　文書處理暨檔案科

交通廳負責：

・管制交通秩序 

・檢控交通違例 

・徵收交通違例罰款 

・偵查交通意外事故 

澳門警務廳 
　第一警務警司處

　第二警務警司處

　　　黑沙環警察分站

            特別巡邏組

　第三警務警司處

　　　外港新填海區警察分站

            特別巡邏組

　偵查警司處

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

澳門警務廳負責：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失等警務工作

Ao Serviço de Migração compete :
・Executa e fiscaliza a política migratória da RAEM
・Controlo de entradas e saídas
・Tratamento de pedidos de permanência e 

fixação de residência de estrangeiros, bem como 
emissão dos respectivos documentos 

Departamento de Trânsito

 Comissariado de Controlo de Tráfego
  Secção Administrativa
  Secção de Inquérito
 Comissariado de Trânsito de Macau
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Comissariado de Trânsito das Ilhas
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Trânsito compete :
・Controlo do Trânsito

・Autuar contra infrações de regras do trânsito

・Proceder à cobrança de multas por infracções

・Elaborar inquéritos relativos a acidentes de 
trânsito

Departamento de Policial de Macau

 Comissariado de Policial n.o 1
 Comissariado de Policial n.o 2 
  Posto Policial da Areia Preta
          Equipa Especial de Patrulha
 Comissariado de Policial n.o 3
  Posto Policial do NAPE
          Equipa Especial de Patrulha
 Comissariado de Inquéritos
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações

Ao Departamento Policial de Macau, compete :
・Patrulhamento

・Manutenção da ordem pública

・Recepção de queixas, participações e reclamações

・Acções policiais e tratamento de perdidos e 
achados
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海島警務廳 
　機場警務處

　　　機場警察接待處

　氹仔警務警司處

            特別巡邏組

　路環警務警司處

　　　橫琴澳門大學新校區分站 ( 澳門分站 )

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

　偵查科

海島警務廳負責氹仔及路環：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失

・按照保安和緊急應變計劃，確保澳門國際機 

　場的安全

特警隊 
　特警處

　　　保護重要人物及設施組

　　　防暴大隊

　　　防暴輔助大隊

　　　防暴輔助中隊

　行動暨訓練警司處

　　　行動科

　　　訓練科

　指揮部輔助組

　　　運輸暨物資供應隊

　　　總務隊

　　　警犬隊

　　　拆彈科

　　　通訊科

　　　文書處理暨檔案科

　特別行動組

Departamento Policial das Ilhas

 Divisão Policial do Aeroporto
  Posto de Atendimento do Aeroporto
 Comissariado Policial da Taipa
           Equipa Especial de Patrulha
 Comissariado Policial de Coloane
  Posto - Novo Campus da Universidade de 

Macau na Ilha de Hengqin do Comissariado
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações
 Secção de Inquéritos

Ao Departamento Policial das Ilhas, compete :
・Patrulhamento

・Manutenção da ordem pública

・Recepção de queixas, participações e reclamações

・Tratamento de achados e perdidos, e acções 
policiais

・Garantir a segurança do AIM de acordo com os 
planos de segurança e de emergência

Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

 Divisão de Intervenção
  Grupo de Protecção de Altas
  Grupo de Intervenção
  Grupo de Apoio
  Pelotão de Instrução
 Comissariado de Operações e Instrução 
  Secção de Operações
  Secção de Instrução
 Grupo de Comando e Serviços
  Pelotão de Reabastecimento e Transportes
  Pelotão de Serviço
  Pelotão Cinotécnico
  Secção de  I.E.E.I
  Secção de Comunicações
  Secção de Expediente e Arquivo
 Grupo de Operações Especiais
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特警隊負責：

・防暴

・保護重要人物及設施

・訓練警犬

・拆彈

・執行高度危險之任務等

警察學校 
　輔助警司處

　　　研究、計劃暨刊物科

　　　射擊暨體育科

　訓練警司處

　　　培訓課程科

　　　進修暨學習科

　文書處理暨檔案科

警察學校負責：

・保安學員培訓課程之專業階段培訓及實習

・再培訓課程

・晉升課程

・年度體能及射擊測試

・組織內部體育比賽活動

指揮部輔助暨服務處 
　服務警司處

　　　維修保養暨供應科

　　　車輛維修保養科

　　　車輛資料統計科

　　　文書處理暨檔案科

　　　統籌計劃科

指揮部輔助暨服務處負責：

・運輸服務 

・汽車維修 

・設施保養 

・制造木器及鐵器、皮革、布料制品 

・印制本局部分印刷品 

À Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, 
compete :
・Actuar em situações de ameaça especial, em 

defesa da ordem e tranquilidade públicas

・Garantir a protecção de altas entidades e 
instalações importantes

・Proceder ao treino cinotécnico

・Inactivação de Engenhos Explosivos 
Improvisados

・Executar missões de alto risco

Escola de Polícia

 Comissariado de Apoio
  Secção de Estudos, Planos, e Publicações
  Secção de Tiro, Educação Física e Desportos
 Comissariado de Instrução 
  Secção de Cursos de Formação
  Secção de Estágios e Aperfeiçoamento
 Secção de Expediente e Arquivo

À Escola de Polícia, compete organizar :
・Cursos de formação profissional e estágios

・Cursos de reciclagem

・Cursos de promoção

・Teste de aptidão fisica e de tiro

・Competições desportivas (internas) 

Divisão de Apoio e Serviços

 Comissariado de Serviço
  Secção de Reparação e Manutenção  e de 

Abastecimento
  Secção de Manutenção e Reparação de veículos
  Secção de Estatística de Veículos
  Secção de Expedientes e Arquivo
  Secção de Coordenação Planeamento

À Divisão de Apoio e Serviços, compete :
・Serviços de transporte

・Reparação de veículos

・Manutenção e conservação de instalações

・Fabrico de materiais de madeira, metal, cabedal 
e tecido

・Publicação de impressos, panfletos, cartões, 
postais e outras publicações
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警銜標誌
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副警務總長
Subintendente

警司
Comissário

警務總長
Intendente

副警司
Subcomissário

副警長
Subchefe

首席警員
Guarda Principal

警長
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一等警員
Guarda de Primeira

警員
Guarda
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設施分佈
Localização de Instalações 
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澳門治安警察 325 周年紀念
325.° 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 325 周年，本局舉辦一系列慶祝活

動。當中包括 2016 年 3 月 6 日在特警隊大樓

舉行「開放日」，活動由嘉獎警務人員及表揚

好市民儀式揭開序幕。本年度共有 539 位警務

人員憑傑出表現獲嘉獎，23 位好市民因主動協

助本局撲滅罪行，樹立崇高公民責任典範而獲

頒發表揚狀。儀式結束後，本局安排了一系列

展覽、表演節目及攤位遊戲，與眾同樂，入場

人數逾 7,800 人次。

於 3 月 14 日，周年紀念日早上，首先在本局總

部舉行升旗禮，隨後在聖味基墳場進行彌撒追

悼儀式，向已故的治安警察致送花圈。

周年慶祝晚宴在 3 月 14 及 15 日一連兩晚舉行，

宴請社會各界翹楚及警隊同僚，大家歡聚一堂，

場面盛大隆重。

Para comemorar o 325.° aniversário da criação 

do CPSP, esta Corporação organizou uma série de 

actividades comemorativas, que inclui: dia 6 de 

Março de 2016, realização do “Dia de abertura 

ao público do CPSP” no Aquartelamento da UTIP, 

iniciado com uma cerimónia de distribuição de 

louvores aos agentes policiais e diplomas de 

referência elogiosa aos cidadãos elogiados. Neste 

ano, houve no total 539 agentes policiais louvados 

por terem um destacável comportamento no 

desempenho das suas funções e 23 cidadãos foram 

elogiados e atribuído-lhes um diploma de referência 

elogiosa por terem apoiado activamente esta Polícia 

no combate da criminalidade, constituindo assim um 

exemplo de elevada responsabilidade cívica para a 

comunidade. Depois da cerimónia, esta Corporação 

preparou uma série de actividades para divertir-se  

conjuntamente com o público, incluindo uma série 

de exposições, exibições e vários jogos, etc.; no final 

do dia, contou-se com a participação de mais 7.800 

pessoas.

Na manhã do dia 14 de Março, realizou-se a 

cerimónia do içar da bandeira no Comando do CPSP, 

de seguida a realização de uma missa no cemitério 

de S. Miguel Arcanjo, por alma dos militarizados 

falecidos e, ainda, a deposição de coroas de flores 

aos agentes falecidos.

Nos dias 14 e 15 de Março, realizou-se o jantar 

de  an ive r sá r io  do  CPSP ,  t endo  conv idado 

individualidades importantes da sociedade e pessoal 

desta Polícia para efectuarem um encontro e 

comemorar conjuntamente este grande dia do CPSP. 

A festa era grandiosa e formal.
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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

好市民頒獎典禮
Cerimónia de entrega de referência elogiosa aos cidadãos

行政長官崔世安先生、保安司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長、本局領導及主管向全體嘉賓祝酒 
Os Exmoos  Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Chui Sai On, Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, Comandante-geral 
dos SPU, Ma Io Kun, e dirigentes e chefias desta Corporação a efectuar o brinde aos convidados.
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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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Aos 25 de Fevereiro de 2016, esta Corporação 

realizou no Centro Cultural de Macau a cerimónia de 

estreia das “Histórias da Polícia – Série II” e, ainda, 

uma actividade de votação para a “Minha favorita 

história da Polícia da série II”. A presente cerimónia 

de estreia foi presidida pelos Exm.os Senhores 

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 

Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, 

Ma Io Kun, e o Comandante desta Polícia, Leong Man 

Cheong.

Na estreia passaram-se os seis filmes das histórias 

da polícia e houve, ainda, uma actuação, no local, 

da canção desses filmes, cujo tema é “Histórias da 

Polícia”, actuada conjuntamente pela Banda de 

Música desta Polícia e o cantor de Macau, Sr. Long 

Sai Kit. (Música: Chefe Leong Pui Man; Letra: Guarda 

Principal Lou Chi Fai; Composição: Sou Io Kong e Wong 

Man Chon.)

Esta Corporação espera através destas Histórias da 

Polícia, reforçar a comunicação interna e o sentido 

de união, promover a cultura policial, herdar e 

transmitir a sabedoria policial e demonstrar o espírito 

policial; além disso, pretende-se, simultaneamente, 

dar a oportunidade de conhecer melhor os serviços 

policiais ,  bem como o verdadeiro sentido e 

importância da sua profissão à comunidade, com 

vista a estreitar a relação entre Polícia e cidadão, 

promovendo uma nova página de “Polícia e Cidadão 

a mesma missão”.

黃少澤司長、馬耀權局長及
梁文昌局長擔任主禮嘉賓 
Os Exm.os Secretário Wong Sio 
Chak, Comandante-geral Ma 
Io Kun e Comandante Leong 
Man Cheong a presidirem a 
cerimónia da estreia

影片同步上載至本局 YouTube 官方頻道
Os mini-filmes foram ao mesmo tempo 
carregados para o canal  of icial  desta 
Corporação em YouTube

周年紀念系列活動
Série de actividades comemorativas para o aniversário do CPSP

「警察故事Ⅱ」獻映
Estreia das “Histórias da Polícia – Série II”

本局於 2016 年 2 月 25 日假座澳門文化中心

舉行「警察故事Ⅱ」首映禮以及「我最喜愛警

察故事Ⅱ」投選活動，由保安司黃少澤司長、

警察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長擔任主

禮嘉賓。

首映禮上共播放了六個警察故事，由警察樂隊

和澳門著名歌手龍世傑現場獻唱主題曲《警察

故事》。﹝作曲：梁沛文警長；填詞： 盧志輝首席

警員；編曲：蘇耀光、王文俊﹞

本局期望透過「警察故事」加強內部溝通和凝

聚力，推動警隊文化、傳承警務知識、展現警

察精神。同時，讓大眾了解警察的工作及感受

箇中的意義，從而進一步拉近警民關係，共同

譜寫「警民同心」新一頁。
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首映禮現場盛況 
Estado real do evento

歌手龍世傑現場演繹警察故事主題曲 
Actuação da canção de tema “História da 
Polícia” pelo cantor Long Sai Kit durante o 
evento

在本局轄下部門和學校進行巡迴播映 
Passagem dos filmes nas subunidades desta 
Polícia e escolas
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製作分鏡手稿漫畫集 
E labo ração  da  Banda 
Desenhada de “Histórias 
da Polícia”

黃少澤司長頒發「我最喜愛警察故事」大奬予得獎人員 
O Secretário Wong Sio Chak distribuiu o grande prémio de “Minha 
favorita história da Polícia da série II”, aos premiados

製作團隊獲頒發感謝狀
Entrega do “Certificado de agradecimento” 
à equipa de produção

主題曲《警察故事》入選「澳廣視至愛新聽力」
A canção de “Histórias da Polícia” foi seleccionada 
para a “Nova audição preferida da TDM”

 《警察故事》MV 獲獎
O MV (vídeo de música) das “Histórias da Polícia” foi premiada

投選活動選出「我最喜愛演員」 
“A minha favorita personagem”, resultado 
obtido pela via da actividade de voto
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　　2 月 25 日，一個感動人心的下午，「警察故事 II」首映禮假文化中心小劇院舉行﹐

出席之同僚及社團各界嘉賓約四百人，觀看六齣基於真實故事拍攝而成的微電影，期間

我環看全場觀眾的反應，無一不全神貫注到螢幕上；一對對被故事主角感動至閃爍透亮

的眼睛，那不再是一場電影首映禮，那是一次警察之間，以及警民之間心與心的交流。

　　六個不同的警察故事，坦誠地展示主角們對警察這份職業的體會及領悟去觸動人

心，沒有龐大的陣容，沒有華麗的場面，透過六個真人真事及真情剖白，向同僚及市民

生動地展現出一個熱心、認真、剛毅、重團隊、不退縮、不放棄的真實警察形象，最坦

白亦最有說服力。你們一一剖白對工作的熱忱及追求，並從中找到了意義，那誠摯的眼

神，毫無修飾的獨白，直入人心，教我感動至今。其中，我對一位男警在機會渺茫中仍

堅定不移，最終將搶匪繩之以法的故事印象尤深，他對工作的熱誠戰勝軀體的疲憊，昏

黑的夜晚與火般的意志形成強烈對比，刻劃出一幅無論在任何情況下拒絕向不法行為妥

協的畫面，讓我共鳴不已。這種軍事化人員之間的共鳴源於我們有著共同的體驗，共同

的歷練以及共同的追求，我們這種相同之處構成警隊獨有的精神文化：我們相互支持、

經歷磨練而成長；我們風雨不改、晝夜無間提供服務而獲市民認同；我們不畏難、不怕

苦打擊違法行為，為廣大市民守護一個安全的生活環境而贏得社會尊重。首映禮強烈地

傳遞了警隊的精神文化，彰顯了警察的價值，六個故事透過警員的現身說法，清晰地告

訴了廣大市民，他們心中所盼望的真正警察一直都在身邊，並無分晝夜地守護著澳門。

　　「警察故事 II」首映禮憑警員的真摯感情成功感動全場觀眾，有口皆碑，多名警官

更曾幾度感觸落淚。有警官說活動讓她對身為警隊一分子倍感自豪，我亦藉此感謝所有

人員一直以來的付出，我更為你們而感到驕傲。我們的警察故事又豈止六個 !�我深信你

們每天、每分、每秒都以同一份精神、同一種堅持，演繹著不同的警察故事。

治安警察局局長

梁文昌警務總監

我們的警察故事
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 Numa tarde comovente, naquela do dia 25 de Fevereiro, teve lugar no pequeno auditório do Centro Cultural de 

Macau, a estreia da "Série II de Histórias da Polícia", que reuniu cerca de 400 colegas e convidados de vários sectores 

sociais para a apreciação de seis mini-filmes produzidos com base em histórias verdadeiras. Entretanto, olhei em volta, 

e vi que não houve um único espectador na plateia que não estava absorto no ecrã, com os olhos cintilantes comovidos 

pelos protagonistas de histórias. Já não se tratou de uma estreia de filmes, mas sim um intercâmbio espiritual entre agentes 

policiais e entre cidadãos e polícia.

 As seis diferentes histórias da polícia mostraram francamente a experiência e compreensão dos protagonistas 

sobre a carreira profissional de polícia. Sem um grande elenco, nem cenas esplêndidas, através de personagens e histórias 

verdadeiras, revelou-se a imagem fiel duma força policial que actua com zelo, seriedade, perseverança, espírito de equipa, 

coragem e persistência, imagem essa que é plenamente franca e muito convincente. Vocês revelaram, sem reserva, o seu 

entusiasmo pelo trabalho, e através do qual encontraram o significado. Os olhares sinceros, os monólogos sem retoques, 

penetrando no coração da gente, comoveram-me de então até agora. O que me mais impressionou é uma das histórias, 

entre outras, em que um agente não desistiu perante poucas chances, e finalmente conseguiu deter o delinquente. O cansaço 

do agente foi suplantado pelo seu entusiasmo pelo trabalho. Apareceu um contraste forte entre a noite escuro e a vontade 

ardente, traçando um quadro de recusa de ceder, em caso algum, a ilícitos, o que se suscitou um profundo eco em mim. 

Este tipo de eco entre militarizados originou-se de nossas experiências comuns, de nossa carreira profissional comum, e de 

nossa visão comum, factores esses que constituíram uma cultura espiritual única duma força policial: estimamos entreajuda 

e crescemos através de dificuldades; não importa como será o tempo, prestamos serviço dia e noite sem interrupção, e 

vencemos o reconhecimento do público; sem recuar perante dificuldades ou arduidade, travamos combate contra actos 

ilegais, salvaguardando um ambiente de vida seguro para a população, e tendo ganho o respeito da comunidade. A estreia 

transmitiu dinamicamente a cultura espiritual de uma força policial, e patenteou o valor da polícia. Através de palavras ditas 

pelos próprios agentes, as seis histórias dizem nitidamente à população, que os polícias reais que ela espera, estão sempre 

ao seu lado, defendendo Macau independentemente de dia ou noite.

 A estreia da "Série II de Histórias da Polícia" conseguiu comover a inteira plateia com os sentimentos sinceros 

de agentes policiais, e venceu a admiração de toda a gente. Alguns dos oficiais presentes mesmo derramaram lágrimas 

várias vezes por ter ficado profundamente comovidos. Uma oficial disse que a actividade lhe fez sentir orgulhosa de ser 

um elemento desta força policial, e eu, agradecendo, por meio deste, pela dedicação que todo o pessoal vem demonstando 

ao longo dos anos, senti ainda mais orgulhoso de vós. Nossas histórias da polícia, como pode apenas haver seis! Estou 

convicto de que, em cada segundo, cada minuto de todos os dias, vocês estão a interpretar diferentes histórias da polícia 

com o mesmo espírito, e com a mesma perseverança.

Nossas Histórias da Polícia

O Comandante do CPSP,

Leong Man Cheong

Superintendente Geral
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發行 325 周年紀念郵品
Emissão Filatélica  do “325.º Aniversário do Estabelecimento do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública”

澳門警察歷史源遠流長，據文獻記載，於 1691 年

3 月 14 日議事公局頒佈命令，委派陸上士兵充

當「警察」角色，負責執行治安巡邏工作。因

此，每年 3 月 14 日便訂定為治安警察成立之紀

念日。直至 2016 年 3 月 14 日，治安警察肩負

維護澳門社會安定的重任已整整 325 年，故為

此發行紀念郵品以誌紀念。本套發行之紀念郵

品包括一套四枚郵票及一枚小型張。

A Polícia de Macau possui uma longa história. Segundo 
a literatura, em 14 de Março de 1691, foi publicado de 
uma ordem do Senado e criado um corpo de guardas 
que assumiu o papel de “Polícia”, e responsabilizou pela 
patrulha de segurança. Por esta razão, o dia 14 de Março 
foi consignado como o dia comemorativo da fundação 
da Polícia de Segurança. Desde há 325 anos até ao 14 
de Março de 2016, a Polícia de Segurança tem vindo 
a assumir a grande responsabilidade de salvaguarda 
da tranquilidade pública de Macau. Para assinalar esta 
celebração, é lançado o conjunto filatélico.

郵政局劉惠明局長 ( 中 ) 及本局劉運嫦廳長 ( 右 )
向傳媒介紹郵品
Apresentação aos órgãos de comunicação social 
pela Directora dos Serviços de Correios, Lau Wai 
Meng (meio) e pela Chefe do Departamento desta 
Corporação, Lao Wan Seong (direita)

套票 
Série de quatro selos

小型張 
Bloco Filatélico
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帶孩子探班去
Levar filhos ao local de trabalho dos pais

為慶祝治安警察成立 325 周年，本局首次舉辦

「帶孩子探班去」親子活動。分別於 2 月和 7

月期間，每週由不同單位於所屬設施內舉辦，

共接待本局人員子女 497 位及家屬 411 位。活

動內容由各單位依照自身工作特色而設，包括

參觀設施、警務裝備及警用車輛、警員列隊，

以及不同類型的角色扮演、模擬執行任務等。

活動效果理想，一方面提高人員歸屬感以及內

部凝聚力，另一方面透過讓孩子親身體驗父母

的工作情況，藉以促進親子關係，及培養正確

價值觀和正義感。

Para comemorar o 325.° aniversário do CPSP, esta 

Corporação realizou pela 1.ª vez a actividade de 

convívio familiar “Levar filhos ao local de trabalho 

dos pais”, a qual teve lugar nos meses de Fevereiro 

e Julho, e que foi realizada semanalmente nas 

respectivas instalações das diferentes subunidades 

desta Polícia; tendo recebido no total 497 crianças 

e 411 familiares de agentes desta Corporação. O 

conteúdo da presente actividade foi determinada 

pelas diferentes subunidades, com base das suas 

próprias características de trabalho e inclui: visita 

às instalações, equipamentos e viaturas policiais, 

si tuação de formatura dos agentes policiais, 

participação na actividade de desempenho de 

diferentes papéis (acções simuladas), cumprimento 

de missões simuladas, etc.. O resultado de realização 

desta actividade foi satisfatória porque, por um 

lado reforçou-se o sentido de pertença e a união 

interna entre os agentes e, por outro, através desta 

experiência pessoal à situação de trabalho dos pais, 

promoveu-se a relação de convívio familiar e, ainda, 

foram-lhes incutidos valores correctos e o senso de 

justiça.

學習指揮交通 
Aprender como regularizar o trânsito

 小騎警「截獲逃犯」
“Intercepção de fugitivo” pelos 
pequenos polícias

參觀合照留影 
Fotografia conjunta
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科技強警
Utilização de tecnologias para melhorar o trabalho policial

當局建設的「全澳城市電子監察系統」（俗稱

「天眼」系統）共分四階段分批落實，首階段

219 支錄像監視攝影機已安裝在全澳出入境口

岸外圍，並於 2016 年 9 月 15 日零時起正式投

入使用，由本局人員進行 24 小時全天候監控。

第二及第三階段鏡頭分別為 263 及 338 支，主

要安裝在治安黑點、交通樞紐、旅遊景點以及

重要設施等，而第四階段 800 支將安裝在僻靜

及存在安全隱患的地點。

未來當局會因應城市發展和安全形勢需要，不

斷調整佈局及鏡頭覆蓋範圍，以提升治安管理

及監控能力，有效輔助警方預防及打擊犯罪。

Esta Corporação prossegue o princípio de “Utilizar 

as tecnologias para melhorar o trabalho policial” 

definido nas Linhas de Acção Governativa, bem como 

investe esforços para promover e instalar diferentes 

sistemas e equipamentos sofisticados e, ainda, recorre 

às forças tecnológicas para manter a segurança do 

território, de forma a proporcionar um ambiente mais 

seguro à população e comunidade de Macau.

