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特  稿
Reportagem
Especial

由保安司和澳門蓮花衛視合辦，

保安司轄下各部隊及部門協辦的

首次大型文藝活動「平安濠江 ─ 

2017 警民新春聯誼晚會」，於 2 月 8 日假澳門

文化中心綜合劇院舉行。各部門人員聯同多個演

出團隊攜手獻藝，載歌載舞，令晚會充滿喜慶祥

和的歡樂氣氛。首次舉辦的新春聯誼晚會，成效

良好，藉此展示紀律部隊柔性一面，並充分體現警

民一家，不分彼此的理念，進一步深化警民關係。

另外，主辦單位亦為晚會現場共設的 15 個表現

節目舉行觀眾最喜愛節目投票活動，結果由駐澳

部隊的《我是子彈》獲得冠軍，亞軍是本局中國

舞蹈組表演的舞蹈《鳳凰涅槃》，季軍則是保安

司各局的互動表演《24 小時的守護》。

O primeiro grande espectáculo cultural “Tranquilidade 
Macau – Sarau de Confraternização do Ano Novo 
Lunar de 2017 entre a Polícia e a População”, 
organizado em conjunto entre a Secretaria para a 
Segurança e o Lotus TV Macau, teve lugar no dia 8 

各部隊及部門領導主管與演出者合照
Fotografia conjunta das diversas forças de segurança e direcção e chefia dos departamentos e os artistas

行政長官崔世安先生到場為表演者打氣
Chefe do Executivo Chui Sai On deu apoio aos artistas

de Fevereiro no Grande Auditório do Centro Cultural 
de Macau. No mesmo evento, o pessoal dos diversos 
serviços e vários grupos performativos levaram a cabo 
um grande espectáculo, proporcionando actuações 
fabulosas que animaram o sarau. O primeiro sarau de 
confraternização do ano novo lunar foi realizado com 
sucesso, o que significa uma importante demonstração 
para as forças de segurança promoverem um 
policiamento rigoroso mas com a plasticidade e um 
conceito de uma relação familiar entre a polícia e 
cidadão, que demanda a boa colaboração e interacção 
entre a polícia e a população.

Para além disso, a entidade organizadora realizou 
actividade para os espectadores poderem votar, 
dentro dos 15 espectáculos programados para o 
sarau, nos espectáculos favoritos, o espectáculo “Eu 
sou bala” feito pela Guarnição em Macau do Exército 
de Libertação do Povo Chinês ganhou o primeiro 
lugar, o segundo lugar atribuiu-se à dança “Fénix 
Nirvana” do grupo de dança chinesa do CPSP, e o 
espectáculo interactivo “Protecção de 24 horas” feito 
pelos diversos serviços das forças de segurança 
ganhou o terceiro lugar.

8
二月 FEV

平安濠江 ─ 2017 警民新春聯誼晚會

Tranquilidade Macau – Sarau de Confraternização 
do Ano Novo Lunar de 2017 entre a Polícia e a 
População



3

警察中國舞蹈組演出的舞蹈《鳳凰涅槃》
Dança “Fénix Nirvana” actuada pelo grupo de dança chinesa do 
CPSP

警員與學生合作演出
Actuação conjunta entre os guardas e estudantes

駐澳部隊充滿動感的表演
Espectáculo dinâmico feito pela Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação do Povo Chinês

晚會由警察樂隊演奏
《春節序曲》揭開序幕
Sarau foi iniciado com a 
actuação “Ouverture do 
festival da primavera” 
tocada pela Banda de 
Música da Polícia

黃少澤司長帶領轄下一眾領導於台上合唱
Secretário Wong Sio Chak liderou o pessoal 
da direcção sob sua tutela para cantar 
conjuntamente



