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evolução de uma ocorrência e pode favorecer a apuração da verdade, por forma a 

apoiar na execução de lei pela polícia e garantir os legítimos direitos e interesses 

dos cidadãos e da polícia e melhorar a eficiência dos trabalhos de execução de lei 

pela polícia. 

3. Criar um grupo de trabalho com os Serviços de Alfândega, adoptando uma séria 

de medidas para reforçar a gestão segura dos corredores de veículos nos postos 

fronteiriços, incluindo a substituição das cancelas mais consistentes, o 

acrescentamento das hastes elásticas contra a entrada violenta de viaturas, das 

faixas com lâminas para furar os pneus, das barreiras preenchidas com água, etc., 

por forma a parar viaturas que pretendam entrar violentamente nos postos 

fronteiriços. 

4. Dar muita importância à situação de trabalhos ilegais e exercícios de funções 

alheias, através de informações e participações, realizar,  em tempo e locais 

indeterminados, acções de combate e operações stop para verificar a identidade, 

por forma a combater rigorosamente os trabalhos ilegais e outras infracções.  

5. Iniciar o sistema interactivo de voz da linha aberta do Departamento de Trânsito, 

para que sejam transferidos directamente os pedidos de ajuda para o centro de 

participação desta Corporação, nomeadamente os pedidos sobre os acidentes 

rodoviários, as infracções praticadas por taxistas ou outras situações emergentes, 

com a finalidade de melhor responder a pedidos de ajuda dos cidadãos, e aumentar 

a eficiência no âmbito de tratamento de participação de infracções, de consulta 

sobre informações de trânsito ou detalhas de pagamento, etc. 

6. Realizar, em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego,  

as acções de sensibilização sobre o respeito mútuo entre peões e condutores e as 

operações de execução das leis, de modo a lembrar os peões e condutores 

manterem a devida consciência de segurança de trânsito. 

7. Em cooperação com a Direcção dos Serviços de Turismo, durante os feriados 

longos, a Polícia Turística desta Corporação reforçou o controlo do fluxo de 

multidão nos pontos turísticos, acelerando atempadamente o fluxo. Quanto à 

Direcção dos Serviços de Turismo, para além de emitir lembrete aos turistas, 

enviou também trabalhadores para os pontos turísticos para prestar informações e 

indicações turísticas aos visitantes, por forma a acelerar o fluxo de multidão.  

8. Continuar a realizar operações anti-crime e inspecções para melhorar a segurança 

na comunidade, os sítios de inspecções incluem: os arredores dos casinos, pensões, 

centros de máquinas de diversão e jogos em vídeo, cibercafés, karaoke, bares, 
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jogos de bilhar, entre outros estabelecimentos de diversão. Simultaneamente, 

reforçar o patrulhamento nos postos fronteiriços e nos locais onde se concentram 

multidões, e manter a ordem para garantir a segurança pública e o ambiente  

seguro. 

9. Lançar a página em Instagram, através dos mais meios de internet e redes sociais, 

partilhar com o público as informações sobre actividades de policiamento 

comunitário desta Corporação, a prevenção e eliminação de crimes, as 

informações policial, bem como as informações relativas a vida dos cidadãos, etc., 

para os cidadãos tomarem mais conhecimento sobre o trabalho policial, assim 

promove a confiança mútua e a cooperação da polícia e cidadãos.  

Em relação aos outros casos que não fazem parte da área funcional desta Corporação, 

esta transferirá-los imediatamente aos respectivos serviços competentes, para estes 

procederem ao seu acompanhamento e devido tratamento. 