A instalação do “Sistema de Monitorização Digital da 

Cidade” é processada em quatro fases. Na primeira 

fase, instalou-se 219 câmaras nos arredores dos 

postos fronteiriços da RAEM e, pelas 00H00 horas 

do dia 15 de Setembro de 2016 entraram em vigor 

funcionamento, sendo os agentes desta Corporação 

os responsáveis pela fiscalização diária de 24 horas. 

As 263 e 338 câmaras da segunda e terceira fases, 

serão instaladas nos pontos negros de criminalidade, 

principais vias rodoviárias, pontos turísticos, 

instalações importantes, entre outros. E na quarta fase, 

irão ser instaladas 800 câmaras em lugares isolados e 

com risco de segurança.

N o  f u t u r o ,  a s  a u t o r i d a d e s  i r ã o  p r o c e d e r , 

constantemente, ajustamentos ao projecto e à área de 

abrangimento ou cobertura das câmaras, de acordo 

com o desenvolvimento e necessidades da situação 

de segurança da cidade, para elevar a gestão da 

segurança e capacidade de fiscalização, e cooperar 

eficientemente a Polícia na prevenção e combate da 

criminalidade.

本局為貫徹「科技強警」的施政理念，致力推

動及建置各項先進設備系統，運用科技力量來

維護治安，給市民大眾提供一個更安全的生活

環境。

「全澳城市電子監察系統」投入運作
Entrada em funcionamento do “Sistema de Monitorização Digital da Cidade”

控制中心設於本局總部大樓
O Centro de Controlo encontra-se instalado 
no Edf. do Comando desta Polícia

黃少澤司長及馬耀權局長巡視「天眼」運作情況 
Explicação sobre o funcionamento do sistema TeleEye ao 
Secretário para a Segurança Wong Sio Chak e ao Comandante-
geral Ma Io Kun
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本局自 2014 年 1 月底全面使用電子抄牌方式以

來，成效顯著，並於 2016 年 8 月全面推廣至其

他前線警務單位。目前交通執法會使用現場發

出的違例臨時通知書，並配合使用警務手機內

設的「電子抄牌程式」，把檢控資料即時透過

網絡傳送到警局終端系統，讓已登記「交通違

例短訊通知」此服務的市民，在其車輛被警務

手機檢控確認罰則後能接收通知短訊（短訊通

知服務適用於所有行政違法／輕微違反 )。有關

系統加快了行政效率，解決了人手抄寫的各種

問題，並釋放更多警力於前線。

Desde que esta Corporação começou a recorrer-se à 

forma de autuação electrónica na generalidade, em 

finais de Janeiro de 2014, os resultados foram bem 

significativos; e em Agosto de 2016, foi-se promovido 

para as outras subunidades policiais da linha-de-frente 

também. No momento, as autuações de infracção 

de trânsito são procedidas mediante a emissão 

da notificação provisória de infracção no local, 

coordenado da utilização do “programa de autuação 

electrónica” que se encontra instalado no telemóvel 

de policiamento, que transfere imediatamente 

os dados de autuação ao sistema do terminal do 

Comando através da rede informática, para que os 

cidadãos que já se encontram registados no serviço 

de “aviso de infracções de trânsito por via de sms”, 

recebem o respectivo aviso por via de sms, (este 

serviço aplica-se a todas as infracções administrativas/

contravenções). Após a confirmação da autuação 

do seu veículo pelo telemóvel de policiamento. O 

referido sistema acelerou a eficiência administrativa, 

resolveu os vários problemas relacionados com 

as autuações por escrito e, disponibilizou-se mais 

agentes para o serviço da linha-de-frente.

電子抄牌系統
Sistema de autuação electrónica

A par da vulgarização do uso de tecnologias 

informáticas na actualidade, nos últimos anos esta 

Corporação tem estado a equipar, progressivamente, 

telemóveis inteligentes para os agentes da linha-de-

frente e de trânsito. E a partir de 2016, o referido 

equipamento já dispõe de várias funções, incluindo: 

sistemas de patrulhamento, de autuação de infracções 

de trânsito, dos dados de pessoas e veículos 

desaparecidos, do prazo de permanência de turistas,   

consulta da situação do título de identificação de 

trabalhador não-residente (TI/TNR), etc., além disso, 

poder-se-á serví-lo também, para a realização de 

consultas de leis e regulamentos, mapa, tradução e, 

ainda, a transferência da imagem da situação real da 

linha-de-frente ao Comando, de forma que os agentes 

do local de ocorrência do incidente possam proceder 

ao seu tratamento rapidamente, elevando, assim, a 

eficiência de trabalho e a creditabilidade, bem como 

melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos e turistas.

隨著資訊科技的廣泛應用，本局近年前線巡邏及

交通警員均已逐步配備了警務智能電話。2016

年起該裝備已配備多項功能，包括：巡邏系統、

交通執法系統、失蹤人士及失車系統、旅客逗

留期限系統、外地僱員身份認別證資料查詢系

統等，更可查找法律法規、查詢地圖、即時翻

譯、以及把前線實況的圖像即時傳回警局，使

警員在案發現場可以更快速處理事件，藉以提

升工作效率及公信力，並有效改善對市民及旅

客的服務質量。   

警務智能電話
Telemóvel inteligente de policiamento
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為拓展資訊平台，本局自 2013 年起相繼推出

適 用 於 Android 和 iOS 系 統 的 治 安 警 流 動 應

用 程 式、 邊 境 口 岸 實 時 資 訊 平 台、「 警 務 易

ePolice」應用程式綜合平台、微信官方帳號 ( 海

外版 ) 及 YouTube 專屬頻道等。為進一步加強

與不同社群的溝通，在 2016 年 12 月推出微信

官方帳號 ( 內地版 ) 及「治安警察局社區警務」

Facebook 專頁，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，讓市民

進一步了解本局的工作和服務、警情通報、社

區警務活動資訊等，促進警民的互信與合作。

Para desenvolver a plataforma de informações, 

a partir de 2013 esta Corporação lançou: “CPSP 

App”, plataforma de informação em tempo real dos 

postos fronteiriços, aplicação “CPSP ePolice”, conta 

oficial de Wechat do CPSP (versão internacional), 

canal oficial de Youtube do CPSP, etc., aplicáveis 

aos sistemas de Android e iOS. E para reforçar a 

comunicação com os diferentes grupos sociais, 

em Dezembro de 2016 lançou-se a conta oficial 

de Wechat do CPSP (versão da China continental) 

e criou-se a página “Policiamento comuntário 

do CPSP” no Facebook, no intuito de partilhar 

informações sobre a prevenção e combate de crimes, 

bem como informações policiais relacionadas 

com a vida quotidiana à comunidade, para que os 

cidadãos obtenham melhores conhecimentos sobre 

as tarefas e serviços prestados por esta Corporação, 

seja efectuado a troca de informações de interesse 

policial, e, ainda, informações de actividades 

comunitárias, etc., promovendo, assim, a confiança e 

a cooperação bilateral entre Polícia e cidadão.

應用新媒體拓展溝通渠道
Aplicação de nova média para desenvolver os meios de comunicação

本局於 2011 年引入面容識別系統，透過讀取旅

客證件上的照片，與警方資料庫進行自動比對，

藉以堵截不法分子透過虛假或他人身份出入境

本澳。為加強本澳出入境管制，本局進一步提

升相關系統的使用範圍，自 2016 年初將系統應

用至對「澳門簽證」申請的審查工作上，隨後

更擴展至本局前線警務單位，以便即時透過此

系統核實有關人士之

身份。此外，本局還

透過已構建的自動指

紋識別系統與面容識

別系統相結合，以更

有效地預防及打擊不

法分子在本澳出入境

或逗留。

Em 2011, esta Corporação introduziu a utilização 

do sistema de reconhecimento facial, que por sua 

vez faz a leitura da fotografia do documento de 

viagem dos turistas e procede automaticamente 

a comparação dos dados do ficheiro policial, 

obstruindo assim a entrada de delinquentes no 

território através de identificação falsa ou de outrem. 

E no intuito de intensificar o controlo migratório da 

RAEM, esta Corporação  ampliou a área de utilização 

do referido sistema, tendo aplicado-lhe no serviço de 

examinação do “visto para Macau” em meados de 

2016, e, posteriormente, extendido a sua utilização 

às subunidades da linha-de-frente desta Corporação, 

para disponibilizar-lhes a consulta imediata da 

identificação e registo de respectivos indivíduos. 

Além disso, esta Corporação serve-se do sistema de 

identificação de impressões digitais automáticas que 

já tem instalado, e complementa-o com o presente 

sistema de reconhecimento facial, para prevenir e 

combater mais eficientemente a entrada/saída ou 

permanência de delinquentes em Macau.

面容識別系統
Sistema de reconhecimento facial
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便民服務
Serviços facilitadores para a população

由 2016 年 1 月 11 日起，本局與香港入境事務

處同步推行優化兩地居民遺失入境證件的離境

手續措施。澳門居民在香港遺失入境時所使用

的澳門特別行政區政府簽發的旅遊證件或永久

性居民身份證，如急於返回澳門且沒有其他證

件可用作離境，可直接前往香港上環港澳客輪

碼頭或九龍尖沙咀中國客運碼頭管制組一併辦

理報失聲明及離境手續。如該澳門居民已登記

使用香港自助過關服務，在取得該人士書面同

意後，會直接透過查驗系統核實身份，毋須再

經澳門當局核實其身份。 

同樣地，香港居民在澳門遺失入境時所使用的

香港特別行政區政府簽發的旅遊證件或永久性

居民身份證，除可繼續前往氹仔北安出入境事

務廳辦理報失證件手續及在「遺失證件聲明書」

指定期限內離境外，如急於返回香港且沒有其

他證件可用作離境，可持三小時內有效的船票

直接抵達澳門外港碼頭或氹仔客運碼頭邊境站

辦理有關手續，經核實身份後便可隨即離境。

另外，借鑒上述新便民措施，自 2016 年 8 月

19 日起，拱北邊檢站容許未滿 7 歲，或已在內

Em 11 de Janeiro de 2016, o CPSP e o Departamento 

d e  I m i g r a ç ã o  d e  H o n g  K o n g  l a n ç a r a m , 

simultaneamente, uma medida de optimização 

das “formalidades de saída no caso de extravio de 

documentos pelos residentes de duas regiões”. Sob 

a nova medida de optimização, se um residente 

de Macau perder em Hong Kong o seu documento 

de viagem emitido pelo Governo da RAEM ou BIR 

que foi utilizado na sua entrada em Hong Kong, se 

quiser regressar a Macau com urgência, e não tiver 

outro documento válido para a saída de Hong Kong, 

pode dirigir-se directamente ao Posto de Controlo do 

Terminal Marítimo de Hong Kong-Macau de Sheung 

Wan, ou ao Posto de Controlo do Terminal Marítimo 

de Hong Kong-China de Tsim Sha Tsui de Kowloon, 

para tratar das formalidades da declaração de extravio 

de documento e de saída. Se o respectivo residente 

de Macau já tenha tratado das formalidades de 

registo para a passagem automática de Hong Kong, a 

sua identidade poderá ser directamente confirmada, 

com o consentimento escrito do referido indivíduo, 

pelo sistema de verificação, sem necessidade de as 

autoridades de Macau verificarem outra vez a sua 

identidade.

Igualmente, sob a referida medida de optimização, 

se um residente de Hong Kong perder em Macau o 

seu documento de viagem emitido pelo Governo da 

RAEHK ou BIR que foi utilizado na sua entrada em 

Macau, para além de poder tratar da formalidade de 

declaração de extravio de documentos no Serviço de 

Migração, sito em Pac On, Taipa, e sair de Macau 

dentro do prazo indicado na declaração de extravio 

de documento, também pode, se quiser regressar 

a Hong Kong com urgência e não tiver outro 

documento válido para a saída de Macau, dirigir-

se directamente ao Posto Fronteiriço do Terminal 

Marítimo do Porto Exterior de Macau, ou ao Posto 

Fronteiriço do Terminal Marítimo de Passageiros da 

Taipa, com o seu bilhete de ferry válido até 3 horas 

三地居民出入境新便民措施
Novas medidas para a entrada e saída de cidadãos das três regiões
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地邊檢機關辦理自助通關登記手續的 49.2 萬名

澳門居民，當在內地遺失《港澳居民來往內地

通行證》，可直接到珠海拱北口岸出境主廳勤

務督導台辦理緊急回境手續返澳。而在澳門遺

失《往來港澳通行證》的內地旅客，亦同樣可

直接到本澳關閘出境大廳罰款室辦理報失和緊

急回境手續。

此外，自 2016 年 12 月 12 日起，港澳兩地合

資格的非永久性居民在成功辦理登記後，可使

用對方自助過關通道辦理出入境手續。

Outrossim, a partir de 12 de Dezembro de 2016, 

os residentes aptos não permanentes de Macau e 

de Hong Kong, depois de efectuação do respectivo 

regis to,  podem ut i l izar  o canal  de controlo 

automático de passageiros da outra parte para realizar 

as formalidades de entradas e saídas.

antes da hora de partida, para tratar das respectivas 

formalidades e sair imediatamente de Macau após 

feita a verificação da sua identidade.

Por outro lado, após o lançamento da medida acima 

referida, o posto fronteiriço de Gongbei permite, a 

partir de 19 de Agosto de 2016, aos residentes de 

Macau que ainda não completaram 7 anos de idade, 

e a outros 492 mil que já trataram, no Órgão de 

controlo fronteiriço do Continente, das formalidades 

de registo para a passagem automática, que se dirijam 

ao balcão de supervisão na Sala de Saída do posto 

fronteiriço de Gongbei-Zhuhai para proceder às 

formalidades de regresso com urgência a Macau, caso 

tenham perdido no Continente o seu “Salvo-conduto 

para a Entrada/Saída da China continental dos 

residentes de Hong Kong e Macau”. Paralelamente, 

caso os visitantes vindos da China continental tenham 

extraviado em Macau o seu “Salvo-conduto para 

Deslocação a Hong Kong e Macau”, podem dirigir-se 

à Sala de Multa na Sala de Saída do Posto Fronteiriço 

das Portas do Cerco para proceder às formalidades de 

participação de extravio de documento, e de regresso 

com urgência ao Continente.
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本局聯同相關部門與澳洲及韓國政府一直保持

緊密聯繫及合作，積極研究使用對方自助過關

系統的技術，使雙方居民可互相使用對方自助

過關通道的出入境便利服務。

自 2016 年 6 月 20 日起，本澳合資格居民可持

有效特區電子護照於澳洲當地及由 12 月 28 日

起在韓國當地成功辦理登記手續後便可通過自

助過關入出境澳洲和韓國。同樣地，澳洲和韓

國合資格人士亦可分別於上述日期起，前往本

局 4 個邊境站警司處及北安出入境事務廳大樓

辦理自助過關登記手續，然後便可使用本澳自

助過關通道出入境。

Com o apoio dos  serv iços  envolv idos ,  es ta 

Corporação manteve desde sempre contactos estreitos 

e cooperação com o governo da Austrália e da Coreia 

do Sul, pesquisando activamente para saber como 

cumprir os requisitos técnicos da utilização do seu 

sistema de controlo automático de passageiros, com 

a finalidade de possibilitar aos residentes de ambas 

as partes a facilidade do uso mútuo dos “canais de 

passagem automática” da outra parte.

A partir de 20 de Junho de 2016, os residentes aptos 

de Macau podem, com o passaporte electrónico 

válido da RAEM, registar-se no referido sistema na 

Austrália, e a partir de 28 de Dezembro, na Coreia 

do Sul. Bem sucedido o registo, podem entrar e sair 

da Austrália e da Coreia do Sul através dos canais de 

controlo automático de passageiros. De igual modo, 

as pessoas aptas da Austrália e da Coreia do Sul 

também podem, a partir das datas acima referidas, 

realizar as formalidades de registo no referido sistema 

no comissariado de qualquer um dos 4 postos 

fronteiriços, ou no Serviço de Migração em Pac 

On, e depois disso, podem fazer as suas entradas e 

saídas através dos “canais de controlo automático de 

passageiros” de Macau.

自助過關登記服務
Serviço de registo para a passagem automática

為配合政府服務集中化的跨部門「一站式」發

展，以及加強落實便民措施，本局出入境事務廳

自 2015 年 11 月起在北區政府綜合服務大樓增

設服務專區，提供 11 項對外服務以舒緩大量人

士到氹仔北安出入境事務廳大樓輪候辦證情況。

另外，自 2016 年 8 月 30 日起，本局與貿易投

資促進局在上述服務專區合作推出新服務，申

請人士於該局櫃檯領取《臨時居留許可續期通

知信函》後，隨即便可到本局專區辦理《居留

許可續期憑單》。

Em articulação com o desenvolvimento de serviços 

“One-stop” interdepartamentais acessíveis no mesmo 

local, e com vista a reforçar a concretização das 

medidas à facilidade dos cidadãos, o Serviço de 

Migração abriu um balcão de serviço no Centro de 

Serviços da RAEM da zona norte em Novembro de 

2015, destinado a prestar 11 tipos de serviço ao 

público, para atenuar a afluência de requerentes em 

espera no edf. do Serviço de Migração da Taipa. 

Além disso, a partir de 30 de Agosto de 2016, 

a Corporação colaborou-se com o Instituto de 

Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 

para prestar um novo tipo de serviço no referido 

Centro. Isto é, depois de obtenção do expediente 

da notificação de renovação de “Autorização de 

Residência Temporária” junto do referido Instituto, 

o requerente pode pedir logo a “Guia de Renovação 

de Autorização de Residência” no balcão desta 

Corporação.

持續推展一站式服務
Continuação com os serviços “One-stop”
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為遵循特區政府發展電子政務的政策和方向，

貫徹落實「以人為本」及「精兵簡政」的施政

理念。自 2016 年 4 月 20 日起，本局聯同保安

部隊事務局與身份證明局合作，在北安出入境

事務廳大樓設置 2 台辦理《刑事紀錄證明書》

的自助服務機，提供自助申請服務。

由 2016 年 11 月 7 日起，本局與民政總署透過

簽訂服務協議模式，於北區政府綜合服務大樓

增設服務專區，以收納行政違法的交通違例罰

款，進一步擴展惠民服務。

另外，本局由 2015 年 11 月開始推出「外地僱

員電子申辦系統」，提供非專業類「外地僱員

逗留許可」網上續期申請服務，逐步推行申請

手續電子化，簡化行政程序。再於 2016 年 5 月，

新增網上非專業類「外地僱員逗留許可」新申

請服務，進一步擴展網上系統的適用範圍。

Em promoção da política do desenvolvimento do 

serviço electrónico do governo da RAEM, e em 

implementação das ideologias de “servir melhor a 

população” e de “simplificar a estrutura administrativa 

com o reajustamento do pessoal”, a Corporação 

disponibilizou, com a colaboração da Direcção 

dos Serviços das FSM e da Direcção dos Serviços 

de Identificação, duas máquinas de auto-serviço de 

requerimento de “certificado de registo criminal” no 

edifício do Serviço de Migração em Pac On a partir 

de 20 de Abril de 2016, possibilitando o auto-serviço 

de requerimento.

P o r  o u t r o  l a d o ,  a  C o r p o r a ç ã o  l a n ç o u  e m 

funcionamento o “Sis tema de Requerimento 

Electrónico para Trabalhadores não Residentes” 

em Novembro de 2015, e prestou o serviço de 

requerimento on-line de renovação da “Autorização 

de Permanência de Trabalhadores Não Residentes” da 

categoria não especialista, adoptando gradualmente 

a forma electrónica de processamento de trâmites 

de requerimento, simplificando o procedimento 

administrativo. Em Maio de 2016, acrescentou-

se ainda o serviço de requerimento on-line da 

“Autorização de Permanência de Trabalhadores Não 

Residentes” da categoria não especialista, tendo 

ampliado a área aplicável do sistema on-line.

Através de celebração de um acordo de serviço com 

o Instituto para Assuntos Cívicos e Municipais, a 

Corporação abriu, em 7 de Novembro de 2016, um 

balcão de serviço no Centro de Serviços da RAEM da 

zona norte, para a cobrança da multa por infracções 

rodoviárias da categoria de infracções administrativas, 

alargando a prestação de serviços a cidadãos.

積極推動電子化服務
Promoção activa de serviço electrónico

增設收納交通違例罰款服務專區
Balcão para a cobrança de multas de infracção rodoviária
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2016 年 11 月 23 日，澳門和廣東中山遊艇自由

行正式通航，成爲全國率先開通遊艇自由行的

城市。兩地遊艇停泊區分別設於澳門漁人碼頭

和路環遊艇停泊區，以及中山神灣吉寶盛世國

際遊艇碼頭。為配合旅客辦理出入境手續，本

局將 24 小時派員前往遊艇碼頭為旅客辦理相關

手續，同時亦與相關部門保持緊密聯繫，以確

保來澳旅客能按規定辦理出入境手續。

澳門機動車輛入出橫琴措施於 2016 年 12 月 20

日正式啟動。此項措施有利澳門與橫琴的協同

發展，對促進珠澳兩地便利往來起着積極作用。

為配合措施得以順利落實，本局與相關部門已

就口岸查驗設施和配套道路交通條件作出相應

調整，提升通關效率，為居民及旅客進出橫琴

提供更便利服務。

本局一直秉承以民為本的理念，致力為市民提

供更專業、更優質的服務。以上多項新便利措

施將能進一步惠及居民及旅客，並有效加強區

域間的互訪和交流。

Inaugurou-se em 23 de Novembro de 2016 o 

turismo individual entre Macau e Zhongshan através 

de iates, sendo assim as duas cidades referidas 

as primeiras a oferecer turismo individual com 

embarcações de recreio na China. Os sítios para a 

atracação e amarração de iates de ambas as zonas 

estão localizados respectivamente na Ponte-Cais 

de Coloane e na Doca de Pescadores de Macau, 

bem como no cais de embarcações de recreio de 

Képpel Sunsea Yacht Club de Zhongshan. Em apoio 

a procedimentos fronteiriços dos passageiros, a 

Corporação guarnecia, durante 24 horas, agentes 

nos cais de iates para processar as respectivas 

formalidades para passageiros. Além disso, mantinha 

contactos estreitos com os respectivos serviços, 

para assegurar que os passageiros procedam 

às formalidades de entrada/saída conforme os 

respectivos preceitos.

Foi lançada em 20 de Dezembro de 2016 a medida 

de entrada e saída de automóveis de Macau na 

Ilha de Hengqin, medida essa que favorecerá o 

desenvolvimento mútuo de Macau e de Hengqin, e 

produzirá efeitos activos na facilitação de movimentos 

fáceis entre Macau e Zhuhai. Com vista a uma boa 

concretização da medida, a Corporação e os serviços 

envolvidos procederam a uma correspondente 

disposição das instalações de controlo fronteiriço, 

bem como do condicionalismo acompanhante do 

trânsito rodoviário, aumentando a eficiência de 

movimentos fronteiriços, e dando maior facilidade 

às entradas e saídas de Hengqin dos residentes e 

visitantes.

Norteado desde sempre pela ideologia de “servir 

melhor a população”, a Corporação esforçava-se para 

prestar serviços mais eficientes e de melhor qualidade 

a cidadãos. As várias novas medidas acima referidas 

vão trazer maior facilidade a residentes e visitantes, 

e reforçar efectivamente as visitas e intercâmbios 

regionais.

澳門中山遊艇自由行通航
Inauguração de turismo de vistos individuais entre Macau e Zhongshan através de iates

澳門機動車輛入出橫琴措施
Medida de entrada e saída de automóveis de Macau na Ilha de Hengqin

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)
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第五屆中葡論壇部長級會議
5.ª Conferência Ministerial do Fórum entre a China e os Países de Língua Portuguesa

中國─葡語國家經貿合作論壇（澳門）第五屆部

長級會議於 2016 年 10 月 11 日至 12 日在本澳

盛大舉行。國務院總理李克強、與會的 7 個葡

語國家領導及代表團共同出席，為中國與葡語

國家訂定未來三年經貿合作方向和重點項目。

為保障會議及各項活動在安全環境下進行，本

局採取高度戒備，嚴格執行相關安保工作，當

中包括成立製證中心，預先為參與活動的海內

外各界人士製作智能通行證，以作為進入各活

動場館的身份識別，並在會場外亦嚴格進行安

檢工作。此外，更在各國代表團路經的沿途安

排警務工作，維持交通及人群的秩序，讓會議

得以順利進行。

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

(Macau) - 5.ª Conferência Ministerial teve lugar 

nos dias 11 e 12 de Outubro de 2016, que contou 

com a presença do primeiro ministro Li Keqiang 

e dos dirigentes e delegações de 7 países de 

língua portuguesa, e visou a definir, para a China 

e os referidos países, a direcção de cooperação 

económica e comercial e os projectos principais nos 

próximos três anos. Para garantir que a conferência 

e as respectivas actividades sejam realizadas num 

ambiente seguro, a Corporação manteve um elevado 

nível de alerta e procedeu à execução rigorosa do 

trabalho de segurança, incluindo o estabelecimento 

de um centro de credenciação, para elaborar com 

antecedência o cartão de acesso inteligente para as 

participantes locais e do exterior, o qual serviria de 

um meio de identificação para o acesso a diversos 

pavilhões de actividades. Além disso, exerceu 

também uma revista de segurança rigorosa na área 

circundante dos locais de encontro, proporcionou 

policiamento no trajecto de deslocação das 

delegações dos países, e manteve a ordem do trânsito 

e de multidões, fazendo com que a conferência correr 

tudo bem.

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)

本局嚴格執行安保工作
Execução rigorosa do serviço de segurança por esta 
Corporação
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國慶日及特區成立周年升旗儀式
Cerimónia do Içar da Bandeira no Dia da Implantação da República Popular da China e 
Dia do Estabelecimento da RAEM

為慶祝國家成立六十七周年及澳門特區成立

十七周年，特區政府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。

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。最後，儀仗隊向行政長官及出

席嘉賓致敬，儀式圓滿結束。

Na ocasião das comemorações do 67.° Aniversário 

da Implantação da República Popular da China e 

do 17.° Aniversário do estabelecimento da RAEM, 

Realizaram-se as respectivas cerimónias do Içar 

da 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 

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira
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2016 年打擊行動概況
Situação das operações de combate do ano 2016 

本局一直致力維護本澳治安環境穩定，持續打

擊各類違法違規行為，取得了良好成效。

2016 年 全 年 本 局 共 處 理 罪 案 10,549 宗， 較

2015 年微升約 5.03%，但嚴重暴力犯罪繼續保

持零案發率或低案發率；全年出入境總人次超

過 1.6 億，與去年同比升幅 2.05%；處理交通

事故超過 15,000 宗，同比減少 2.92%；進行不

定期聯合反罪惡行動 196 次，調查 14,724 人次；

因觸犯法律而被本局移送檢察院偵訊之嫌犯共

3,435 人，同比升幅 7.88%。

打擊毒品犯罪  

本局共偵破 103 宗涉毒案件，移交檢察院偵辦

的嫌犯共 150 名。另外，警犬隊進行 12,326 次

緝毒行動，以及協助海關破獲 5 宗藏毒案件。

Esta Corporação tem envidado todos os esforços 

para manter o ambiente de segurança de Macau 

e, combate constantemente diferentes ilegalidades 

e irregularidades, tendo obtido, assim, resultados 

bastantes satisfatórios no ano passado.

Em 2016, esta Corporação procedeu ao tratamento 

de 10.549 casos criminais, houve uma ligeira subida 

de 5.03% comparativamente ao ano de 2015, mas a 

percentagem de crimes de violência grave mantém-

se nula a casuísta e muito baixa; o número total 

de entradas e saídas nos postos fronteiriços do ano 

ultrapassou 160 milhões de pessoas, registando-

se um aumento de 2.05% em comparação ao 

ano anterior; foram-se tratados, no total, mais de 

15.000 casos de acidentes de viação, registando-

se uma redução de 2.92% comparativamente ao 

ano anterior; realizou-se 196 operações conjuntas 

de combate à criminalidade imprevistas, tendo 

averiguado no total 14.724 pessoas; e o número 

total de arguidos transferidos por esta Polícia ao 

Ministério Público para efeitos de julgamento foi 

de 3.435, registando-se um aumento de 7.88% em 

comparação ao ano anterior.

Combate aos crimes relacionados com a droga 

Esta Corporação desmantelou 103 casos de crime 

relacionados com a droga, o número total de 150 

suspeitos foram presentes ao Ministério Público para 

a investigação. O Grupo Cinotécnico procedeu às 

12.326 operações de combate à droga e ajudou os 

Serviços de Alfândega em desmantelar 5 casos de 

transporte de droga.
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打擊非法入境 

2016 年本局獨自及透過「反偷渡工作聯防機

制」聯同相關部門全力打擊偷渡活動，共截獲

1,553 名非法入境者。

Combate à imigração ilegal

Em 2016, esta Corporação combateu actividades 

de imigração clandestina independentemente, bem 

como conjuntamente com outros departamentos 

congéneres, através do “Mecanismo de prevenção 

conjunto sobre trabalhos de combate a imigrantes 

i legais”, tendo interceptado, no total,  1.553 

imigrantes ilegais.

「掃黃」行動

本局全年共進行 402 次「掃黃」行動，共查獲

1,301 人，當中 447 人被即時遣返。

Operações de ''combate à prostituição'' 

Esta Corporação procedeu, durante o ano todo, às 

402 operações de “combate à prostituição”, em que 

foram apreendidos 1.301 indivíduos, dos quais 447 

indivíduos foram mandados imediatamente para o 

lugar de origem.
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打擊的士及「白牌車」違法行為 

2016 年本局共檢控的士違規個案 4,032 宗，另

聯同交通事務局檢控了 120 宗，全年合共 4,152

宗，當中「拒載」1,413 宗、「濫收車資」1,713

宗、其他違例 1,026 宗；而票控「白牌車」駕

駛者則共 1,287 宗。

Combate às infracções praticadas por taxistas e aos 

“veículos que serviram como táxi sem alvará” 

No ano todo de 2016, esta Corporação procedeu às 

4.152 autuações contra as infracções praticadas por 

taxistas, das quais 4.032 autuações foram procedidas 

por esta Corporação, 120 autuações procedidas 

em conjunto com a Direcção dos Serviços para os 

Assuntos de Tráfego. Das infracções, 1.413 foram 

“recusas de transporte”, 1.713 “cobranças abusivas 

de tarifas”, 1.026 de outras infracções e 1.287 

infracções autuadas contra os motoristas de “veículos 

que serviram como táxi sem alvará”.

打擊非法旅館

本局獨自及聯同旅遊局共檢控「經營非法提供

住宿」單位 127 個，當中查獲 21 名逾期逗留人

士以及 34 名非法入境者。

Combate à prestação de alojamento ilegal

Esta Corporação procedeu e em cooperação com a 

Direcção dos Serviços de Turismo, autuações contra 

127 fracções exploradas para alojamento ilegal, 

onde foram apreendidos 21 indivíduos por excesso 

de permanência e 34 imigrantes ilegais.
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處理噪音 

本局全年接獲並處理共 7,227 宗噪音投訴，其

中依法檢控及勸喻個案有 1,886 宗，未能確認

噪音來源共 5,323 宗。

Tratamento das queixas sobre o ruído

Esta Corporação recebeu 7.227 queixas sobre 

distúrbio de ruídos, entre estas, houve 1.886 que 

foram autuados nos termos da lei ou então foram 

tomadas as devidas advertências, e 5.323 que não 

foram possíveis de confirmar a origem do ruído.

打擊非法工作

本局獨自及聯同勞工事務局共巡查了 4,092 個

地點，查獲 477 名非法工作人士，以及 118 名

僱用非法工作者的僱主。

Combate aos trabalhos ilegais

Esta Corporação inspeccionou, em conjunto com 

a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 

4.092 lugares, onde levou à detenção de 477 

trabalhadores ilegais e 118 empregadores por 

contratação ilegal de trabalhadores.
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破獲飛機倉內盜竊案 

本局共處理 29 宗機上盜竊案，涉案金額近澳門

幣 190 萬元，16 人被控「加重盜竊罪」。

「家暴法」執法成效 

「預防及打擊家庭暴力法」自2016年 10月 5日

生效後，至 12 月 31 日止，本局共接獲並處理

153 宗家庭糾紛個案，及 31 宗涉嫌違反「家暴

法」並已移交相關部門跟進。

Desmantelamento de casos de furto ocorridos 

dentro do avião

Em 2016, esta Corporação procedeu ao tratamento 

de 29 casos de furto ocorridos dentro do avião, 

o montante envolvido foi cerca de $1.900.000 

patacas, e houve 16 pessoas que foram acusadas do 

crime de “furto qualificado”.

Eficiência da execução da “Lei de prevenção e 

combate à violência doméstica”

A “Lei  de prevenção e combate à violência 

doméstica” entrou em vigor a partir do dia 5 de 

Outubro de 2016, e até ao dia 31 de Dezembro, 

esta Corporação recebeu e tratou 153 casos sobre 

conflito familiar, e 31 casos suspeitos de violação 

desta nova Lei e que foram transferidos aos 

respectivos departamentos para procederem ao seu 

acompanhamento.

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)
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Em meados de Janeiro realizou-se acções anti-

crimes, “Operação Preventiva do Inverno”, virando 

atenção especial para as características de crime das  

vésperas do novo ano lunar. A presente operação, 

com a duração de um mês, é coordenada pelos 

Serviços de Polícia Unitários (SPU) e executada 

conjuntamente pelo CPSP e PJ, cujo conteúdo 

inclui: através de reforço da fiscalização e controlo 

da segurança e ordem da RAEM para combater 

diferentes tipos de crimes, e realização de palestras, 

inspecções aos diferentes bairros comunitários e 

outras actividades promocionais para estabelecer 

contactos estreitos com a população e transmir-

lhes informações úteis de prevenção contra a 

criminalidade. Durante a operação, realizaram-se 

fiscalizações a vários karaokes, bares, centros de 

máquinas de diversão e outros estabelecimentos 

públicos; mobilizou-se 4.319 agentes policiais 

e averigou-se, no total, 10.225 indivíduos, entre 

estes, 744 foram conduzidos à esquadra para 

efeitos de averiguação e 357 foram entregues ao 

Ministério Público por encontrarem-se envolvidos 

em crimes. A presente operação ajudou a combater, 

ef icientemente, di ferentes t ipos de crimes e 

actividades ilícitas, proporcionado segurança e 

estabilidade para a situação geral de segurança do 

território durante o período do Ano Novo Lunar e 

alcançado-se, assim, os objectivos previstos.

冬防行動 2016
Operação Preventiva do Inverno 2016

針對歲晚罪案特點採取反罪惡行動之「冬防行動

2016」於1月中旬正式展開。行動為期一個月，

由警察總局統籌，本局及司法警察局負責執行，

透過加強對全澳治安和秩序的監控，打擊各類

犯罪，並舉行講座、巡察社區等宣傳活動，與

居民接觸，傳遞防罪資訊。期間，巡查了多間

卡拉OK、酒吧及遊戲機中心等娛樂場所。整個

行動動用警力 4,319 人次，調查了 10,225 名人

士，當中 744 人被帶返警局調查，357 人因涉

及犯罪被移送檢察院。是次行動有效打擊了各

類不法犯罪活動，使春節期間本澳整體治安環

境安全平穩，達到預期的效果。
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雷霆行動 2016
Operação Trovoada 2016

由粵港澳警方聯合舉行的「雷霆 2016」行動於

7 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，分別於各區娛樂場、

卡拉 OK、酒吧、網吧、桌球室、遊戲機中心、

按摩中心、桑拿、夜總會、賓館及別墅等公眾

場所進行了 760 次巡查，重點打擊有組織犯罪、

涉毒、販賣人口、操縱賣淫及清洗黑錢等犯罪

行為。該行動合共動用警力 7,755 人次，調查

了 19,863 人次，當中 2,155 人被帶返警局調查，

1,085 人因涉及犯罪被移送司法機關。持續兩個

月的行動在三地警方聯手打擊下，取得一定成

效，有效淨化三地治安環境，維護社會穩定。

N o  m ê s  d e  J u l h o  i n i c i o u - s e  a  “ O p e r a ç ã o 

Trovoada 2016”, que é organizada pelas Polícias 

de Guangdong,  Hong Kong e Macau.  Sob a 

coordenação dos SPU, as forças policiais de Macau 

desenvolveram operações anti-crimes em vários 

locais da cidade, incluindo: 760 fiscalizações aos 

estabelecimentos públicos, nomeadamente, casinos, 

karaokes, bares, cibercafés, salas de bilhar, centros 

de máquinas de diversão, centros de massagens, 

saunas, clubes nocturnos, pensões, pousadas, 

etc., no intuito de combater actos criminosos e, 

especialmente, os crimes organizados, relacionados 

com droga, tráfico de pessoas, exploração da 

prostituição, branqueamento de capitais, etc.. Na 

Operação Trovoada deste ano, o CPSP mobilizou 

7.755 agentes policiais, tendo averiguado 19.863 

indivíduos nas fiscalizações, entre estes, 2.155 

foram encaminhados à esquadra para efeitos de 

averiguação e 1.085 entregues ao Órgão Judicial por 

encontrarem-se envolvidos em crimes. A presente 

operação, com dois meses contínuos de acções de 

combate à criminalidade, executadas pelas Polícias 

dos três locais, obteve-se bons resultados, tendo 

melhorado o ambiente de segurança das três regiões, 

bem como assegurado a estabilidade social.
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海島警務廳拘捕連環爆竊外籍男 

鑑於氹仔市區一帶接連發生多宗盜竊案件，經

海島警務廳警員分析，其中五宗之作案手法相

同，懷疑由同一人所為，故作針對性部署及監

視，並鎖定一涉嫌人，最終於 1 月 2 日在氹仔

運動場圓形地拘捕一名外籍男子。

案發期間，警員發現上述地點一間餐廳門外放

有一把長木梯，且餐廳閣樓的一個玻璃窗被破

壞，未幾又目睹一名外籍男子從窗口爬出，故

立即上前截查，並在其身上發現多種貨幣現金，

懷疑為作案所得。經調查，嫌犯承認用石頭擊

碎餐廳窗戶後入內盜竊，且較早前五宗盜竊案

均屬其所為。本局以「加重盜竊罪」將嫌犯送

交檢察院偵訊。

O Departamento Policial das Ilhas deteu um 

estrangeiro pela pratica de uma série de casos de 

furto

Em virtude a que na zona urbana da Taipa tinha 

ocorrido vários casos de furto, sendo assim, após 

uma análise efectuada pelos agentes policiais 

do Departamento Policial das Ilhas, verificaram 

que dentro desses casos,  cinco deles foram 

praticados pelo mesmo método, suspeitaram que 

foram praticados pela mesma pessoa, por isso, 

efectuaram um planeamento e vigilância específica, 

e conseguiram identificar um suspeito, que no dia 2 

de Janeiro foi este estrangeiro detido na Rotunda do 

Estádio da Taipa.

Duran te  a  ocor rênc ia  do  caso ,  o s  agen te s 

encontraram na porta de um restaurante sita na 

referida zona uma escada comprida em madeira, 

ainda por cima uma janela de vidro do sótão 

daquele restaurante danificada. Pouco tempo 

depois, os agentes policiais presenciaram um 

homem estrangeiro a sair por aquela janela, sendo 

assim interceptado de imediato, e encontraram na 

sua posse várias moedas em numerário, suspeitando 

que foram bens furtados. Após uma investigação, 

o arguido confessou que tinha danificado a janela 

daquele restaurante com pedra para prática de furto, 

e praticado os cinco casos de furto ocorridos. Esta 

Corporação encaminhou o arguido ao Ministério 

Público por “Furto Qualificado”.

( 市民日報報導 )
(Reportagem do Jornal do Cidadão)

本年重點滅罪行動
Principais Operações Anti-Crime do Corrente Ano
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警犬隊協助海關緝毒拘一女

2 月 11 日，特警隊轄下警犬隊警員帶領警犬於

關閘邊檢大樓協助海關人員執行工作，期間海

關關員對一名入境本澳的女子進行檢查，過程

中警犬對該名女子作出異常反應，關員隨即展

開進一步調查，結果在其身上及隨身手袋中發

現連包裝共重約 13 克懷疑毒品「氯胺酮」，涉

案女子隨後由海關送交檢察院處理。

Pelotão Cinotécnico prestou auxílio aos Serviços de 

Alfândega na busca de drogas e deteu uma senhora

Em 11 de Feverei ro,  os  agentes  do Pelotão 

Cinotécnico deslocaram com os cães-polícia ao 

Posto Fronteiriço das Portas do Cerco para prestar 

auxílio aos agentes dos Serviços de Alfândega na 

execução do serviço, durante a qual, os agentes 

dos Serviços de Alfândega efectuaram vistoria a 

uma senhora, residente de Macau, na sua entrada, 

tendo nessa altura o cão-polícia uma reacção 

anormal com a senhora, e por isso os agentes dos 

Serviços de Alfândega efectuaram logo uma revista, 

e encontraram na sua posse e na mala produtos 

suspeitos de droga “ketamina” com peso total de 

13 gramas, incluíndo a embalagem. A senhora em 

causa foi encaminhada pelos Serviços de Alfândega 

ao Ministério Público.

第二警務警司處破獲不法經營賭博案

2 月 2 日，第二警務警司處接獲線報，指在黑沙

環某大廈單位內有人進行非法聚賭及有非法入

境人士窩藏在內。

警員隨即到場展開調查，在涉案單位內發現多

名人士正進行賭博活動，並搜獲面值超過 300

萬元的籌碼、一本記賬簿、16 台電腦及一張賭

檯，懷疑涉及非法聚賭及無牌經營網吧。行動

中共將 15 名人士 (14 男 1 女 ) 帶返本局調查，

其後證實其中 1 人為非法入境者。本局分別以

「不法經營賭博」、「賭博的不法作出」、「無

牌經營網吧」及「收留」罪將相關人士送交檢

察院偵訊。

Comissariado Policial N.º 2 descobriu um caso de 

exploração de jogo ilícito

Em 2 de Fevereiro, o Comissariado Policial n.º 

2 recebeu informação de que, havia pessoas a 

efectuarem jogo ilícito e ainda imigrantes ilegais 

num apartamento sito na zona da Areia Preta. 

Os agentes policiais deslocaram de imediato ao local 

para uma investigação, encontraram no mencionado 

apartamento vários indivíduos a realizar actividades 

de jogo, apreenderam fichas que valem mais de três 

milhões, um livro de contas, 16 computadores e 

uma mesa de jogo, suspeitando o envolvimento no 

jogo ilícito e a exploração de cibercafé sem licença, 

tendo detido 15 indivíduos (14 homens e 1 mulher)  

na operação, um dos quais era imigrante ilegal. 

Esta Corporação encaminhou os mencionados ao 

Ministério Público por “Exploração ilícita de jogo”, 

“Prática de jogo ilícito”, “Exploração de cibercafé 

sem licença” e “Acolhimento”.
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第一警務警司處搗破外籍人士販毒案

3 月 1 日，第一警務警司處根據情報，懷疑有人

在大炮台街某店舖內販毒及吸毒，於是隨即派

員調查。警員在上址附近調查期間，發現一名

精神亢奮、脾氣暴躁且目光呆滯的外籍男子，

懷疑其曾吸食毒品，隨即跟隨線索展開偵查。

隨後在相關單位內成功截獲五名外籍人士，並

搜獲多包懷疑毒品，連包裝共重約 27 克，以及

多種懷疑用作吸食及分拆毒品工具。

本局將該五名外籍人士送往醫院進行藥物檢驗，

結果顯示均對毒品呈陽性反應。本局分別以「較

輕的生產和販賣」、「不法吸食麻醉藥品及精

神藥物」、「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」

罪將五人送交檢察院處理。

Comissariado Policial N.º 1 descobriu um caso de 

tráfico de drogas praticado por estrangeiro

No dia 1 de Março, conforme as informações 

obtidas, suspeita-se a prática do tráfico e consumo 

de drogas dentro de uma loja sita na Rua do Monte, 

sendo assim, o Comissariado Policial n.º 1 enviou 

logo agentes policiais para uma investigação. 

Durante a investigação dos agentes policiais junto 

daquele endereço, encontraram um estrangeiro com 

atitude excitada, amuado e com olhos vidrados, 

supeita-se que tinha consumido drogas. Os agentes 

desenvolveram de imediato a investigação, segundo 

os vestígios, conseguiram deter cinco estrangeiros 

dentro daquela loja, apreendendo vários sacos 

suspeitos de drogas, no peso total de 27 gramas 

incluíndo a embalagem, e vários equipamentos 

suspeitos para consumo e separação.

Esta Corporação encaminhou os cinco estrangeiros 

ao hospital para um teste farmacêutico, cujo 

o resultado foi posit ivo, sendo assim, foram 

encaminhados ao Ministério Público por “Produção 

e tráfico de menor gravidade”, “Consumo ilícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” e 

“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas”.
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出入境事務廳揭發騙取居留許可及偽造
文件案

3 月 4 日，出入境事務廳揭發一名外籍男子與其

「前女友」及兩名證人身份的本地居民合謀向

行政當局申報他與「前女友」仍維持同居關係，

以騙取繼續獲得本澳居留許可之案件。

該廳人員在按程序審理上述外籍男子之「居留

許可續期」申請時，對其與女友之事實婚姻關

係存疑，遂展開深入調查。經從多方線索追查，

證實該名外籍男子與其本地居民的女友早已關

係破裂且已分居多時，同時亦證實兩名證人作

虛假聲明。該廳人員最終成功揭發這四名人士

涉嫌觸犯「偽造文件」及「關於身份的虛假聲

明」罪，並將之送交司法機關審理。

另於同月 15 日，該廳人員接獲一宗涉嫌以虛假

婚姻來申請本澳投資居留之舉報案件，故隨即

展開調查。該廳人員經與本澳及中國內地各部

門緊密溝通後，成功揭發案中男子故意欺騙內

地行政機關，訛稱配偶已身故，再與另一名女

子註冊結婚，其後該男子以投資居留方式獲批

在澳定居，而該女子及 3 名未成年子女亦以其

家團成員關係獲批居澳。本局以涉嫌觸犯「重

婚」及「偽造文件」罪將相關人士送交司法機

關審理。

Serviço de Migração descobriu um caso de 

direito de residência por meios fraudulentos e de 

falsificação de documentos

No dia 4 de Março, o Serviço de Migração descobriu 

na declaração efectuada à Administração por um 

estrangeiro com a sua “ex-namorada” em conjunto 

com duas testemunhas, residentes de Macau, 

destinada para provar a manutenção da relação de 

coabitação com a sua “ex-namorada”, informações 

suspeitas com vista a enganar a obtenção da 

renovação do direito de residência.

Conforme o procedimento normal da apreciação  do 

referido pedido de “renovação de autorização de 

residência” desse estrangeiro por parte do pessoal 

daquele Serviço, verificou-se dúvida na sua relação 

de união de facto, sendo assim foi efectuado uma 

investigação mais aprofundada. Conforme os 

diversos vestígios, provou-se que este estrangeiro 

tinha separado, há tempos, com a sua namorada, 

residente de Macau, e que as duas testemunhas 

tinham prestado falsas declarações. Sendo assim , 

o pessoal daquele Serviço descobriu com sucesso 

que os 4 indivíduos se encontraram envolvidos nos 

crimes de “Falsificação de documentos” e “Falsas 

declarações sobre a identidade”, pelo que foram 

encaminhados ao órgão judicial.

Além disso, no dia 15 do mesmo mês, o pessoal 

daquele Serviço recebeu a denúncia de um caso 

suspeito de casamento falso para pedir a residência 

em Macau por investimento, sendo assim, efectuou-

-se de imediato a investigação. O pessoal daquele 

Serviço após uma comunicação estreita com os 

diversos serviços de Macau e da China, descobriu 

com sucesso que o homem enganou dolosamente 

a entidade administrativa da China, prestando 

falsas declarações sobre a morte da sua esposa para 

contrair novo casamento com outra senhora, e este 

foi autorizado a fixação de residência em Macau por 

investimento, enquanto que aquela senhora e os três 

filhos menores, como membros familiares, foram 

também autorizados a residência em Macau. Esta 

Corporação encaminhou os respectivos indivíduos 

ao órgão judicial por “Bigamia” e “Falsificação de 

documentos”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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交通廳依法打擊「白牌車」

4 月 22 日，交通廳人員在蓮花口岸一帶進行

「白牌車」打擊行動，期間發現一名男子向途

經的旅客搭訕，懷疑其提供非法載客營運車輛 

( 俗稱「白牌車」) 之服務，隨後有 5 名人士登

上其駕駛的車輛，警員見狀立即上前示警及截

停該車輛，但司機除未有理會外，還加速駛離

現場。警員為阻止不當行為，被該車輛拖行十

多米，最終成功截停這車輛並將司機拘捕，事

件導致一名警員受傷。

根據本局記錄顯示，該司機曾涉及 3 宗「白牌

車」營運之案件。本局以「加重傷害身體完整

性罪」、「抗拒及脅迫」、「違令」罪將其移

送檢察院處理。

Departamento de Trânsito combate os “veículos que 

servem como táxi sem alvará” de acordo com a Lei

Em 22 de Abril, o Departamento de Trânsito 

efectuou uma operação de combate contra “veículos 

que servem como táxi sem alvará” na zona do 

Posto Fronteiriço da Flor de Lótus, durante a qual 

verificou um homem a conversar com os turistas 

que ali passavam, suspeitando que se encontrava 

a prestar serviço de transporte ilegal (conhecido 

por serviço de táxi sem alvará), a seguir um veículo 

transportou 5 indivíduos, sendo assim, os agentes 

policiais interceptaram de imediato e identificaram 

como polícia, enquanto que o referido condutor 

não ligou e acelerou para tentar fugir do local. A fim 

de impedir este acto inadequado, o agente policial 

foi arrastado mais de 10 metros, onde finalmente 

conseguiu parar o veículo e deteu o condutor, 

resultando ferimentos no agente policial.

Conforme os dados desta Corporação, este condutor 

se encontra envolvido em três casos de exploração 

de “serviço de táxi sem alvará”, pelo que foi 

o mesmo encaminhado ao Ministério Público 

por “Ofensa qualificada à integridade física”, 

“Resistência e Coacção” e “Desobediência”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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澳門警務廳迅速偵破不正當據為己有案

7 月 4 日，本局接獲一名旅客求助，報稱在的士

車內遺留其背包，內有財物及現金價值合共逾

澳門幣 100 萬元。

澳門警務廳隨即展開追查，鎖定一名的士司機

有重大嫌疑。經訊問，有人承認因一時貪念將

事主遺留在車內的財物不正當據為己有，並將

有關贓物藏於其一名友人的電單車內。隨後警

員傳訊電單車車主協助調查，證實其涉嫌協助

犯案，並成功起回全部失物及部份現金。本局

以「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正

當據為己有」罪將相關人士送交檢察院處理。

O Departamento Policial de Macau desmantelou 

rapidamente um caso de apropriação ilegítima 

Aos 4 de Julho, esta Corporação recebe u um caso 

de pedido de auxílio de um turista, o qual participou 

que tinha deixado a sua mochila num táxi e que este 

continha valores e numerário no valor total de mais 

de um milhão de patacas.

O Depar tamento Pol ic ia l  de Macau inic iou 

imediatamente a investigação, e determinou-se um 

condutor de táxi suspeito. Depois do interrogatório, 

o referido condutor afirmou que apropriou-se 

ilegitimamente dos valores que a vítima deixou no 

táxi por ambição, e guardou-os no motociclo de 

um amigo. Posteriormente, agentes desta Polícia 

comunicaram o proprietário desse motociclo para 

comparecer à esquadra e cooperar na respectiva 

investigação, tendo confirmado que este suspeita-

se de ter prestado auxílio para o cometimento do 

presente crime, bem como recuperado todos os 

valores e parte do numerário. Esta Corporação 

encaminhou os respectivos indivíduos ao Ministério 

Público por “Apropriação ilegítima em caso de 

acessão ou de coisa achada”.

情報廳破獲店舖盜竊團夥

本局於 4 月中旬接獲中區某店舖舉報，指店內

多種商品接連被盜，案件由情報廳人員負責展

開調查。

在調查過程中，警員發現涉案人士眾多，懷疑

屬同一盜竊團夥，且作案地點涉及澳門市區與

氹仔一帶十多家店舖。經縝密偵查及追蹤，最

終鎖定目標，並於 4 月 26 日在外港碼頭及附近

一帶先後拘捕 7 名 (4 男 3 女 ) 涉案嫌犯，成功

起回 350 件贓物，包括名牌衣物、鞋及首飾等，

價值約澳門幣 8 萬元。本局以「加重盜竊罪」

將嫌犯移交檢察院處理。

Departamento de Informações desmantelou um 

grupo de furto a lojas comerciais

Esta Corporação recebeu, em meados do mês 

de Abril, uma denúncia duma loja comercial da 

zona central, de que vários produtos da loja foram 

sucessivamente furtados, sendo assim, o pessoal 

do Departamento de Informações iniciaram a 

investigação do caso.

Durante a investigação, os agentes policiais 

descobriram que os envolventes eram muitos, 

suspei ta -se  ser  um grupo de mal fe i tores ,  e 

envolvidos nos casos de furto ocorridos em mais 

de 10 lojas comerciais localizadas em Macau e 

na Taipa. Após uma investigação e seguimento 

rigoroso, conseguiram identificar os alvos, e no dia 

26 de Abril deteram respectivamente 7 indivíduos (4 

homens e 3 mulheres) suspeitos junto do Terminal 

Marítimo do Porto Exterior, e recuperaram 350 

produtos em causa, incluíndo vestuários e sapatos 

de marcas famosas e jóias, com o valor total cerca 

de 80 mil patacas. Esta Corporação encaminhou 

os arguidos ao Ministério Público por “Furto 

Qualificado”
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澳門警務廳揭販毒案

7 月 4 日，澳門警務廳警員於中區執行巡邏任務

期間，發現一名形跡可疑的內地男子，故上前

截查。隨後在其租住單位搜出懷疑毒品連包裝

合共約 130 克「冰」、25 粒「麻古」及一批懷

疑吸毒工具，其中部份懷疑毒品已分裝成小包

作販賣用途。同時，亦於單位內查獲一名懷疑

吸毒女子。經調查，有人承認進行販毒活動及

曾在單位內吸毒。

經醫院檢驗，結果顯示二人均對毒品呈陽性反

應。另經旅遊局證實上述單位為非法旅館並已

被即時查封。本局分別以「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」及「不適當持有器具或設備」罪將相關人

士送交檢察院處理。

O Departamento Policial de Macau descobriu um 

caso de tráfico de droga

Aos 4 de Julho, quando os agentes do Departamento 

Policial de Macau estavam a cumprir a sua missão 

de patrulhamento na zona do Centro, viram um 

homem de conduta duvidosa, pelo que procedeu-

se à sua intercepção. Seguidamente, efectuaram 

uma revista no seu domicílio, onde encontrou-se: 

a droga “Ice”, peso total de 130 gramas (incluindo 

o peso da embalagem),  25 comprimidos de 

“MAKU” e vários utensílios para o consumo de 

droga; parte dessa droga já se encontrava dividida 

em saquinhos individuais, suspeita-se para fins de 

venda. Além disso, interceptou-se também uma 

mulher nesse apartamento, que suspeita-se ser 

uma tóxicodependente. Após do interrogatório, foi 

afirmado que desenvolviam actividades de tráfico de 

droga e que tinham consumido previamente droga 

nesse apartamento.

De acordo com o exame de droga desenvolvido 

no hospital aos dois indivíduos, os respectivos 

resultados relativos à reacção de droga foram 

positivos. E, a Direcção dos Serviços de Turismo 

confirmou também, que o supramencionado 

apartamento é uma pensão ilegal, foi logo selada. 

Os respectivos indivíduos foram acusados, por 

esta Corporação, dos crimes de “Tráfico ilícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 

“Consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas” e “Detenção indevida de utensílio 

ou equipamento”, e encaminhados ao Ministério 

Público para os devidos efeitos.
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第三警務警司處揭販毒及非法旅館案

7 月 20 日，第三警務警司處警員於新口岸區巡

邏期間，發現一名形跡可疑之男子，遂上前截

查，於其隨身物品內搜出懷疑毒品及吸毒工具，

隨後並於其租住的單位內再截獲 2 名 (1 男 1 女 )

懷疑販毒同夥之人士。行動中，搜出懷疑毒品

合共約 84 克「冰」、154 粒「麻古」及大量分

拆毒品工具。

根據醫院檢驗報告顯示，3 名嫌犯均對毒品呈陽

性反應。另經旅遊局證實上述單位為非法旅館，

已被即時查封。本局分別以「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」及「不適當持有器具或設備」罪將嫌犯

送交檢察院處理。

O Comissariado Policial N.° 3 desmantelou um caso 

relacionado com tráfico de droga e pensão ilegal 

Aos 20 de Julho, quando os agentes do Comissariado 

Policial N.° 3 estavam a patrulhar na zona do ZAPE, 

viram um homem de conduta duvidosa, pelo que 

procedeu-se à sua intercepção. Tendo encontrado 

no corpo deste, droga e utensílios para o consumo 

de droga. Seguidamente, na revista no domicílio, 

interceptou-se mais dois indivíduos (1 homem e 

1 mulher) nesse tal apartamento em que estava 

alojado, os quais suspeitam-se ser parceiros de 

tráfico de droga. Nesta operação interceptou-se 84 

gramas de “Ice”, 154 comprimidos de “MAKU” e 

grande quantidade de utensílios e objectos para a 

separação e embalagem de droga.

Segundo o exame de droga desenvolvido no hospital 

aos três arguidos, os respectivos resultados relativos 

à reacção de droga foram positivos. Além disso, 

a Direcção dos Serviços de Turismo confirmou 

também, que o supramencionado apartamento é 

uma pensão ilegal, foi logo selada. Os arguidos 

foram acusados, por esta Corporação, dos crimes de 

“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas”, “Consumo ilícito de estupefacientes 

e de substâncias psicotrópicas” e “Detenção 

indevida de utensílio ou equipamento”, e entregues 

ao Ministério Público para os devidos efeitos.
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氹仔警務警司處拘兩地盤盜竊男

10 月 14 日，氹仔警務警司處接報，指近柯維

納馬路一建築工地內有人進行盜竊，遂派員調

查。警員到場後發現一名男子正翻越工地圍欄

逃跑，故立即上前追截，並成功將其截獲，同

時亦於工地附近發現一名形跡可疑的男子、一

輛載有大量銅線的車輛及一批懷疑作案工具，

警員遂將兩人及上述物品一併帶返警局作進

一步處理。

經調查，工地的倉庫大門被破壞，內存多卷銅

線電纜亦不翼而飛，後經工地負責人點算，合

共損失澳門幣 2 萬 8 仟元。被截獲的兩名男子

證實為逾期逗留人士，且經該工地負責人確認

二人並非其公司僱員 。本局以「加重盜竊罪」

及「違令」罪，將兩名嫌犯移送檢察院處理。

O Comissariado Policial da Taipa deteve dois 

homens que efectuaram furto dentro dum estaleiro 

Aos 14 de Outubro, o Comissariado Policial da 

Taipa recebeu uma queixa a dizer que encontrava-

se pessoas a furtar dentro dum terreno de construção 

civil, localizado na Estrada Governador Albano de 

Oliveira, tendo enviado, seguidamente, agentes ao 

local para o devido tratamento. Quando os agentes 

chegaram ao local viram um homem a tentar fugir, 

trepando a rede de vedação do terreno, pelo que 

os agentes seguiram imediatamente atrás dele e  

conseguiram interceptá-lo; além disso, encontraram, 

simultaneamente, nas proximidades desse terreno, 

um outro homem de conduta duvidosa, um veículo 

que transportava grande quantidade de fios de 

cobre e uma série de equipamentos que suspeita-se 

servir para a realização de furto. Os agentes desta 

Corporação transportaram os referidos indivíduos 

e supramencionados objectos ao Comando para o 

respectivo tratamento.

Depois das investigações desta Polícia, verificou-se 

que o portão do armazem do terreno foi danificado, 

e desapareceram vários rolos de fios de cobre 

que se encontravam depositados neste; segundo a 

estimativa do responsável, sofreu-se um prejuízo 

de 28 mil patacas. Posteriormente, os agentes 

confirmaram que os dois homens interceptados 

são indivíduos que se encontram em excesso 

permanência na região, e o responsável do terreno 

confirmou também, que não são trabalhadores da 

sua agência. Os dois arguidos foram acusados, por 

esta Corporação, dos crimes de “Furto qualificado” e 

“Desobediência”, e entregues ao Ministério Público 

para os devidos efeitos.
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澳門警務廳拘一車內盜竊男

於 10 月下旬，有市民在一網上社交平台發佈帖

文，指在黑沙環一帶有停泊在路邊的私家車先

後發生懷疑車內盜竊的案件，本局對相關事件

極為關注。

澳門警務廳迅速展開調查，成功接觸到其中一

名事主，其報稱在事件中損失之財物價值澳門

幣近 59 萬元。經偵查，鎖定一名曾涉及多宗同

類型案件之男子，並於 10 月 23 日在馬場海邊

馬路某大廈成功將其拘捕，同時分別在其身上

及住處搜出懷疑在車內盜竊所得的現金超過港

幣 36 萬元。本局以「加重盜竊罪」將其送交檢

察院處理。

O Departamento Policial de Macau deteve o 

homem que furtou valores constantes no interior de 

veículos

Em finais de Outubro, houve um cidadão que 

emitiu um texto numa plataforma social, em que 

dizia que suspeitava-se ter ocorrido vários casos de 

furto de valores constantes no interior de veículos 

particulares, estacionados nas ruas da zona da Areia 

Preta, e esta Corporação preocupa-se imenso com 

esta situação.

O Depar tamento Pol ic ia l  de Macau inic iou 

rapidamente a respectiva investigação, tendo 

conseguido contactar com uma das vítimas, e esta 

afirmou que o valor dos bens que lhe tinham sido 

furtado no interior do veículo custou-lhe cerca 

de quilhentos de noventa mil patacas. Depois das 

averiguações, identificou-se um homem que já 

esteve envolvido em vários casos do mesmo género 

ocorridos no passado; tendo, no dia 23 de Outubro, 

detido-o com sucesso num edifício localizado na 

Estrada Marginal do Hipódromo, e, simultaneamente, 

foram encontrados independentemente no seu corpo 

e domicílio, numerário no valor de mais de 360 

mil dólares de Hong Kong, que suspeita-se ter sido 

obtido do furto realizado no interior de veículos. O 

arguido foi acusado, por esta Corporação, do crime 

de “Furto qualificado” e entregue ao Ministério 

Público para os devidos efeitos.
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情報廳破獲毒品派對

11 月 8 日，情報廳接獲舉報，懷疑有人在新口

岸區某酒店內吸食毒品，隨即派員到場調查。

在酒店一房間內發現 12 名神情呆滯人士，其中

一人的鼻孔沾有白色粉末，並搜獲懷疑毒品及

多個用作盛載和吸食毒品器具，遂將相關人士

及物品一併帶返警局調查。

本局將 12 名人士送往醫院進行藥物檢驗，檢驗

報告顯示其中 9 人分別對多種毒品呈陽性反應，

另外，在調查期間發現當中 3 人為非法入境者。

本局分別以「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」及「不適當

持有器具或設備」、「允許他人在公眾或聚會

地方不法生產、販賣及吸食麻醉藥品及精神藥

物」、「非法再入境」及「收留」罪，將相關

人士移送檢察院偵訊。

O Departamento de Informações desmantelou um 

caso relacionado com “festa de droga”

A o s  8  d e  N o v e m b r o ,  o  D e p a r t a m e n t o  d e 

Informações recebeu uma denúncia, a qual dizia 

que suspeitava haver pessoas a consumirem droga 

dentro dum hotel da zona do ZAPE, pelo que esta 

Corporação enviou imediatamente agentes ao 

local para procederem à devida investigação. E, 

dentro dum quarto desse hotel, encontrou-se 12 

indivíduos com um olhar apático e, entre estes, 

havia um que tinha pó branco no buraco do nariz; 

além disso, encontrou-se também, drogas e vários 

objectos e utensílios para a colocação e consumo 

de drogas. Os agentes desta Corporação conduziram 

os respectivos indivíduos, objectos e utensílios ao 

Comando para mais investigações.

Esta Corporação transportou os referidos 12 

indivíduos ao hospital para procederem ao exame 

de droga e, os respectivos resultados indicam que 

9 destes tiveram reacção positiva a vários tipos de 

droga. Durante a investigação descobriu-se, ainda, 

que 3 desses 12 indivíduos eram imigrantes ilegais. 

Os respectivos indivíduos foram acusados, por 

esta Corporação, dos crimes de: “Tráfico ilícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 

“Consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas” e “Detenção indevida de utensílio ou 

equipamento”; “Permissão de produção, tráfico e 

consumo ilícitos em lugares públicos ou de reunião”; 

“Reentrada ilegal” e “Acolhimento”, e entregues ao 

Ministério Público para os devidos efeitos.
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機場警務處破獲詐騙案

12 月 28 日，機場警務處人員在澳門國際機場

巡邏期間，目擊一名可疑的外地男子以遺失護

照及信用卡並急需返回原居地為由，向一名女

子借取金錢，並出示一張名片自稱為某美容診

所負責人，懷疑用作博取女子的信任。警員認

出該名男子與月前一宗金錢詐騙案之涉案人的

外貌特徵極為相似，且作案手法一致，懷疑其

故技重施，遂從旁監視。

警員在監視期間目睹該名男子成功騙取有關女

子港幣 1,200 元，於是立即上前截查，並將其

帶返警局作進一步調查。經訊問，嫌犯承認曾

多次來澳用相同手法騙取他人金錢。本局以「詐

騙」罪將其送交檢察院處理。 

A Divisão Policial do Aeroporto desmantelou um 

caso de burla

Aos 28 de Dezembro, quando os agentes da 

Divisão Policial do Aeroporto estavam a patrulhar 

no Aeroporto Internacional de Macau, viram um 

homem estrangeiro de conduta duvidosa, que 

parecia ter extraviado o seu passaporte e cartão de 

crédito, a pedir dinheiro emprestado a uma mulher, 

justificando-se que tinha urgência de voltar ao país 

de origem, além disso mostrou a esta o seu cartão de 

visita e afirmou que era o responsável de uma clínica 

de beleza, o que suspeita ser falso e pretexto para 

que esta acreditásse nele. Os agentes reconheceram 

este homem, pelas suas características físicas e por 

ter se servido da mesma forma para burlar, que era 

o mesmo indivíduo que estava envolvido num caso 

de burla de dinheiro ocorrido a um mês atrás, e por 

desconfiarem-se dele começaram a vigiá-lo.

Du ran t e  a  v i g i l ânc i a ,  o s  a gen t e s  v i r am  o 

supramencionado homem a burlar com sucesso 

1.200 dólares de Hong Kong à respectiva mulher, 

pelo que foram imediatamente interceptá-lo e, 

seguidamente, transportaram-no ao Comando para 

mais averiguações. E no interrogatório, o arguido 

confessou que tinha se servido várias vezes da 

mesma forma para burlar dinheiro em Macau. O 

arguido foi acusado, por esta Corporação, do crime 

de “Burla” e encaminhado ao Ministério Público 

para os devidos efeitos.

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)
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第一警務警司處迅速偵破風化案

12 月下旬，本局先後接獲兩宗身體遭遇侵犯之

報案求助，兩名事主均報稱於晚間時分在街上

被一名男子從後以「熊抱」方式襲擊胸部，第

一警務警司處隨即展開調查。

經綜合分析，迅速鎖定一名可疑目標男子，警

員隨即在該名男子經常出没的地點進行監視。

於 12 月 29 日，在連勝街一帶發現涉案男子，

期間目睹其不斷打量和尾隨一名年輕女途人並

企圖作案，警員立即上前截查，但遭該男子反

抗推倒，並引致手部受傷。涉案人最終被制服

並帶返警局調查，其承認曾先後四次於不同地

點向晚上單獨出行的年輕女性施襲。本局以「加

重傷害身體完整性」及「抗拒及脅迫」罪將其

送交檢察院處理。

O Comissariado Policial  N.° 1 desmantelou 

rapidamente um caso contra a ética

Em finais de Dezembro, esta Corporação recebeu 

duas queixas independentes sobre ofensa corporal, 

ambas as vítimas tinham afirmado que o seu caso 

aconteceu de noite, quando encontrava-se sozinha 

na rua, apareceu um homem que lhe abrançou 

por detrás e apalpou-lhe o peito, pelo que o 

Comissariado Policial N.°1 iniciou imediatamente a 

respectiva investigação.

Depois da análise generalizada, determinou-se 

rapidamente um homem suspeito, e os agentes 

iniciaram logo a fiscalização nos locais que este 

frequenta habitualmente. Aos 29 de Dezembro, 

verificou-se que o referido suspeito estava a 

perseguir e olhar muito para uma mulher que 

circulava na Rua de Coelho do Amaral, suspeita-se 

que queria efectuar a esta o mesmo que efectuou a 

outras vítimas, por isso os agentes foram de imediato 

interceptá-lo, no entanto, este revoltou-se e fez 

cair um dos agentes ao chão, provocado-lhe assim 

ferimentos na mão; mas, por fim, este acabou por ser 

dominado pelos agentes e transportado ao Comando 

para mais  aver iguações.  No Comando,  es te 

confessou que praticou, independentemente e em 

locais diferentes, quatro vezes a referida ofensa às 

mulheres que circulavam sozinhas na rua de noite. 

O referido homem foi acusado, por esta Corporação, 

dos crimes de “Ofensas qualificadas à integridade 

física” e “Resistência e Coacção”, e entregue ao 

Ministério Público para os devidos efeitos.

( 正報報導 )
(Reportagem do Jornal “Cheng Pou”)
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社區警務交流會合影
Fotografia conjunta dos participantes do “Seminário de intercâmbio sobre o policiamento comunitário”

隨著社會不斷進步，社區警務也在向前發展。

多年來，本局不斷推行各項措施，建立「以民

為本」的社區夥伴關係。推動社群參與是本局

開展社區警務工作的重點所在，本局透過「社

區警務聯絡機制」、「警 . 校聯絡機制」及「酒

店業警務聯絡機制」，積極開展各項警務工作，

定期進入社區收集治安方面的訴求，互通警情，

宣傳防罪滅罪信息，深化警民在實務層面的長

期合作，推動全社會的力量有效抑制與預防犯

罪，成效顯著。

本局近年亦不斷整合及優化上述三大機制的運

行模式，透過經驗總結及結合實際情況，在委任

Com o constante progresso da comunidade, o 

policiamento comunitário também tem desenvolvido 

em contínuo. Nos anos anteriores, esta Corporação 

promoveu constantemente as diversas medidas, 

criando relação comunitária de parceiro para 

“servir a população”. Promover a participação 

da comunidade é o ponto mais importante no 

policiamento comunitário, mediante o “Mecanismo 

de Ligação do Policiamento Comunitário”, o 

“Mecanismo de Ligação entre Polícia e Escolas” e o 

“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro” 

em desenvolver activamente os diversos serviços 

policiais, fazer ligação periódica com a comunidade 

para recolher as solicitações por parte dela na 

segurança, trocar reciprocamente informações 

policiais, promover actividade de sensibilização 

sobre a prevenção e o combate à criminalidade, 

aprofundar, na prática, a cooperação de longo prazo 

entre a Polícia e a população, promover a força de 

toda a comunidade para reprimir e prevenir com 

eficiência a criminalidade, tudo isto com resultado 

significativo.

Nos recentes anos, esta Corporação tem sido 

ajustado e optimizado o modo de funcionamento 

dos três mecanismos acima mencionados, mediante 
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冬防會晤
Visita de várias associações

由警官擔任的社區警務主任方面作出適當調整，

指定由兩名專責的警官擔任，進一步優化警力，

提升工作效率。

社會上各個不同層面的群體是警隊重要的社區

資源，憑藉這龐大的社會聯繫網絡，有助增強

警隊與社區互動作用，共同發現和解決社區所

關注的治安問題。在新的一年，本局會以嶄新

的策略與模式，不斷優化及完善機制的運作，

繼續積極融入社區各階層，凝聚社會各界的力

量，攜手創建安全社會。

o balanço das experiências obtidas, em conjugação 

com a rea l idade,  e fec tuou um ajus tamento 

adequado na nomeação dos oficiais policiais para o 

cargo de coordenador do policiamento comunitário, 

sendo este assumido pelo dois oficiais designados, 

melhorando mais um passo a força policial e 

elevando a eficiência dos serviços prestados.

Os sectores das diferentes áreas da comunidade 

são recursos comunitários importantes para o corpo 

policial, mediante a este enorme rede de ligação 

comunitária, tinha apoiado no reforço do efeito 

interativo entre o corpo policial e a comunidade, 

descobrindo e resolvendo em conjunto as questões 

de segurança de interesse da comunidade. No 

ano a seguir, esta Corporação irá seguir pela nova 

estratégia e novo modelo, optimizar e aperfeiçoar 

em contínuo o funcionamento dos mecanismos, 

integrar activamente nos diferentes sectores da 

comunidade, consolidar as forças dos diversos 

sectores da comunidade, criando em conjunto uma 

sociedade segura.
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「社區警務聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação do Policamento Comunitário”

在過去一年，「社區警務聯絡機制」經過持續實

踐及各方努力，現再下一城，參與社群除原有

的澳門街坊會聯合總會、澳門物業管理業商會、

澳門物業管理專業人員協會及民眾建澳聯盟外，

於 2016 年 4 月 20 日，澳門工會聯合總會及澳

門婦女聯合總會正式加入機制，兩個團體共委

任 28 名代表加入，使現時的社區聯絡主任人數

增至 136 人。「社區警務聯絡機制」再次增加

新成員，進一步拓寬社區警務的網絡，將警民

合力發揮最大化。 

社區警務的核心是與社群建立良好合作關係，

增加警民互動，共同防止及打擊罪案。2016 年，

本局透過「社區警務聯絡機制」與社會群體進

行近 130 次互動，包括定期會晤、主動接觸、

專題講座、專業培訓及多元宣傳活動等，與市

民充分溝通。一方面有利警方及時掌握實際治

安狀況及居民訴求，更有效部署警力及制定針

對性預防及打擊策略，令警務工作更顯效率；

另一方面，亦促進社會各界對警隊工作的理解、

支持和配合，建立良好警民關係。社區警務的

推行和落實，令警務工作更能切合居民的需求，

亦可爭取社區力量的最大支持。

No passado ano,  o “Mecanismo de Ligação 

do Policiamento Comunitário” mediante uma 

prática contínua e esforço das diferentes áreas, as 

organizações participantes no mecanismo, para 

além das actuais, União Geral das Associações dos 

Moradores de Macau, Associação de Administração 

de  Propr iedades  de  Macau,  Assoc iação  de 

Profissionais do Sector da Administração de 

Propriedades de Macau e Aliança de Povo de 

Instituição de Macau, ainda se integraram neste 

mecanismo no dia 20 de Abril de 2016 a Federação 

das Associações dos Operários de Macau e a 

Associação Geral das Mulheres de Macau, em 

que as duas associações nomearam no total de 

28 representantes, sendo assim o número de 

coordenadores do policiamento comunitário se 

perfazem os 136. O “Mecanismo de Ligação do 

Policiamento Comunitário” ingressou mais uma 

vez membros novos, alargando ainda mais a 

rede do policiamento comunitário, no sentido de 

desenvolver, para o seu máximo, a cooperação entre 

a polícia e a população.

O núcleo do policiamento comunitário é criar uma 

boa relação de cooperação com a comunidade, 

aumentar a interação entre a polícia e a população, 

p r even indo  e  comba tendo  em con jun to  a 

criminalidade. No ano 2016, esta Corporação 

t inha efectuado no total  de 130 interacções 

com as organizações da comunidade mediante 

o  “Mecanismo de L igação do Pol ic iamento 

Comunitário”, as quais se incluem as reuniões 

periódicas, os contactos activos, as palestras 

temáticas, as formações profissionais e as diversas 

actividades de sensibilização, etc., com o intuito 

de comunicar suficientemente com os cidadãos. 

Por um lado, beneficiou à Polícia no conhecimento 

atempado sobre o estado real de segurança e as 

solicitações da população, com vista a planear com 

eficácia as forças policiais e definir as estratégias 

próprias para prevenir e combater, melhorando a 

eficiência dos serviços policiais prestados; por outro 

lado, promoveu ainda a compreensão, o suporte e a 

conciliação por parte dos sectores da comunidade 

sobre os serviços policiais, criando uma boa relação 

entre a Polícia e a população. A implementação 

e a concretização do policiamento comunitário 

conduzem o s  s e r v i ço s  po l i c i a i s  a  me lho r 

satisfazerem as necessidades da população, e ainda 

a obter o máximo suporte na força comunitária.
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「社區警務聯絡機制」恆常工作會議
Reunião de trabalho permanente do “Mecanismo de Ligação 
do Policiamento Comunitário”

視察區內治安狀況
Inspeccão feita acerca do estado de segurança 
dentro da região
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聯合防罪宣傳
Acção de sensibilização conjunta sobre 
prevenção do crime

澳門街坊會聯合總會及屬下機構
União Geral das Associações dos Moradores de Macau e 
organizações subordinadas

與機制合作社群互訪交流
Cooperação com o mecanismo, intercâmbio recíproco entre as associações
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黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門街坊會聯合總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os 
oficiais da sua tutela para uma visita à União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門工會聯合總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os 
oficiais da sua tutela para uma visita à Federação das 
Associações dos Operarios de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)

澳門工會聯合總會及屬下機構
Federação das Associações dos Operarios de 
Macau e organizações subordinadas
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黃少澤司長率領轄下官員拜訪澳門婦女聯合總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os oficiais da sua 
tutela para uma visita à Associação Geral das Mulheres de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança) 澳門婦女聯合總會屬下服務中心

Associação Geral das Mulheres de Macau e centros de 
serviços subordinados

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

黃少澤司長率領轄下官員拜訪民眾建澳聯盟
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou os 
oficiais da sua tutela para uma visita à Aliança de Povo de 
Instituição de Macau
(Foto: Gabinete do Secretário para a Segurança)
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本局深明青少年是未來社會的棟樑，故此，關

注青少年健康發展，預防青少年犯罪一直是本

局的重點工作之一。為進一步加強與教育界的

溝通，貫徹傳承創新的警務理念，本局於 2016

年舉辦大型「警 . 校聯絡機制交流會」，邀請本

澳幼、小及中學校代表參加，並以此為契機，

開展一系列以青少年為對象的活動，從而鞏固

及發展本局與青少年、學校的緊密聯繫。同時，

亦統合本局及教育界聯絡人資料，令「警 . 校聯

絡機制」更進一步深化，現時共有來自本澳 63

間學校的 193 名代表成為本局的學校聯絡人。

「警 . 校聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação entre Polícia e Escolas”

拜訪澳門天主教學校聯會
Visita à Associação das Escolas Católicas de Macau

Esta Corporação sabe perfeitamente que os jovens 

são os futuros pilares da sociedade, por isso, dar 

consideração ao desenvolvimento saudável dos 

jovens, prevenir a delinquência juvenil são sempre 

uma das tarefas mais importante desta Corporação. 

Com vista a reforçar mais um passo o mecanismo 

de comunicação com o sector de educação, 

implementar o conceito do policiamento tradicional 

e inovador, esta Corporação realizou no ano 2016 

o “Intercâmbio sobre o Mecanismo de Ligação entre 

Polícia e Escolas” de grande envergadura, o qual 

convidou para a participação dos representantes das 

escolas do ensino infantil, primário e secundário, 

e mediante esta oportunidade, iniciou uma série 

de actividades destinadas aos jovens, com vista a 

consolidar e a desenvolver a ligação estreita desta 

Corporação com os jovens e escolas. Ao mesmo 

tempo, com a integração dos dados do pessoal de 

ligação desta Corporação e do sector de educação, 

aprofundando ainda mais o “Mecanismo de Ligação 

entre Polícia e Escolas”, que actualmente tornou-

se como pessoal de ligação das escolas no total 193 

representantes das 63 escolas de Macau.
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與校方會晤
Encontro com as escolas

No ano 2016, esta Corporação continuou a visita 

às diversas escolas de Macau, bem como recebeu 

a visi ta das mesmas, no sentido de divulgar 

as informações de prevenção e de combate à 

criminalidade aos alunos e escolas, trocando 

reciprocamente as informações policiais com 

as escolas, descobrindo e resolvendo em tempo 

oportuno as questões escondidas em torno das 

escolas, com vista a elaborar atempadamente 

es t ra tégias  e  medidas mais  especí f icas ;  por 

outro lado, organizou em contínuo uma série de 

actividades que se incluem palestras temáticas, 

workshop, curso de Verão, concurso de pintura e 

sensibilização para prevenção criminal, mediante 

uma forma preferida por parte dos jovens para 

consolidar a sua consciência na segurança e 

no cumprimento das leis. No passado ano, esta 

Corporação tinha realizado no total de 102 vezes 

reuniões, palestras, actividades de sensibilização, 

visitas com as diversas escolas e contactado com 

mais de 23.000 docentes e alunos.

2016 年，本局持續拜訪及接待本澳多間學校，

藉此向校方及學生宣傳防罪滅罪訊息，進一步

與校方互通警情，及時發現並解決學校周邊的

治安隱患，適時制訂更具針對性的策略及措施。

另一方面，本局持續舉辦系列活動，包括進行

專題講座、工作坊、夏令班、繪畫比賽及防罪

宣傳等，冀透過青少年喜聞樂見的形式，鞏固

他們的安全及守法意識。過去一年，本局與各

間學校進行相關會議、講座、宣傳及拜訪活動

共達 102 次，接觸師生逾 23,000 人次。
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提防暑期工陷阱講座
Palestra sobre a prevenção de armadilhas 
de trabalho nas férias de Verão

預防青少年犯罪講座
Palestra sobre a prevenção da delinquência juvenil

治安專題講座
Palestra com tema específico no âmbito de 
segurança pública

舉辦青少年專題講座
Realização de palestra temática destinada a jovens
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本局冀藉「警 . 校聯絡機制」這一重要溝通橋樑，

加強與教育界溝通及保持緊密合作，以取得他

們對警隊的信任和支持。同時，透過活動建立

良好警察形象，推廣警察和警務工作，藉此提

高青少年對公民責任的意識，灌輸正面價值觀，

培養良好品德。

Median te  a inda  e s t a  impo r t an t e  pon te  de 

comunicação - “Mecanismo de Ligação entre 

Polícia e Escolas”, esta Corporação intensificou a 

comunicação com o sector de educação, bem como 

manter uma cooperação estreita com o mesmo, 

no sentido de obter a confiança e o suporte dele 

no corpo policial. Ao mesmo tempo, mediante 

actividades para criar uma boa imagem policial, 

promover os serviços policiais e policiamento, com 

vista a elevar a consciência por parte dos jovens na 

responsabilidade cívica, introduzindo-lhes valores 

positivos para formar uma boa moral.

演溝技巧及新聞發佈特訓班
Aula para o treino da técnica de discurso e de 
conferência de imprensa

青少年防罪活動
Actividades sobre a prevenção da delinquência juvenil
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學警體驗營
Acampamento para experimentar a vida dos 
instruendos

聯國學校幼兒部和培華中學附屬小學暨幼稚園參觀
氹仔警務警司處 
Escola das Nações (Pré-Primário) e Escola Secundária 
Pui Va (Secção Primária e Infantil) visitaram o 
Comissariado Policial da Taipa

鄭觀應公立學校參觀第二警務警司處
Escola Oficial Zheng Guanying visitou o Comissariado 
Policial n.º 2
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澳門作為受歡迎的旅遊城市，2016 年訪澳旅客

逾 3,090 萬人次。隨著本澳的旅遊業迅速發展，

酒店業對於維持本澳旅遊業的健康發展及良好

治安環境擔當著重要角色。本局透過「酒店業

警務聯絡機制」與酒店業界保持緊密聯繫，過

去一年，開展不同形式的聯誼聚會、體育交流

活動及會議，促進友好合作關係，交流最新治

安形勢及警務資訊。這個良好機制有利警方迅

速應對和預防酒店內和酒店周邊可能出現的犯

罪，保障酒店住客及酒店自身的安全和秩序，

對維護本澳健康旅遊城市形象提供安全保障。

「酒店業警務聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro”

Sendo Macau uma cidade turística desejável, 

os turistas que visitaram a Macau no ano 2016 

atingiram mais de 30,9 milhões de pessoas. Com o 

rápido desenvolvimento no sector turístico, o sector 

hoteleiro assumiu um papel bastante importante na 

manutenção do desenvolvimento saudável do sector 

turístico de Macau e na salvaguarda de um bom 

estado de segurança. Esta Corporação mantém uma 

ligação estreita com o sector hoteleiro mediante 

o “Mecanismo de Ligação Policial no Sector 

Hoteleiro”, no passado ano, realizou vários tipos 

de encontros, convívios, intercâmbios desportivos 

e reuniões, com vista a promover uma relação de 

cooperação amigável, trocar as informações mais 

recentes sobre a tendência da segurança e do 

policiamento, beneficiando a Polícia na resposta 

rápida e na prevenção de crimes que poderão 

acontecer dentro dos hotéis e nos seus arredores, 

garantindo a segurança e a ordem dos seus hóspedes 

e mesmo do próprio hotel, bem como fornecer uma 

garantia na salvaguarda da imagem saudável da 

cidade turística de Macau. 
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No ano 2016, esta Corporação tem sido suportado 

e conciliado pelo sector hoteleiro, fornecido 

atempadamente pistas de investigação importantes, 

apoiado para o descobrimento com sucesso de várias 

criminalidades acontecidas dentro dos hotéis ou nos 

seus centros comerciais, as quais se incluem furtos, 

crimes relacionados com as drogas e exploração da 

prostituição, etc.; esta Corporação efectuou ainda 

operações policiais não periódicas conforme o 

estado real de segurança e as informações fornecidas 

pelo sector hoteleiro, combatendo em especial 

as actividades ilegais ocorridas nos arredores dos 

hotéis, com vista a purificar com eficácia o estado 

de segurança.

2016 年，本局得到酒店業界的大力支持與配

合，及時提供重要調查線索，協助本局成功在

酒店或酒店附屬購物中心內破獲多宗案件，包

括盜竊、毒品犯罪及操縱賣淫案等；本局亦因

應實際治安情況及酒店業提供的資訊，進行不

定時警務行動，針對性地打擊酒店周邊範圍的

不法活動，有效淨化治安環境。
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警媒互動關係
Relação interactiva entre a Polícia e os órgãos de comunicação social

本局深刻認識到警媒關係對警察工作十分重要

和必要，長期致力與傳媒建立正面的合作夥伴

關係，積極進行雙向的資訊傳播交流。一方面

透過傳媒的宣傳推動，適時將本局的最新動向、

治安信息、防罪資訊向市民大眾廣泛傳播，讓

公眾對本局工作增進了解；另一方面，通過傳

媒及輿論發揮的監督作用，使警務工作不斷完

善，精益求精。

2016 年，本局持續推進警媒關係建設，繼續執

行 24 小時新聞官聯絡機制，配合特區政府發言

人制度，設立日常新聞發佈會及重大事件特別

新聞發佈等，積極主動配合及協助傳媒之採訪

工作。本局為進一步加強與公眾及社群的溝通，

積極研究拓展更多溝通平台。除不斷優化官方

網頁外，亦先後推出手機應用程式、微信官方帳號

海外版及 YouTube 官方頻道等，其後於 2016 年

Esta Corporação compreende perfeitamente que a 

relação entre a Polícia e os órgãos de comunicação 

social seja bastante importante e indispensável para 

os serviços policiais, criando assim, com esforço 

uma relação positiva de parceiro e promovendo 

activamente uma troca mútua na divulgação de 

informações. Por um lado, mediante a promoção 

dos actos de sensibilização por parte dos órgãos de 

comunicação social, divulgando atempadamente 

aos cidadãos as informações desta Corporação 

acerca das novidades, da segurança, da prevenção 

do crime, etc., para aumentar a compreensão deles 

sobre os serviços desta Corporação. Por outro 

lado, mediante os órgãos de comunicação social 

e as opiniões públicas, desenvolvendo o papel de 

vigilância, com vista a aperfeiçoar em contínuo 

os serviços policiais e melhorando sempre a sua 

qualidade.

No ano 2016, esta Corporação tinha promovido em 

contínuo a construção da relação entre a Polícia 

e os órgãos de comunicação social, continuado a 

executar o mecanismo de oficial de informação em 

24 horas, conciliado com o regime de porta–voz do 

Governo da RAEM, estabelecendo conferência de 

imprensa diária e conferência de imprensa especial 

em casos de grande interesse, dando auxílio e 

colaboração nos serviços de entrevista dos órgãos 

de comunicação social. A fim de intensificar mais 

a comunicação com a população e os organismos, 

estudando e desenvolvendo activamente mais 

plataforma para comunicação. Para além de 

optimizar em contínuo a página electrónica oficial, 

ainda tinha lançado respectivamente apps para 

telemóvel, conta oficial de “Wechat” - versão 

internacional, o canal oficial no “YouTube”, etc., 

ainda lançou em Dezembro de 2016 a conta 

oficial de “Wechat” - versão da China e através a 

plataforma da rede social “Facebook” em abrir uma 

página própria do “Policiamento Policial do CPSP”. 

Além disso, esta Corporação continuou ainda na 

promoção activa da comunicação entre a Polícia 
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12 月正式開通微信官方帳號內地版，以及透過

Facebook 社交網站平台開通「治安警察局社區

警務」專頁。此外，本局亦繼續積極推進警民

溝通建設，透過編製季刊《警訊》及《治安警

察局年報》，協助製作警務訊息綜合電視節目

《警民同心》及其「澳門早晨版」與「電台版」

等，讓市民更了解本局工作情況。本局還不時

應傳媒邀請，由領導層或相關範籌之警官出席

時事節目，接受訪問及與公眾會面，即時回應

公眾的意見。

良好的警媒關係，實現相互的信任和合作，形

成良性互動局面，能使公眾從整體上認識警隊

在維護社會治安中所起的重大作用，對維護社

會的和諧發展有著重大意義。

新聞發佈
Conferência de imprensa

e a população, mediante a elaboração de revista 

trimestral - “Revista de Polícia”, revista anual - 

“Relatório Anual do CPSP”, o apoio na produção 

do programa de carácter informativo - “Polícia 

e Cidadão, a mesma missão”, bem como na sua 

versão no programa “Bom Dia Macau” e no “Rádio”, 

etc., para que os cidadãos melhor compreender o 

estado dos serviços prestados por esta Corporação.  

Esta Corporação ainda tinha participado, por 

convite, ao programa de comunicação social pelo 

pessoal da direcção ou pelo oficial da respectiva 

área, no sentido de uma entrevista e encontro com 

a população, respondendo de imediato as suas 

opiniões levantadas.

Uma boa relação entre a Polícia e os órgãos de 

comunicação social concretiza uma confiança 

e cooperação mútua, formando uma interacção 

positiva para que a população possa conhecer 

em geral o grande papel da Polícia na protecção 

de segurança da comunidade e possuíndo grande 

significado na salvaguarda de um desenvolvimento 

harmonioso da sociedade.
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出席媒體訪談節目
Participação nos programas 
de entrevista

傳媒春茗
Jantar de Primavera com os órgãos de 
comunicação social
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社區防罪宣傳
Actividades de sensibilização sobre a prevenção de crime junto à comunidade

為提高居民的防罪意識，本局持續在各區進行

防罪宣傳活動，積極推動社群參與，向大眾傳

遞防罪滅罪訊息，同時蒐集民意，拉近警民關

係，攜手淨化社區治安。

Para elevar a consciência na prevenção de crime 

por parte da população, esta Corporação efectuou 

em contínuo actividades de sensibilização sobre 

a prevenção de cr ime nas di ferentes zonas, 

promover activamente a participação por parte da 

comunidade, transmitir ao público as informações 

sobre prevenção e combate à criminalidade, ao 

mesmo tempo, recolher as suas opiniões, com o 

intuito de reduzir a distância entre a Polícia e a 

população, purificando em conjunto a segurança da 

comunidade.

由保安司轄下部門組成的「避險防災」宣傳小隊
A equipa de divulgação de “protecção contra catástrofes”, 
constituída pelos serviços da tutela do Secretário para a 
Segurança

本局人員聯同社區義工前往大廈樓宇宣傳防罪
Deslocação em conjunto do nosso pessoal com 
os voluntários da comunidade aos edifícios para 
divulgação de prevenção do crime



社 區 警 務   Policiamento Comunitário

82

到各區派發防罪單張，呼籲居民旅客注意保管財物
Deslocação até às diversas zonas para distribuição de panfletos de 
prevenção à criminalidade, apelando à população e visitantes para 
tomar conta dos seus bens



83

向大廈管理從業員傳遞最新滅罪資訊
Transmissão de informações mais recentes sobre o combate à 
criminalidade para os porteiros dos edifícios

商戶防罪宣傳
Divulgação de prevenção do crime para os comerciantes
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市民支持警方打擊非法博彩
Os cidadãos prestavam suporte à Polícia no combate ao 
jogo Ilícito

在各區巴士站進行防盜宣傳
Divulgação de prevenção de furto efectuada nas paragens 
de autocarros das diferentes zonas

青少年防罪宣傳
Divulgação de prevenção da delinquência 
juvenil
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本局積極舉辦及參與公共機構及社群的社區宣

傳活動，透過各類貼近民生之主題，以輕鬆互

動的宣傳手法，向居民傳遞防罪訊息及宣揚警

民合作的重要性，有效提升社群的安全感。

Esta Corporação realizou e participou activamente 

nas actividades de sensibilização comunitárias 

dos órgãos públicos e da comunidade, mediante  

diferentes temas mais relacionados com a população 

e um método de sensibilização aliviada e interactiva, 

transmitindo aos residentes as informações de 

prevenção do crime e a importância na cooperação 

entre a Polícia e a população, com vista a elevar o 

sentimento de segurança na comunidade.

參與社區宣傳活動
Participação nas actividades de sensibilização comunitárias

2016 共創社區新環境
Criação de um novo ambiente na nossa comunidade 2016                       
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東南亞外僱防罪滅罪宣傳活動 2016
Campanha de Prevenção e Combate de Crimes para os 
Trabalhadores Não-residentes do Sudeste Asiático 2016

普法新 TEEN 地青少年法律推廣月
Mês de divulgação jurídica destinada a jovens - “Novo 
Espaço para a Generalização do Direito”

兩地五市世界環境日嘉年華
Festival para comemorar o “Dia Mundial do 
Ambiente 2016” entre duas regiões e cinco 
cidades

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

大廈常識你我要識之大廈管理齊關心
Todos nós devemos ter conhecimentos de edifícios, vamos 
preocupar com a administração de edifícios
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本局積極推廣交通安全，以減少交通意外的發

生，保障市民大眾的生命安全。透過一系列的

策略及措施，包括優化人員調配，加強於各區

的執法工作，持續到多間學校和團體舉辦交通

專題講座，與交通事務局等相關部門合辦各類

宣傳活動等，冀藉宣與教雙管齊下，提高道

路使用者守法意識，維護本澳安全有序的交

通環境。

Esta Corporação promove activamente a segurança 

rodoviária para reduzir a ocorrência de acidentes 

de viação e assegurar a segurança de vida da 

comunidade. Mediante de uma série de estratégias e 

medidas, que inclui: optimizar a disposição policial, 

reforçar as tarefas de execução da lei nas diferentes 

zonas, organizar constantemente palestras temáticas 

sobre o trânsito para várias escolas e associações, 

realizar actividades promocionais diversificadas 

com a Direcção para os Assuntos de Tráfico e 

outros departamentos congéneres, etc., bem como 

através de promoções e ensino, em simultâneo, 

para consciencializar para o cumprimento da lei 

aos utentes da via rodoviária, e, assim, manter 

um ambiente de trânsito seguro e com ordem em 

Macau.

巡察社區狀況
Inspecção à situação do bairro comunitário

繁忙時段增派警員疏導
Destaque de mais agentes para desobstruir o trânsito nos períodos 
mais movimentados

警員在公交專道執法
Agente a executar a lei no corredor exclusivo para 
transportes públicos

交通安全推廣
Actividades de Sensibilização da Segurança Rodoviária
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透過活動向居民推廣交通安全訊息
Divulgação de informações sobre a segurança rodoviária 
aos cidadãos, através de diferentes actividades

交通安全圖片展
Exposição de fotografias sobre 
a segurança rodoviária

宣導安全出行
Promoções sobre mobilidade com segurança

拍攝電視節目「交通資訊一站通」
Filmagem do programa televisivo “Traffic Information 
One-Stop Portal”
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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
“Palestras sobre a Segurança Rodoviária” coorganizadas com 
várias associações e instituições, no intuito de sensibilizar a 
segurança rodoviária aos cidadãos e trabalhadores do sector 
de transportes

檢控違規行人和駕駛者
Autuação de peões e condutores  que 
desrespeitaram as regras de trânsito
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向公眾適時提供最新的治安資訊，能起著防患

未然的作用。本局與相關部門及社會團體合辦

各類治安專題講座，包括防騙防盜、家居安全

及澳門法律知識等主題，讓居民及時掌握犯罪

資訊和治安動態，提高防範意識。

A pres tação ,  a tempada ,  das  ma i s  recen tes 

informações sobre a segurança à comunidade, 

proporciona efeitos preventivos. Esta Corporação 

coorganiza diferentes palestras temáticas sobre 

a segurança com os respectivos departamentos 

congéneres e associações, incluindo: palestras 

sobre a prevenção de burla e de furto, segurança 

domiciliária, conhecimentos jurídicos da RAEM, 

etc., para que os cidadãos tomem conhecimento 

e estejam a par das informações sobre crimes e da 

situação de segurança do território, elevando-lhes, 

assim, o grau de alerta para a devida prevenção.

家居安全講座
Palestras sobre a Segurança Domiciliária

治安專題講座
Palestras Temáticas sobre a Segurança

澳門法律知識講座
Palestras sobre Conhecimentos Jurídicos da RAEM
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防盜防騙講座
Palestras sobre a Prevenção de Burla e de Furto

本局持續與社區團體緊密聯繫，透過會晤增進

了解及信任，深化警民關係，拓寛合作互動空

間，聯手防罪滅罪，共同締造安全社區環境。

O CPSP mantém contactos es t rei tos com as 

associações comunitárias e, serve-se da realização 

de encontros para reforçar os conhecimentos e a 

confiança entre as partes, intensificar a relação entre 

Polícia e cidadão, extender a área de interacção 

e cooperação, prevenir e combater os crimes em 

conjunto, e, ainda, estabelecer, conjuntamente, um 

ambiente comunitário seguro.

社群會晤
Encontros com as Associações

澳門警務廳分別接待澳門保安、清潔服務業商會及北區工商聯會到訪
O Departamento Policial de Macau recebeu, independentemente, a visita da “Associação dos Comerciantes de Equipamentos e 
Serviços de Limpeza de Macau” e “Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau”
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黃少澤司長率領轄下官員拜訪歸僑總會
( 相片來源：保安司司長辦公室 )

O Secretário Wong Sio Chak guiou as chefias das diferentes subunidades da sua tutela para 
efectuar uma visita à “Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau”
(Origem da fotografia: Gabinete do Secretário para a Segurança)

澳門導遊促進會到訪
Visita da “Associação de Promoção de Guia 
de Turismo de Macau”

拜訪澳門中華學生聯合總會  
Visita à “Associação Geral de Estudantes 
Chong Wa de Macau”

離島墳場管理機構代表到訪海島警務廳  
Representantes de agências de gestão de 
cemitérios das Ilhas visita o Departamento 
Policial das Ilhas
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警犬隊警員夥拍警犬，肩負起打擊暴力和毒品

等罪行的重任。除負責日常執勤工作外，亦積

極參與防罪宣傳工作。去年接待多個團體到訪

參觀，亦應邀參與多項社區活動，通過專題講

座、警犬緝毒和服從演練等形式，傳遞防罪訊

息，藉此提高公民意識及守法精神。

Agentes e cães-polícia do Pelotão Cinotécnico têm 

a importante missão de combater, conjuntamente, a 

violência e droga, entre outros crimes. E, para além 

de executarem o serviço quotidiano, necessitam 

de participar activamente nas tarefas promocionais 

de prevenção de crimes também. No ano passado, 

receberam a visita de várias associações e grupos, 

bem como participaram também nas diferentes 

actividades comunitárias, onde foram transmitidas 

informações de prevenção de crimes à comunidade 

através de pales t ras  temáticas,  exercícios e 

demonstrações das habilidades de busca de droga 

e de obediência de cães-polícia, etc., melhorando 

assim os conhecimentos desse âmbito e com 

isso a consciência cívica e, ainda, o espíríto de 

cumprimento da lei.

警犬隊宣揚守法精神
Pelotão Cinotécnico promove o espírito de cumprimento da lei
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警察樂隊一直積極參與社區活動，過去一年，

應邀前往本澳多間學校進行音樂演出，並為本

澳多項節慶活動表演助興，精彩表演深獲觀眾

歡迎和好評。樂隊自成立以來，一直展示出

專業和親切態度，為推廣本局的正面形象貢

獻良多。

A Banda de Música do CPSP participa activamente 

nas diferentes actividades comunitárias e, no ano 

passado, em resposta aos respectivos convites, 

deslocou-se a várias escolas de Macau, bem 

como participou também em diferentes festas e 

actividades comemorativas do território para realizar 

actuações musicais, as quais foram muito bem 

recebidas e obtiveram-se boas apreciações por parte 

do público. Desde a sua criação que demonstra 

um comportamento profiss ional e amigável, 

contribuindo imenso, assim, para a promoção da 

boa imagem desta Polícia.

警察樂隊推廣親切形象
Banda de Música promove uma imagem amigável para o CPSP
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本局服務市民之餘亦積極參與慈善活動。於每

年的公益金百萬行，本局一如既往全力支持和

配合，不但鼓勵人員身體力行參與，亦派出警

察樂隊與多個團體組成表演隊伍沿途為慈善大

軍打氣，同時本局還安排人員維持現場及周邊

一帶的人流及交通秩序，確保活動順利進行。

Para além de servir a população de Macau, esta 

Corporação participa activamente nas actividades de 

caridade também. Todos os anos, esta presta todo 

o apoio e cooperação à actividade de “Marcha de 

Caridade Para Um Milhão” e, não só estimula o seu 

pessoal para participar na marcha, como também 

envia a Banda de Música do CPSP para associar-

se ao grupo de actuação desta actividade e animar 

o ambiente da marcha. Além disso, organiza, 

simultaneamente, agentes para manter a ordem 

de circulação de pessaos e de trânsito do local e 

respectivas proximidades, de forma a assegurar a 

realização com sucesso desta actividade.

積極參與公益活動
Participação activa em actividades de caridade
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出入境口岸系統故障期間全力確保通關秩序正常
Garantir com todos os esforços a normalidade da ordem de entrada/saída durante a avaria 
do sistema informático de postos fronteiriços

2016 年 4 月 30 日，本局出入境事務廳的通關

系統伺服器之子系統出現罕見技術故障，令本

澳各出入境口岸的自助過關系統陸續出現故障，

引致關閘和路氹城邊境站有大批居民及旅客通

關受阻而出現人潮積聚情況。出入境事務廳即

時抽調人員到各口岸加開櫃檯以維持通關服務，

本局領導馬上調度特警隊、澳門警務廳、海島

警務廳及交通廳人員奔赴受影響之邊境站，以

便協助疏導有關邊境之出入境大堂和周邊人流，

並對附近道路交通實施管制，以確保市民和旅

客的安全和通關秩序。事故持續約 2 小時後，

電腦系統全面修復，各口岸秩序逐步回復正常。

保安當局對於是次電腦系統故障高度關注，隨

即召集轄下相關部門進行工作會議檢討事件，

而本局亦於內部及其他相關部門舉行多場總結

事件之分享會，全面檢討有關技術和應變管理

等問題，並制定改善方案，避免同類問題再次

發生。

No dia 30 de Abril de 2016, ocorreu uma rara 

falha técnica no subsistema do servidor do sistema 

informático das fronteiras do Serviço de Migração, 

causando uma avaria no sistema de passagem 

automática em todas as fronteiras de Macau e 

resultando uma grande multidão de residentes e 

visitantes concentrados nos Postos Fronteiriços das 

Portas do Cerco e de Cotai. O Serviço de Migração 

desta Corporação enviou, de imediata, mais agentes 

para os diversos postos fronteiriços no sentido de 

aumentar o número de balcões de verificação, a fim 

de salvaguadar o serviço de passagem fronteiriça, 

e a direcção desta  Corporação destacou ainda os 

agentes da UTIP, do DPM, do DPI e do DT para 

deslocarem de imediata aos respectivos postos 

fronteiriços em causa, com vista a aliviar este fluxo 

de pessoas concentradas nas alas e nos arredores 

dos mesmos, aplicando o controlo de trânsito nas 

suas proximidades, a fim de garantir a segurança dos 

cidadãos e dos visitantes e a ordem na passagem 

fronteiriça. O sistema foi recuperado integralmente 

cerca de duas horas depois e a ordem dos diversos 

postos fronteiriços voltaram sucessivamente para o 

normal. 

As Autoridades de Segurança prestaram elevada 

atenção ao caso de avaria no sistema informático, 

realizaram, de imediata, uma reunião de trabalho 

com as subunidades competentes da sua tutela 

para uma revisão do incidente. E esta corporação 

realizou sessões de compartilhamento e balanço do 

incidente com as suas subunidades e outros serviços 

envolvidos, no intuito de apreciar e examinar as 

questões técnicas e aferir as questões relacionadas 

com a gestão e resposta a incidentes deste tipo, 

para além de identificar e elaborar medidas de 

optimização que previnam e impeçam a ocorrência 

de situações idênticas no futuro.

就事件向公眾發佈最新訊息
Divulgação de última informação sobre o incidente



99

加開驗證櫃檯疏導人流 
Abrir mais balcões para 
a triagem de multidões

總結事件之分享會
Sessão de 
compartilhamento e 
balanço do evento

警員協助市民及旅客有序行進
Agentes policiais em apoio à circulação 
ordenada de cidadãos e passageiros
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重要假期及節慶活動之警務措施
Policiamento efectuado nos feriados importantes e nas actividades festivas

本澳近年每逢在假期及舉行節慶活動期間，市

面人流絡繹不絕。為保障居民與旅客安全及確

保交通暢順，本局適時調整行動策略及警務部

署，建立及完善各項應對機制及措施。針對旅

遊旺區及各類型規模的公眾及節慶活動現場以

至周邊一帶範圍，調配充分警力疏導行人及車

輛，因應現場實際情況實施人潮管制措施，並

通過各種途徑及新媒體即時向公眾發佈訊息，

令社會大眾及時掌握市面和通關情況。

Nós últimos anos, a cidade de Macau veio a ficar 

cheia de multidões sempre que haja feriados e 

actividades festivas. Para garantir a segurança 

de residentes e visitantes, e a fluidez do trânsito 

rodoviário, a Corporação ajustou oportunamente 

as estratégias operacionais e a disposiçao policial, 

e estabeleceu e aperfeiçoou os mecanismos e 

medidas de resposta. Tendo em alvo as zonas 

movimentadas turísticas, os locais de diferentes tipos 

e magnitudes de actividades públicas e festivas, e 

até os seus arredores, mobilizou suficientes efectivos 

para desviar peões e veículos, e aplicou medidas 

de controlo de multidão conforme as situações 

reais o exigiram. Também divulgou informações 

de imediato ao público através de diversos canais 

e meios de comunicação social novos, para que a 

população tenha atempadamente conhecimento 

do ponto de situação da cidade e dos postos 

fronteiriços.

流動指揮車派駐現場
Veículo de comando móvel

警察總局馬耀權局長在梁文昌局長陪同下巡視大三巴一帶
O Comandante-geral dos SPU, Ma Io Kun, acompanhado pelo 
Comandante Leong Man Cheong, inspecciona a situação local 
nas proximidades das Ruínas de S. Paulo

加強市面巡邏
Reforça da patrulhamento dos 
agentes policiais no território
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人潮管制措施
Medidas de Controlo de multidão

美食節
Festival de Gastronomia

花車巡遊
Parada de Celebração do Ano Novo Chinês

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

國際煙花比賽匯演
Concurso Internacional de Fogo de Artifício
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光影節
Festival da Luz

格蘭披治大賽車
Grande Prémio

 除夕倒數活動
Contagem decrescente da passagem de ano
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演習
Exercícios

為提升對各種突發事件的應變能力，過去一年

本局聯同相關部門及機構進行多次不同類別的

演習，藉此檢視各種現有機制和預案的成效，

優化跨部門溝通協調機制，確保對突發事件即

時有效作出應急處理。2016 年本局參與之演

習有：

- 1 月 5 日，「反偷渡聯防機制」聯合操練。

- 1 月 8 日，澳門大學附屬應用學校火警演習。

- 1 月 14 日，高等教育輔助辦公室緊急疏散

演習。

- 1 月 21 日，路環九澳發電廠疏散演習。

- 3 月 9 日，教育暨青年局緊急疏散演習。

- 4 月 6 日，澳門大學附屬應用學校火警演習。

- 4 月 7 日，澳門國際機場油庫火警演習。

澳門國際機場油庫火警演習
Exercício do incêndio no depósito de gasolina 
do Aeroporto Internacional de Macau

Para melhorar a capacidade de resposta a incidentes 

imprevistos, no ano que passou, esta Corporação 

e vários serviços e instituições envolvidas fizeram 

diversos exercícios para rever o efeito dos actuais 

mecanismos e planos, e aperfeiçoar o mecanismo 

de coordenação e comunicação interdepartamental, 

assegurando uma intervenção rápida nos incidentes 

imprevistos. Os exercícios em que esta Corporação 

participou em 2016 foram os seguintes:

- 5 de Janeiro, Exercício conjunto relativo ao 

“Mecanismo de Prevenção Conjunta contra a 

Migração Ilegal”.

- 8 de Janeiro, Exercício do incêndio na Escola de 

Aplicação Anexa à Universidade de Macau.

- 14 de Janeiro, Exercício da evacuação de 

emergência do Gabinete de Apoio ao Ensino 

Superior.

- 21 de Janeiro, Exercício da evacuação da Central 

Térmica de Ká-Hó, Coloane.

- 9  de  Março ,  Exe rc íc io  da  evacuação  de 

emergência  da Direcção dos  Serv iços  de 

Educação e Juventude.

- 6 de Abril, Exercício do incêndio na Escola de 

Aplicação Anexa à Universidade de Macau.

- 7 de Abril, Exercício do incêndio no depósito de 

gasolina do Aeroporto Internacional de Macau.
懲教管理局火警疏散演習
Exercício de evacuação do incêndio na Direcção dos 
Serviços Correccionais
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「三地公共衛生緊急事件 ( 中東
呼吸綜合徵 )」應急演習
E x e r c í c i o  d e  r e s p o s t a  à 
“Emergência de saúde pública de 
3 regiões (MERS-CoV)” 

- 4 月 12 日，媽閣至林茂塘時限性公交專道

演習。

- 4 月 15 日，懲教管理局火警疏散演習。

- 4 月 27 日，「百合」颱風演習。

- 5 月 17 日，電力公司氯氣洩漏演習。

- 5 月 19 日，路環九澳油庫火警演習。

- 5 月 20 日， 西 灣 大 橋 下 層 隧 道 交 通 意 外

演習。

- 6 月 20 日，澳門富豪酒店消防走火演習。

- 6 月 23 日， 南 光 實 業 有 限 公 司 火 警 疏 散

演習。

- 6 月 29 日，澳門富豪酒店消防走火演習。

- 6 月 29 日，船隻反恐演練。

- 7 月 6 日，反劫機演練。

- 7 月 22 日，2016 年「三地公共衛生緊急事

件 ( 中東呼吸綜合徵 )」應急演習。

- 7 月 29 日，澳門國際機場炸彈恐嚇演習。

- 7 月 29 日， 鏡 湖 住 院 大 樓「2016 火 警

演習」。

- 8 月 5 日，永利皇宮「纜車拯救」火警疏散

演習。

- 8 月 9 日，仁伯爵綜合醫院火警疏散演習。

- 8 月 12 日，永利皇宮「纜車拯救」火警疏

散演習。

- 8 月 22 日，永利渡假村大型消防演習。

- 12 de Abril, Exercício do incêndio num autocarro 

no corredor exclusivo para transportes públicos 

entre a Barra e a Doca Lam Mau.

- 15 de Abril, Exercício de evacuação do incêndio 

na Direcção dos Serviços Correccionais.

- 27 de Abril, Exercício de tufão “Lírio”.

- 17 de Maio, Exercício da fuga de cloro na CEM.

- 19 de Maio, Exercício do incêndio no depósito de 

gasolina de Ká-Hó, Coloane.

- 20 de Maio, Exercício do acidente rodoviário no 

túnel inferior da Ponte de Sai Van.

- 20 de Junho, Exercício de evacuação do incêndio 

no Hotel Beverly Plaza.

- 23 de Junho, Exercício de evacuação do incêndio 

na Nam Kwong Industrial Company Limited.

- 29 de Junho, Exercício de evacuação do incêndio 

no Hotel Beverly Plaza.

- 29 de Junho, Exercício de contra-terrorismo em 

barcos.

- 6 de Julho, Exercício de contra-sequestro aéreo.

- 22 de Julho, Exercício de resposta à “Emergência 

de saúde pública de 3 regiões (MERS-CoV)” 2016.

- 29 de Julho, Exercício de ameaça de bomba no 

Aeroporto Internacional de Macau.

- 29 de Julho, Exercício do incêndio 2016, no 

edifício de internamento do Hospital Kiang Wu.

- 5 de Agosto, Exercício de evacuação do incêndio 

- “Socorro do teleférico” do Wynn Palace.

- 9 de Agosto, Exercício de evacuação do incêndio 

no Centro Hospitalar Conde de S. Januário.
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- 8 月 26 日，九澳深水港碼頭「危險貨物操

作演練」。

- 8 月 29 日，巴黎人火警演習。

- 9 月 7-8 日，2016「迎風」粵、港、澳三地

聯合反恐演練預備會議及執行反恐之情報、

交控演練。

- 9 月 8 日，船隻反恐演練。

- 9 月 20 日，「2016 海上事故應急演習」。

- 9 月 29 日，澳門大學橫琴校區河底隧道消

防演習。

- 10 月 28 日，機場緊急事故演習 2016「桌

上演練」。

- 11 月 7 日，聖保䘵學校火警疏散演習。

- 11 月 29 日，星際酒店火警疏散演習。

- 12 月 1 日，路環九澳發電廠疏散演習。

- 12 月 9 日，好利安製藥科學股份有限公司

火警演習。

- 12 月 12 日，九澳深水港碼頭「危險貨物操

作演練」。

海上事故應急演習
Exercício de emergência marítima

- 12 de Agosto,  Exercício de evacuação do 

incêndio - “Socorro do teleférico” do Wynn 

Palace.

- 22 de Agosto, Exercício do incêndio no Wynn 

Resorts.

- 26 de Agosto, Exercício da “Manipulação de 

cargas perigosas” no Porto de Águas Profundas de 

Ká-Hó.

- 29 de Agosto, Exercício do incêndio no Parisian 

Macao.

- 7 a 8 de Setembro, Exercício conjunto de anti-

terrorismo de Guangdong, Hong Kong e Macau - 

“Ieng Fong” 2016.

- 8 de Setembro, Exercício de contra-terrorismo em 

barcos.

- 20 de Setembro, Exercício de emergência 

marítima 2016.

- 29 de Setembro, Exercício do incêndio no túnel 

subaquático no novo campus da Universidade de 

Macau na Ilha de Hengqin.

- 28 de Outubro, Exercício da emergência no 

Aeroporto 2016 - Exercício teórico.

- 7 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio na Escola São Paulo.

- 29 de Novembro, Exercício de evacuação do 

incêndio no StarWorld Hotel.

- 1 de Dezembro, Exercício da evacuação da 

Central Térmica de Ká-Hó, Coloane.

- 9 de Dezembro, Exercício do incêndio na 

Hovione PharmaScience Ltd..

- 12 de Dezembro, Exercício da “Manipulação de 

cargas perigosas” no Porto de Águas Profundas de 

Ká-Hó.

澳門大學橫琴校區河底隧道消防演習
Exercício do incêndio no túnel subaquático no novo campus da 
Universidade de Macau na Ilha de Hengqin
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嘉 獎
Condecoração

O Comissariado de Trânsito de Macau condecorado 

com a medalha de valor

O  g o v e r n o  d a  R A E M  m a n d o u  c o n d e c o r a r 

o  Comi s sa r i ado  de  T r ân s i t o  de  Macau  do 

Depar tamento  de  T râns i to  do  CPSP  com a 

medalha de valor, para elogiar o comissariado 

pelo seu empenho solícito, coragem e firmeza no 

cumprimento e aplicação de lei e no combate contra 

actos ilícitos e infracções, bem como na garantia 

de segurança de utentes da via pública, de fluidez 

de trânsito rodoviário, e da imagem de uma cidade 

turística saudável de Macau.

澳門交通警司處獲頒授「英勇獎章」

本局交通廳轄下的澳門交通警司處榮獲澳門特

別行政區政府頒授「英勇獎章」，以表揚該警

司處一直全力打擊各類違法違規行為，堅守法

治，敢於執法，保障道路使用者安全，確保本

澳日常交通秩序暢順，為維護本澳健康旅遊城

市形象竭盡全力。

頒授典禮於 2017 年 1 月 6 日舉行
A condecoração teve lugar em 06/01/2017



109

Em 5 de Outubro de 2016, realizou-se a cerimónia 

de tomada de posse do 2.° Comandante. O oficial 

empossado foi o intendente Wong Chi Fai, que 

ingressou no CPSP em 1996, após concluído o 

“2.° Curso de Formação de Oficiais” na Escola 

Superior das Forças de Segurança de Macau 

(ESFSM), tendo desempenhado as funções de chefia 

na ESFSM, no Departamento de Informações e 

Departamento Policial de Macau desta Corporação 

e, posteriormente, foi Chefe do Departamento de 

Informações e Assessor do Gabinete do Secretário 

para a Segurança.

O 2 . °  Comandante  Wong Chi  Fa i  tem r ico 

conhecimento profissional e boas aptidões, elevada 

capacidade de liderança e excelente desempenho de 

funções, e foi promovido e louvado por várias vezes.

就職晉升
Tomadas de posse e Promoções

黃子暉警務總長就任副局長儀式於 2016 年 10

月 5 日舉行。黃子暉副局長於 1996 年完成保安

部隊高等學校第二屆警官培訓課程後加入治安

警察局，曾在澳門保安部隊高等學校、本局情

報廳及澳門警務廳擔任主管職務，其後擔任情

報廳廳長及保安司司長辦公室顧問。

黃子暉副局長具備卓越的專業知識和才幹、傑

出的領導能力及優秀的工作表現，屢獲晉升及

嘉獎。

梁文昌
局長

 Leong Man Cheong
Comandante

吳錦華
副局長

 Ng Kam Wa
2.º Comandante

黃子暉
副局長

 Wong Chi Fai
2.º Comandante
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2016 年 1 月 13 日，舉行了警官晉升儀式。

以下 5 位副警務總長獲晉升為警務總長：

李璧瑩、梁志成、伍素萍、劉運嫦、梁漢新

Em 13 de Janeiro de 2016, realizou-se a cerimónia 

de promoção de oficiais.

Os seguintes 5 subintendentes foram promovidos ao 

posto de intendente:

Lei Pek Ieng, Leong Chi Seng, Ng Sou Peng, Lao 

Wan Seong, Leong Hon San

8 位警司獲晉升為副警務總長，包括：

禤健林、李志輝、江偉俊、 李日明、何樹漢、

陳玉光、劉幸儀、劉小俠

8 comissários foram promovidos ao posto de 

subintendente, incluindo:

Hun Kin Lam, Lei Chi Fai, Kong Wai Chon, Lei Iat 

Meng, Ho Su Hon, Chan Iok Kuong, Lau Hang Yi, 

Lao Sio Hap
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8 位副警司獲晉升為警司，包括：

梅健明、石霆峰、陳洪、紀華錨、梁華志、郭麗燕、

王少嶺、黃景昌

8 subcomissários foram promovidos ao posto de 

comissário, incluindo:

Mui Kin Meng, Seak Teng Fong, Chan Hong, Kei Wa 

Nao, Leong Wa Chi, Kuok Lai In, Wong Sio Leng, Wong 

Keng Cheong

2016 年 3 月 8 日，16 位警官培訓課程學員就職為副警司，名單如下：

何嘉傑、黃榕榕、李嘉儀、張志輝、余美雪、黎燕鴻、鍾振業、甘嘉傑、余勝超、歐陽宜光、

梁英東、徐玉健、丘威富、戴良鵬、黃偉俊、梁志成

Em 8 de Março de 2016, 16 instruendos do Curso de Formação de Oficiais tomaram posse do cargo de 

subcomissário, nomeadamente:

Ho Ka Kit, Wong Iong Iong, Lei Ka I, Cheong Chi Fai, U Mei Sut, Lai In Hong, Chong Chan Ip, Kam Ka 

Kit, U Seng Chio, Ao Ieong I Kuong, Leong Ieng Tong, Choi Iok Kin, Iao Wai Fu, Tai Leong Pang, Wong 

Wai Chon, Leong Chi Seng
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2016 年 1 月 15 日及 10 月 28 日，合共 23 位

副警長獲晉升為警長

Em 15 de Janeiro e 28 de Outubro de 2016, houve 

no total 23 subchefes que foram promovidos ao 

posto de chefe.
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2016 年 1 月 15 日，52 位首席警員獲晉升為副警長。

Em 15 de Janeiro de 2016, 52 guardas principais foram 

promovidos ao posto de subchefe.

2016 年 4 月 15 日，89 位警員獲晉升為首席警員。

Em 15 de Abril de 2016, 89 guardas foram promovidos ao 

posto de guarda principal.
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2016 年 5 月 31 日及 12 月 13 日，合共有 304 位保安

學員就職成為警員。

Em 31 de Maio e 13 de Dezembro de 2016, houve no total 

304 instruendos que tomaram posse do cargo de agente 

policial.
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持續開展多元培訓
Desenvolvimento contínuo das formações diversificadas

Perante a complexa e inconstante conjuntura 

de segurança, deve-se reforçar a capacidade 

integrada de execução da lei, pelo que a elevação 

dos conhecimentos profissionais do pessoal e o 

reforço da formação das técnicas profissionais são 

elementos-chave. No ano passado, esta Corporação 

organizou, em colaboração com as instituições 

locais, nacionais, estrangeiras e das regiões vizinhas, 

vários cursos de formação, palestras e seminários 

sobre ciências policiais. Mediante o desenvolvimento 

contínuo das formações diversificadas e as referidas 

oportunidades de aprendizagem, aprofundaram-

se os conhecimentos de policiamento dos agentes 

e melhoraram-se as suas técnicas e capacidade de 

aplicação da lei no enfrentamento de desafios na área 

de segurança, promovendo o nível geral profissional 

da equipa policial, e assegurando a eficiência de 

aplicação da lei, para prestar ao público serviços de 

segurança mais optimizados.

Cursos de formação sobre os conhecimentos de 

policiamento

Palestra sobre o Tráfico de 

Pessoas, Curso de Formação 

sobre a Optimização dos 

P roces sos  de  T raba lhos , 

Workshop sobre o Tratamento 

dos Eventos Públicos, Curso 

de Aplicação para Dispositivo 

Móvel, Curso de Formação 

s o b r e  a  V e r i f i c a ç ã o  d e 

Documentos, Curso Avançado 

de Serviços de Qualidade, 

Curso de Aperfeiçoamento 

para Agentes Policiais, Curso 

de Primeiros Socorros, Curso 

de Formação sobre a “Lei 

de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”, 

Curso de Análise de Informações Criminais e 

de Seguimento, Formação sobre as Técnicas de 

Apresentação na Conferência de Imprensa realizada 

em Local do Acidente de Viação Grave, etc.

面對複雜多變的治安形勢，必須要增強綜合執

法能力，提升人員的專業知識和加強專業技能

培訓已成為關鍵。過去一年，本局與本地、鄰

近地區及海內外機構合辦各類課程、講座及警

學研討會，透過持續開展多元化的培訓及學習

機會，改善人員的警務知識、技能及應對各項

治安挑戰的執法能力，以便進一步提升警隊整

體專業水平，保證執法成效，為公眾提供更優

質的治安服務。 

警務知識培訓課程

打擊販賣人口犯罪講座、流程優化課程、公眾

事件處理工作坊、智能警務手提電話運用課程、

證件鑑析培訓課程、優質服務進階課程、警務

人員進修課程、急救課程、《預防及打擊家庭

暴力法》培訓課程、刑事情報分析及跟蹤課程、

嚴重交通意外現場發佈技巧培訓等。

本局邀請香港警務處協辦「刑事情報分析及跟蹤訓練課程」
Esta Corporação convidou a colaboração da Hong Kong 
Police Force na organização do «Curso de análise de 
informações criminais e de seguimento»
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「警務人員進修課程」有助提升前線人員的綜合能力
O «Curso de aperfeiçoamento para agentes policiais», 
favorável ao aumento de capacidades compreensivas dos 
agentes na linha da frente

射擊訓練
Instrução de Tiro

處理家庭暴力個案程序
指引培訓
Formação sobre 
procedimentos do 
tratamento de casos de 
violência doméstica

掌握基本急救知識有助提升工作效能
Dominar bem conhecimentos básicos 
do socorro pode aumentar a eficácia de 
trabalho

2016 年本局共開辦 4 期「特別巡邏訓練課程」，74 位
人員接受培訓
Em 2016 esta Corporação organizou totalmente 4 turnos 
do «Curso de Formação de Patrulha Especial», em que 
participaram 74 agentes

「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

Formação específica

Curso de Protecção a Altas Entidades e Instalações 

Importantes, Curso de Formação de Patrulha 

Especial, Curso de Intervenção Policial, Curso de 

Busca Defensiva Básica, Curso de Formação de 

Instrutores, etc.

專項培訓

保護重要人物及設施課程、特別巡邏訓練課程、

警務應變防暴課程、基礎防禦性搜查課程、教

官培訓課程等。
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人員素質培訓

傳媒溝通技巧課程、接待及回應技巧課程、心

理與督導才能課程、調解技巧培訓課程、公文

寫作及電腦軟件應用課程、持廉守正講座等。

Formação sobre a qualificação do pessoal

Curso de Técnicas de Comunicação com a Imprensa, 

Curso sobre as Técnicas de Atendimento e Resposta, 

Curso de Psicologia e de Supervisão, Curso de 

Formação sobre as Técnicas de Mediação, Curso 

de Chinês Funcional, Cursos para Aplicação dos 

Softwares Informáticos, Palestra sob o tema “Carácter 

nobre, conduta íntegra”,etc.

「傳媒溝通技巧課程」有助提升學員掌握與傳媒溝通的技巧
O «Curso de técnicas de comunicação com a Imprensa», favorável ao 
aumento de técnicas dos agentes para se comunicar com a imprensa

「心理與督導才能課程」讓學員認識處理衝突的要訣
O «Curso de Psicologia e de Supervisão» transmitiu a 
instruendos dicas para tratar de conflito

於 2016 年 12 月 16 日保安部隊及保安部門首

次舉辦「澳門保安部隊及保安部門工作經驗分

享會」，各部門代表約 170 人出席，互相交流

工作經驗和感受，藉此加強人員對各部隊及部

門的認識，提升內部凝聚力 , 推進現代警隊文化

建設。

黃少澤司長與各部隊及部門代表合照
Fotografia conjunta do Secretário para 
a Segurança Wong Sio Chak e dos 
representantes das forças e serviços

Em 16 de Dezembro de 2016, as forças e serviços 

de segurança realizaram, pela primeira vez, a 

«Sessão de compartilhamento de experiências 

de trabalho», em que participaram cerca de 170 

representantes dos referidos serviços, para trocar, 

entre si, experiências e impressões de trabalho, e 

reforçar o conhecimento do pessoal sobre as forças 

e serviços, por forma a aumentar a solidariedade 

interna e promover o desenvolvimento da cultura de 

polícia moderna.
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本局與各地警務部門一直保持良好的合作互動

關係，2016 年，本局與這些業務合作夥伴一如

既往地進行互訪交流，並合辦各類專業培訓課

程。雙方透過不同形式的交流活動，互相分享

經驗和學習，達致雙贏效益，為合力促進和保

障區域安全奠定重要基礎。

來自 15 個中國駐外領事館官員參與「澳門簽證」培訓
班 Oficiais vindos de 15 consulados chineses no estrangeiro 
participaram no Curso de formação sobre os “vistos de 
Macau”

全國 9 大邊檢總站之主管人員參與「澳門出入境事務研修班」
Uma equipa composta de elementos de chefia de 9 postos 
fronteiriços principais da China Continental participou no «Curso 
de estudo sobre os serviços de migração de Macau»

全國 9 大邊檢總站主管隊伍參與「澳門出入境事務研修
班」
Pro

Esta Corporação tem mantido sempre uma boa 

relação de cooperação e interacção com os serviços 

policiais dos diferentes locais e, em 2016, foram 

desenvolvidos encontros e visitas, bilaterais, tal como 

nos outros anos anteriores e, ainda, coorganizados 

diferentes cursos de formação profissional. Mediante 

de diferentes actividades de intercâmbio, foram-

se compartilhados experiências e conhecimentos, 

alcançado assim resultados benéficos para ambas 

as partes, bem como estabelecido bases importantes 

para a promoção e garantia da segurança regional 

em conjunto.

交流活動
Visitas de Intercâmbio
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山東省公安廳領導參觀排爆裝備
O dirigente do Serviço de Segurança Pública da Província de 
Shandong visita os equipamentos para a eliminação de explosivos

黃偉鴻代廳長接待到訪之梧州市公安局代表團
O chefe de departamento, substituto, Vong Vai Hong, recebeu a 
visita dos representantes do Departamento de Segurança Pública da 
cidade Wuzhou

出入境事務廳就本澳外地僱員事務與中外機構進行工作交流會
O Serviço de Migração realizou reunião de intercâmbio de trabalho, sobre assuntos 
de trabalhadores não-residentes de Macau, com organismos chineses e estrangeiros

吳錦華副局長向來賓介紹特別巡邏組裝備
O 2.º Comandante Ng Kam Wa deu uma explicação 
sobre os equipamentos do Grupo de Patrulha Especial 
a visitantes

公安部邊防管理局官員參觀行動控制中心
Visita dos oficiais do Serviço de Controlo 
Fronteiriço do Ministério de Segurança Pública 
ao Centro de Controlo Operacional

山東省濰坊市少年交警先鋒隊參觀交通廳
Visita do Grupo Pioneiro da Polícia Juvenil de Trânsito da Cidade 
Weifang da Província de Shandong ao Departamento de Trânsito
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2016 年本局分別接待以色列、緬甸、印尼、日本駐港領事及瓦努阿圖共和國駐北京外交部部長之到訪，彼此就治安和
出入境事務進行交流
No ano 2016, esta Corporação deu recepção às visitas realizadas respectivamente pelo Cônsul de Israel, Myanmar, Indonésia, 
e Japão em Hong Kong, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da República de Vanuatu em Pequim, tendo sido trocadas 
entre a Corporação e os visitantes, impressões sobre a segurança pública e os assuntos de migração

香港入境事務處就出入境事務與本局保持緊密聯繫
O Departamento de Imigração de Hong Kong manteve 
contactos estreitos com esta Corporação no âmbito de 
assuntos de migração

香港入境事務處曾國衛處長率團到訪
O Director do Departamento de Imigração de 
Hong Kong, Tsang Kwok Wai, e a sua delegação 
visita esta Corporação
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香港警務處盧偉聰處長率團到訪
O Comandante da Hong Kong Police Force, Lo Wai Chung, e a sua delegação visita esta Corporação

本局與香港警務處為打擊跨境犯罪保持緊密實務
交流合作
Esta Corporação e a Hong Kong Police Force 
colaboraram-se no combate à criminalidade 
transfronteiriça

警察樂隊與香港民眾安全服務隊樂隊作音樂交流
Intercâmbio musical entre a Banda de Música e a Banda do Civil 
Aid Service de Hong Kong

香港交通安全隊特遣署交流團訪問交通廳
Visita da delegação de Task Force Department de 
Hong Kong Road Safety Patrol ao Departamento 
de Trânsito
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與葡萄牙國民警衛軍進行警務交流
Intercâmbio policial entre esta Corporação e 
a Guarda Nacional Republicana de Portugal

陳民德副局長接待新加坡警察部隊
O 2.º Comandante Chan Man Tak deu recepção à força 
policial de Singapura
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韓國警校代表團到訪警察學校及第二警務警司處
Visita da delegação da escola de polícia da Koreia do 
Sul à Escola de Polícia e ao Comissariado Policial n.º 2

本局與保安部隊及保安部門紀律監察委員會積極
交流意見
Troca de impressões activa entre esta Corporação e 
a Comissão de Fiscalização da Disciplina

立法會議員到訪有效增進雙方的溝通和理解
Visita de deputados da Assembleia Legislativa contribuiu 
para o melhoramento efectivo de comunicação e 
entendimento mútuos
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為取得社會各層面的支持力量，本局持續與本

地多個團體會面，以加強彼此溝通，促進訊息

交流，拓展更多合作空間，對制定區域安全工

作策略提供了務實性建議。

澳門警察協會到訪反映會員的建議和訴求
A Associação dos Agentes Policiais de Macau visitou esta Corporação para expor sugestões e 
exigências dos seus sócios

No intuito de obter o apoio das diferentes classes 

da sociedade,  es ta  Corporação desenvolve, 

constantemente, encontros com as diferentes 

associações locais para reforçar a comunicação 

bilateral, promover a troca de informações e criar 

mais oportunidades de cooperação, tendo prestado 

sugestões pragmáticas para o estabelecimento de 

estratégias de trabalho para a segurança regional.

接待公職協會人員
Recepção de representantes das Associações de Função Pública
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為促進警學理論研究及警察工作實務經驗的交

流，有效加強區域間聯合預防及打擊跨境犯

罪，本局人員積極參與不同主題的警學研討交

流活動。

梁文昌局長帶領本局人員參與
Part icipação do pessoal desta 
C o r p o r a ç ã o  c h e f i a d o  p e l o 
Comandante Leong Man Cheong 
no Fórum

劉國熙警司、詹劍烽警長及
郭偉建副警長發表論文
Apresentação da monografia 
pelo comissário Lau Kuok 
Hei, chefe Chim Kim Fong e 
subchefe Kuok Wai Kin

No intuito de promover o estudo da teoria de 

ciências policiais e o intercâmbio de experiências 

sobre o trabalho policial, e reforçar eficientemente 

a prevenção e combate, conjunto, da criminalidade 

transfronteiriça na zona regional, os agentes desta 

Corporação participam activamente nas diferentes 

actividades de intercâmbio e seminários de ciências 

policiais de temas diversificados.

Entre os dias 17 e 18 de Maio, realizou-se, em 

Macau, o “4.° Fórum Policial Macau – Zhuhai”, e 

o Comandante Leong Man Cheong guiou as várias 

chefias das subunidades desta Polícia e os autores 

das respectivas teses para a participação desta 

actividade. O tema do fórum deste ano é “Concórdia, 

Desenvolvimento e Partilha – Novos Estudos para 

a Cooperação Policial entre Macau e Zhuhai”, e o 

presente evento reuniu mais de 120 participantes, 

entre académicos, agentes policiais e dirigentes dos 

Departamentos Policiais das regiões de Zhuhai e 

Macau.

警務學術交流
Interâmbio sobre ciências policiais

5 月 17 日至 18 日，「第四屆澳門 ‧ 珠海警務

論壇」於澳門舉行，本局梁文昌局長率領各級

領導及有關論文作者出席。本屆論壇主題為

「共融、並進、共享　　澳門 ‧ 珠海警務合作

的新探索」，來自珠澳兩地警務部門的領導、

警界同仁和專家學者逾 120 人參加研討會。
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「第十一屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 11 月 7 日至 11 日在香港舉行，由關啟榮警

務總長帶領本局各級領導及有關論文作者出席。

本屆研討會主題為「跨境犯罪的預防與警務合

作」，逾 160 位來自海峽兩岸、香港及澳門的

警務人員和專家學者共同參與此項警界盛事。

Entre os dias 7 e 11 de Novembro, realizou-se, 

em Hong Kong, o “11.° Seminário sobre Ciências 

Policiais entre os Dois Lados do Estreito, Hong Kong 

e Macau”, e o Intendente Kwan Kai Veng guiou as 

várias chefias das subunidades desta Polícia e os 

autores das respectivas teses para a participação 

desta actividade. O tema do seminário deste ano é 

“A prevenção e a cooperação policial no âmbito do 

crime transfronteiriço”, e o presente evento reuniou 

cerca de 160 participantes, incluindo académicos, 

especialistas e agentes policiais dos dois lados do 

estreito, Hong Kong e Macau.

黃少澤司長於會上致辭
( 相片來源：警察總局 )

O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak deu um discurso 
na ocasião de um seminário.
(Origem da foto: SPU)

10 月 17 日至 21 日，「江蘇 ‧ 澳門警務創新交

流會」於常州市舉行，本局代表范燕秋副警司

及詹劍烽警長聯同由本澳相關範疇部門組成的

代表團出席是次交流活動。於會上，詹劍烽警

長介紹了目前本局推行旅遊警察新型警務模式

的情況，獲得當地領導、專家及與會者熱烈關

注和好評。

Entre os dias 17 e 21 de Outubro, relizou-se, em 

Changzhou, o “Encontro de intercâmbio sobre 

a inovação do trabalho policial em Jiangsu e 

Macau”, e a delegação da RAEM, composta pelos 

representantes desta Corporação, subcomissária Fan 

In Chao e chefe Chim Kim Fong, e representantes 

dos departamentos da área congénere de Macau, 

participou neste evento. Durante o encontro, o 

chefe Chim Kim Fong apresentou a situação do 

novo modelo de policiamento – “polícia turística” 

promovida actualmente por esta Corporação, tendo 

chamado a atenção e obtido boas apreciações por 

parte dos dirigentes do local, especialistas e outros 

participantes deste encontro.

詹劍烽警長發表論文
Apresentação da monografia pelo chefe Chim 
Kim Fong
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11 月 18 日，「第二屆中外警察公共關係論壇」

於廣西省南寧市舉行，來自國內、新加坡、香

港及本澳相關領域的專家學者逾 200 名代表參

加。本局代表李華湘警司及岑明活警長共同撰

寫的論文《淺論警察與公眾溝通管理的作用及

其建議─以澳門治安警察局為探索載體》榮獲論

壇徵文二等獎。

No dia 18 de Novembro, realizou-se, na cidade 

de Nanling (província de Guangxi), o “2.° Fórum 

de Relações Públicas da Polícia Internacional”, 

tendo contado com a participação de mais de 

200 académicos, especialistas e representantes da 

respectiva área da China continental, Singapura, 

Hong Kong e Macau. As representantes desta 

Corporação, comissária Lei Wa Seong e chefe Sam 

Meng Vut, redigiram conjuntamente a tese “Uma 

abordagem sobre a Polícia e os efeitos da gestão de 

comunicação pública e respectivas sugestões – CPSP 

como objecto de estudo”, que foi galordoado com o 

2.° classificado.

出席論壇的本澳代表  
Representantes de Macau 
presentes no forum

12 月 5 日至 6 日，「探討社區警務在警務工作

上之重要性」研討會於澳門舉行，本局代表林

強警司就其撰寫題為《治安警察局社區警務工

作的發展與實踐》的論文於會上發言，與來自

國內、香港及本澳三地學者和專家約 170 人分

別圍繞社區警務工作的理論知識和實務經驗作

交流研討。

Entre os dias 5 e 6 de Dezembro, realizou-se, 

em Macau, o “Seminário sobre a importância do 

policiamento comunitário no trabalho policial”. O 

representante desta Corporação, comissário Lam 

Keong, fez o uso da palavra sobre a tese que redigiu: 

“O desenvolvimento e a aplicação do policiamento 

comunitário do CPSP” neste seminário, onde 

debateu e intercambiou acerca de conhecimentos 

teóricos e experiências práticas de policiamento 

comunitário com cerca de 170 académicos, 

especialistas e representantes oriundos da China 

continental, Hong Kong e Macau.

林強警司在研討會上發表學術研究成果
O comissário Lam Keong na apresentação 
de resultados de pesquisas acadêmicas 
num seminário

李華湘警司發表論文 
Apresentação da 
monografia pela 
comissária Lei Wa Seong
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本局著力創設環境及投放資源全力支持人員參

與文娛康體活動，並透過鼓勵人員積極參與體

育競賽、歌唱比賽、藝術作品展及各類交流活

動等，冀促進人員實踐健康生活模式。

目前由本局舉辦及組織的興趣班或體育隊伍包

括：美術書畫興趣班、跑步隊、足球隊、乒乓

球隊、射擊隊、女子排球隊、籃球隊、中國舞

蹈組、空手道隊及龍舟隊等。本局透過實施「以

警為本」的管理策略，加強柔性組織文化建設，

促進人員身心發展，同時亦有助增進同僚情誼

及團隊精神，展現警隊健康正面形象。

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

舉辦「治安警好聲音」歌唱比賽 2016
Realização do concurso de canto “Boas vozes do CPSP” 2016

Es ta  Corporação es forçou-se  na cr iação de 

condiçoes e no lançamento de recursos para apoiar 

a participação do seu pessoal nas actividades 

culturais, recreativas e desportivas. Esta Corporação 

promoveu, mediante estímulo à participação 

dos seus agentes nas competições desportivas, 

concurso da canção, exposição das obras artísticas, 

actividades de intercâmbio, etc, a prática de estilos 

de vida saudável do pessoal.

Até agora, esta Corporação organizou vários cursos e 

equipas desportivas, incluindo: Curso de Interesse de 

Belas Artes, Equipa de Corrida, Equipa de Futebol, 

Equipa de Ténis de Mesa, Equipa de Tiro, Equipa de 

Voleibol Feminino, Equipa de Basquetebol, Grupo 

de Danças, Equipa de “Karate-Dó”, 

Equipa de Barco de Dragão, etc. 

Através da aplicação da estratégia 

de gestão “Liderança orientada para 

a polícia”, reforçou-se a cultura 

flexível organizacional, promoveu-

se o desenvolvimento físico e mental 

dos agentes, e aumentaram-se a 

camaradagem entre os elementos 

da  corporação e  o  esp í r i to  de 

solidariedade, mostrando assim 

a imagem saudável e positiva da 

equipa policial.

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

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

內部五人足球賽
Competição Interna de Futebol de Cinco

內部籃球賽
Competição Interna de Basquetebol

內部乒乓球賽
Campeonato Interno de Ténis de Mesa
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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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澳門代表隊在「第十六屆粵港澳警察、保安體育交流會」勇奪團體總冠軍
A equipa representativa de Macau ganhou o campeonato de equipa do 16.º 
Encontro Desportivo das Polícias de Guangdong/Hong Kong/Macau

保安部隊及部門合辦的 2016 年「行山同樂日」活動
Actividade de “Dia de convívio de caminhada 2016”, organizada 
pelas forças e serviços de segurança
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空手道隊員參加「澳門
空手道公開賽」
Participação dos 
elementos da Equipa 
de karate-do na 
«Competição aberta em 
Karate-do de Macau»

警察學校參與澳門婦女體育嘉年華
Participação da Escola de Polícia no Evento 
Desportivo das Mulheres de Macau

第三警務警司處參加永利澳門保安主辦的足球友誼賽
Participação do Comissariado Policial n.º 3 no jogo 
amigável de futebol organizado pelo departamento de 
segurança do Hotel Wynn Macau

龍舟隊參加「澳門國際龍舟賽」
Participação da Equipa de barco de 
dragão nas «Regatas Internacionais de 
Barcos de Dragão de Macau»

交通廳人員參加「交通安全樂滿 FUN - 康體同樂日」藉
輕鬆互動的競技活動，宣揚交通安全訊息
O pessoal do Departamento de Trânsito participou na 
actividade “Dia de Convívio da Segurança Rodoviária”, 
e, mediante as diferentes actividades recreativas e uma 
interacção descontraída, divulgou informações sobre a 
segurança rodoviária
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美術書畫興趣班舉辦「警務人員藝術作品展 2016」
“Exposição de Obras Artísticas dos Agentes 2016” 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

周年晚宴藝廊
Galeria no Jantar de Aniversário
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中國舞蹈組屢獲邀請演出
O grupo de dança chinesa foi convidado, várias vezes, para os espectáculos
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聖誕聯歡
Festa de Natal

同僚攜眷一同歡度佳節
Celebração conjunta com as colegas 
e suas famílias nos dias festivais
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01 截至 2016 年 12 月 31 日本局人數
 Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2016

 1.1 警務人員
  Agente policial

 1.2 文職人員  
  Pessoal civil

02 2016 年本局人員授勳與嘉獎
 Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2016

03 過去五年晉升數字
 Promoção nos últimos cinco anos

04 警務人員學歷分佈
 Habilitações académicas de agente policial

 4.1 截至 2016 年 12 月 31 日學歷分佈數字
  Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2016

 4.2 過去五年學歷分佈
  Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05 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

 5.1 罪案數字
  Registos de casos de crimes

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

 5.3 出入境本澳總人次
  Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

06 過去五年本局緊急求助電話接聽數字
 Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência “999” nos últimos cinco anos

07 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



08 2016 年本局警務行動
 Operações policiais realizadas em 2016

09 2016 年本局執行「新噪音法」概況
 Generalidade da execução da «Lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental» por esta Corporação em 2016

10 2016 年本局執行「預防及打擊家庭暴力法」概況 ( 自 10 月 5 日起 )
 Generalidade da execução da «Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica» por esta Corporação em 2016

 (desde 5 de Outubro)

11 投訴及反映
 Queixas e participações

 11.1 全年接獲及處理數字 ( 截至 2016 年 12 月 31 日 )
  Registos de casos recebidos e tratados em 2016 (até 31 de Dezembro)

 11.2 過去五年接獲數字
  Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

12 2016 年社區警務工作執行概況
 Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2016

13 出入境事務
 Assuntos de Migração

 13.1 2016 年各地居民出入境人次及比例
  Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2016

 13.2 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

 13.3 2016 年本澳各口岸出入境比例
  Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2016

 13.4 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

 13.5 過去五年本局遣返人數
  Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

14 交通處理數字
 Dados Estatísticos do Trânsito

 14.1 交通意外傷亡
  Feridos e mortes em acidentes de viação

 14.2 2016 年檢控的士違規數字
  Registos de infracções de taxistas autuadas em 2016

 14.3 違例檢控數字
  Registos de infracções autuadas

15 服務承諾履行情況
 Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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附錄  Apêndice 

01
截至 2016 年 12 月 31 日本局人數
Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2016

1.1 警務人員
 Agente policial

高級職程 Carreira superior 121 人 Pessoas

警務人員總數 No total de agentes policiais 4,792 人 Pessoas

文職人員 Pessoal civil 457 人 Pessoas

1.2 文職人員
 Pessoal civil 

Superintendente Geral

Superintendente

Intendente

Subintendente

Comissário

Subcomissário

Chefe

Subchefe

Guarda Principal

Guarda de Primeira

Guarda

基礎職程 Carreira de base 4,671 人 Pessoas
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02
2016 年本局人員授勳與嘉獎
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2016 

傑出服務獎章 - 英勇獎章
Medalhas de serviços distintos – 

medalha de valor 

澳門交通警司處
Comissariado de Trânsito de Macau 

保安司司長嘉獎
Louvores concedidos pelo 

Secretário para a Segurança

崔敬業 副警長
Subchefe CHOI KENG IP

梁力恆 副警長
Subchefe LEONG LEK HANG

RIBAS DA SILVA JOSÉ 警員
Guarda RIBAS DA SILVA JOSÉ

卓小玲 警員
Guarda CHEOK SIO LENG

警察總局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante-geral 

dos Serviços de Polícia Unitários

魏瑞斌 警司
Comissário NGAI SOI PAN

張健欣 警司
Comissário CHEONG KIN IAN

賴奕明 首席警員
Guarda Principal LAI IEK MENG

澳門保安部隊事務局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director dos Serviços 

das Forças de Segurança de Macau

劉秀慧 首席警員
Guarda Principal LAU SAO WAI

許納新 一等警員
Guarda de Primeira HOI NAP SAN

陳日明 一等警員
Guarda de Primeira CHAN IAT MENG

鄧兆麟 警員
Guarda TANG SIO LON

何皓楠 警員
Guarda HO HOU NAM

治安警察局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante do 

Corpo de Polícia de Segurança Pública

黃子暉 副警務總監
Superintendente WONG CHI FAI

黃偉鴻 警務總長
Intendente VONG VAI HONG

梁錫泉 警務總長
Intendente LEUNG SEK CHUN

連興池 警司
Comissário LIN HENG CHI

容仕培 警司
Comissário IONG SI PUI

蔣少鑫 警司
Comissário CHEONG SIO IAM

冼健良 警長
Chefe SIN KIN LEONG

盧倩雯 警長
Chefe LOPES DA COSTA 

ROSEMERE ELISABETH

余澤民 警長
Chefe U CHAK MAN

梁家滔 警長
Chefe LEUNG KA TOU

鄭麗娟 警長
Chefe CHENG DE SOUZA LAI KUN

陳志偉 副警長
Subchefe CHAN CHI WAI

許玉茵 副警長
Subchefe HOI IOK IAN

羅禮鵬 副警長
Subchefe LO LAI PANG

黃英杰 首席警員
Guarda Principal WONG IENG KIT

陳佳佳 首席警員
Guarda Principal CHAN KAI KAI

鍾震宇 警員
Guarda CHONG CHAN U ALBERTO

葉志偉 警員
Guarda IP CHI WAI

羅遠思 警員
Guarda LO UN SI

黃如笑 警員
Guarda WONG U SIO

宋丹萍 警員
Guarda SONG TAN PENG

澳門保安部隊高等學校校長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director da Escola 

Superior das Forças de Segurança de Macau

陳宇川 警司
Comissário CHAN U CHUN

戚鳳好 副警長
Subchefe CHEK FONG HOU

趙善發 副警長
Subchefe CHIO SIN FAT

林堅達 副警長
Subchefe LAM KIN TAT

余禮軒 警員
Guarda U LAI HIN

梁宏豐 警員
Guarda LEONG WANG FONG

蘇得勝 警員
Guarda SOU TAK SEN

譚國新 警員
Guarda TAM KUOK SAN

何秋裕 警員
Guarda HO CHAO U

治安警察局廳長嘉獎
Louvores concedidos por chefias de 

departamentos
518 人 pessoas
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04
警務人員學歷分佈
Habilitações académicas de agente policial

博士  Doutorado 1

碩士  Mestrado 53

大學  Licenciado 1,629

大專  Bacharelato 1,731

高中  Ensino Secundário Complementar 1,195

初中及以下  Ensino Secundário Geral ou Inferior 360

4.1 截至 2016 年 12 月 31 日學歷分佈數字
 Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2016

03
過去五年晉升數字
Promoção nos últimos cinco anos

人
Pessoas

人
Pessoas
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4.2 過去五年學歷分佈
 Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05
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

5.1 罪案數字
 Registos de casos de crimes

宗
Casos

人
Pessoas
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5.3 出入境本澳總人次
 Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

千萬
Dezena de milhoes

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

宗
Casos
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06
過去五年本局緊急求助電話接聽數字
Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência “999” nos últimos cinco anos

07
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

萬個
Dezena de milhar

人
Pessoas
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09
2016 年本局執行「新噪音法」概況
Generalidade da execução da «Lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental» por esta Corporação em 2016

08
2016 年本局警務行動
Operações policiais realizadas em 2016

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

        次數  Vezes 942

        巡查地點數量 N.º de locais fiscalizados 4,092

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 477

        檢控僱主人數  N.º de empregadores processados 118

「掃黃」行動  Operações de combate contra a prostituição

        次數  Vezes 402

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 1,301

        刑事檢控人數  N.º de pessoas processadas criminalmente 37

        受害人數  N.º de vítimas 37

稽查娛樂場所  Fiscalização a estabelecimentos de diversões

        巡查場所數量  N.º de estabelecimentos fiscalizados 670

        檢控場所數量  N.º de estabelecimentos autuados 12

反罪惡行動  Operações anti-crime

        次數  Vezes 196

        調查人數  N.º de pessoas investigadas 14,724

宗
Casos

宗
Casos

宗
Casos

宗
Casos
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10
2016 年本局執行「預防及打擊家庭暴力法」概況 ( 自 10 月 5 日起 )
Generalidade da execução da «Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica» por esta Corporação em 2016
(desde 5 de Outubro)

11
投訴及反映
Queixas e participações

接獲總數 Total de casos recebidos 1,192

     反映  Participações 189

     投訴  Queixas 1,003

            涉及人員之投訴  Queixas que envolveram agentes            701

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

693

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

8

     已處理  Tradados 1,122

     跟進中  Em curso de tratamento 70

11.1 全年接獲及處理數字 ( 截至 2016 年 12 月 31 日 )
 Registos de casos recebidos e tratados em 2016 (até 31 de Dezembro)

宗
Casos

宗
Casos
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社區防罪宣傳次數  Sensibilização comunitária de prevenção da criminalidade 27

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

場數  Vezes 105

受眾  N.º de pessoas 12,825

接待社群參觀次數  Recepção de visitas de associações 91

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

場數  Vezes 85

受眾  N.º de pessoas 13,795

社群會面次數  Encontros com associações 63

警情發佈  Divulgação de actividades da Polícia

傳統平台 
Através de plataformas 
tradicionais

15,282

新媒體
Através de nova Média

736

經社區聯絡主任
Através de coordenadores 
comunitários

14

12
2016 年社區警務工作執行概況
Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2016

11.2 過去五年接獲數字
 Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

宗
Casos
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13
出入境事務
Assuntos de Migração

13.1 2016 年各地居民出入境人次及比例
 Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2016

13.2 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

千萬
Dezena de milhoes
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13.4 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

百萬
Dezena de milhão

13.3 2016 年本澳各口岸出入境比例
 Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2016
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13.5 過去五年本局遣返人數
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

人
Pessoas

百萬
Dezena de milhão
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14.2 2016 年檢控的士違規數字
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2016

14
交通處理數字
Dados Estatísticos do Trânsito

14.1 交通意外傷亡
 Feridos e mortes em acidentes de viação

2015 年
Ano de 2015

2016 年
Ano de 2016

意外總數  Total de acidentes de viação 15,804 15,342

　　輕傷人數  Número de feridos ligeiros 5,043 4,405

　　重傷人數  Número de feridos geaves 248 208

　　死亡人數  Número de mortes 15 9

致命事故宗數  Número de acidentes fatais 14 9

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

134 123

宗
Casos

宗
Casos

宗
Casos
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14.3 違例檢控數字
 Registos de infracções autuadas

2015 年
Ano de 2015

2016 年
Ano de 2016

檢控總數  Total de autuações 810,882 1,071,827

公共道路違法泊車 estacionamentos ilegais em vias públicas 561,528 747,667

收費車位無繳費及逾時泊車 Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 185,481 259,279

斑馬線無讓先  Não ceder passagem nas zebras 1,686 1,598

不遵守符號  Não obedecer à sinalização de trânsito 3,663 7,001

行車不開燈 / 車燈不合規格  Conduzir com as luzes apagadas / modelo de luzes não conforme o autorizado 811 1,415

車牌不合規格行車  Modelo de matrícula não conforme o autorizado 477 1,179

無牌駕駛  Condução por não habilitado 392 373

無車輛文件行車  Falta de documentos do veículo 3,478 3,475

無繳納車輛使用牌照稅行車  Sem Imposto de Circulação 1,813 1,880

越過實線  Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 2,049 2,308

違例橫過馬路  Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 1,052 464

違例運載危險品  Transporte ilegal de produtos perigosos 2 4

危險載貨  Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 318 328

超載  Sobrecarga 869 1,011

超重  Excesso de peso 3,235 2,209

電單車乘坐未滿 6 歲兒童  Transporte de crianças com idade interior a 6 anos em motociclos 48 38

無配戴安全帶  Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 3,867 5,722

車身顏色不符  Cor do veículo não conforme com o livrete 70 91

酒精測試
Exame de pesquisa de álcool

受檢人數  Total de pessoas examinadas 44,209 34,757

超標人數  N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 641 454

的士違規  Infracções de taxistas 5,079 4,152

「白牌車」 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 357 1,287

超速  Excesso de velocidade 22,573 16,351

衝紅燈  Ultrapassagem do sinal vermelho 2,234 1,739

駕駛時使用手提電話  Uso de telemóvel durante a condução 3,560 2,991

車呔不合規格  Modelo de pneus não conforme com o autorizado 70 92

音量超標  Perturbações sonoras 102 65

尾氣超標  Lançamento de fumo poluente 170 156

路口區域黃色標記停留 ( 黃格停車 )  Parar na marca amarela da zona da entrada de vias (paragem na marca amarela) 1,427 1,234

罰款總金額  Total do valor de multas $181,573,933 $206,962,976
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15
服務承諾履行情況

 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

達 標 率
 ( 註 1 )

2015 年 2016 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% 100% 99.89%

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

7. 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──非經本局指紋
系統核實身份 30 分鐘 98% 100% 98.93%

8. 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% 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

100% 100%

11. 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》──經香港權限當局核實
身份 3 小時 98% 100% 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% 98.70% 99.68%

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% ---

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

5 外地僱員身份認別證

16. 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100% 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% 100% 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% --- ---

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

達 標 率
( 註 1 )

2015 年 2016 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

97.11% 100%

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

翌工作日
下午 2 時 98% 99.52% 100%

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% 98.67% 100%

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

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36. 申請 35 分鐘 95% 99.83% 100%

37. 續期 35 分鐘 90% 99.38% 100%

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

39. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 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

99.22% 100%

41. 續期 6 個工作日 85% 96.01% 100%

42. 補發 4 個工作日 90% 83.33% 100%

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

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

45. 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100% 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% 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 99.92% 99.86%

54. 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97%
交通廳

澳門交通警司處

99.73% 99.45%

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

14 收納交通違例罰款 56. 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處
澳門警務廳

各警務警司處

100% 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 99.97% 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

達 標 率
 ( 註 1 )

2015 年 2016 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

80% 89.68%

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

98.96% 98.92%

18 申報安裝警鐘 60. 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 96.30% 98.44%

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% --- 100%

64. 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100% 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

91.70% 94.40%

66. 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 簽發 6 個工作日 98% 100% 83.80%

67. 續期 17 個工作日 95% 100% 100%

68. 補發 11 個工作日 95% 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% 62.90% 49%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71. 申請 — 審批 20 個工作日 98% 100% 90.20%

72. 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100% 100%

25 購買子彈之許可
73. 申請 10 個工作日 95% 87.80% 97.60%

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 100% 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 98.25% 97.73%

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 2015 Ano de 2016

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% 100% 99.89%

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

25 minutos 98% 100% 100%

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

30 minutos 98% 100% 98.93%

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

100% 100%

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

3 horas 98% 100% 100%

4
Prorrogação da 
"Autorização de 
Permanência"

12. Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 80% 98.70% 99.68%

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% ---

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

5

Título de 
Identificação de 

Trabalhador Não-
residente

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

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

100% 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% 100% 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% --- ---

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

15 
Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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附錄  Apêndice 

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 2015 Ano de 2016

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

97.11% 100%

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

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

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% 98.67% 100%

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

9

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

Residência

36. Pedido 35 minutos 95% 99.83% 100%

37. Renovação 35 minutos 90% 99.38% 100%

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

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

10 Título Especial de 
Permanência

40. Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de 
Migração

Comissariado de 
Trabalhadores 

Não-Residentes

99.22% 100%

41. Renovação 6 dias úteis 85% 96.01% 100%

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

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

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

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

99.92% 99.86%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.73% 99.45%

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

14
Cobrança de multas 

por 
infracções de trânsito

56. Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento 
Policial de Macau

Comissariados 
Policiais

100% 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

99.97% 100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de serviços que 
corresponderam aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Ano de 2015 Ano de 2016

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

80% 89.68%

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

98.96% 98.92%

18
Comunicação da 

instalação de sistema 
de alarme

60. Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 96.30% 98.44%

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% --- 100%

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

91.70% 94.40%

66. Pedido (incluíndo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) - 
Emissão 6 dias úteis 98% 100% 83.80%

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

68. 2ª Emissão 11 dias úteis 95% 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% 62.90% 49%

24
Autorização de 

venda / transmissão 
de armas

71. Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100% 90.20%

72. Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100% 100%

25
Autorização de 
aquisição de 

munições

73. Pedido 10 dias úteis 95% 87.80% 97.60%

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

100% 100%

28
Linha de Combate ao 

Tráfico de Pessoas 
28889911

78. Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

98.25% 97.73%

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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