4

為慶祝治安警察日，本局一如既往舉

辦一系列紀念活動。當中包括 3 月 5

日首次在塔石廣場舉行的「警民同樂

日」，活動由頒發警務人員嘉獎狀、好市民表揚

狀，以及「我們的警察故事 ─ 填色及漫畫創作比

賽」頒獎儀式揭開序幕。是次共有 561 位警務人

員憑傑出表現獲嘉獎；17 位好市民因積極協助警

方打擊犯罪，樹立崇高公民責任典範而獲頒發表

揚狀；46 位學生充分發揮了豐富想像力和藝術才

華，分別獲得中、小學組別的警察故事填色及漫

畫創作比賽多個獎項。頒獎儀式結束後，本局安

排了一系列展覽、表演節目及攤位遊戲，達至「警

民同樂一家親，社區平安享歡欣」，入場人數逾

1 萬 6 千人次。

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。

在 3 月 13 及 14 日，一連兩晚舉行周年慶祝晚

宴，宴請內地、香港及本澳各界嘉賓及警隊同

僚。梁文昌局長致詞時表示，總結本局過去一

年在警務部署、推行新型警務模式、推動「科技

強警」及警隊文化建設方面均達到設定的目標，

取得良好成效。並讚揚全體同事為警隊作出無私

奉獻，更感謝社會各界的支持和配合。晚宴上，

警察中國舞蹈組、警察樂隊、警察好聲音十強歌

手均落力表演助慶，同場還特別發佈旅遊警察奪

目的新制服，展現鮮明的新形象。晚宴現場氣氛

熱烈，場面盛大而隆重。

Em comemoração do Dia do CPSP, o Corporação 
desenvolveu um leque de actividades festivas, 
incluindo a realização pela primeira vez do «Dia de 
Convívio entre a Polícia e Cidadãos», em 5 de Março, 
na Praça do Tap Siac. As actividades iniciaram-
se com a cerimónia de distribuição de louvores a 
agentes policiais, de diplomas de referência elogiosa 
a cidadãos, e de prémios de «As nossas Histórias 
da Polícia – Concurso de Colorização e Criatividade 
de Desenhos Animados». Este ano, houve um total 
de 561 agentes policiais louvados por terem um 
destacável comportamento no desempenho das 
suas funções; 17 cidadãos a quem foi atribuído o 
diploma de referência elogiosa por terem apoiado 

治安警察日慶祝活動

Actividades festivas do Dia do CPSP

5
三月 MAR

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
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activamente no combate à criminalidade, constituindo 
assim um exemplar de nobre responsabilidade 
cív ica; e 46 estudantes premiados por terem 
suficientemente demonstrado excelente imaginação 
e talento artístico no concurso em grupos de ensino 
primário e secundário, de colorização e criatividade 
de desenhos animados sobre as histórias da Polícia. 
Em seguida, a Corporação apresentou uma série de 
exposições, vários espectáculos e jogos em tendas, 
promovendo“A Polícia e o cidadão divertem-se como 
uma família; e Segurança e Alegria na Comunidade”. 
Nas comemorações, houve cerca de 16 mil cidadãos 
presentes.

Na manhã do dia 14 de Março, depois da cerimónia 
solene do Içar da Bandeira no Comando da PSP, 
seguiu-se a romagem ao Cemitério de S. Miguel 
Arcanjo, onde após a celebração de uma missa por 
alma dos agentes falecidos, foi colocada uma coroa de 

flores no monumento evocativo aos mortos da PSP.

À noite dos dias 13 e 14 de Março, a Corporação 
realizou jantares do aniversário, tendo convidado a 
participação de altas entidades da China Continental, 
Hong Kong e Macau, e de colegas das forças policiais. 
No discurso alusivo ao evento, o Comandante Leong 
Man Cheong salientou que, num balanço do ano 
passado, no que diz respeito a planeamento policial, 
implementação de um novo modelo de policiamento, 
“colocação da tecnologia ao serviço do trabalho 
policial”, e promoção da cultura de polícia moderna, 
esta Corporação atingiu os objectivos pretendidos e 
obtiveram bons resultados. Por outro lado, elogiou 
o empenho e dedicação de todos os colegas, e 
expressou agradecimento a todos os sectores da 
comunidade pelo seu apoio e cooperação dispensados 
à Corporação. Durante o jantar, o Grupo de Danças, 
a Banda de Música, e os dez finalistas do concurso 
musical «Boa voz dos agentes da PSP» aumentaram a 
diversão com as suas actuações. Na ocasião, também 
se publicou o novo fardamento de “polícia turística”, 
revelando uma imagem nova e bem clara. O jantar 
percorria numa atmosfera entusiástica e grandiosa.

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

本局警官合照
Fotografia conjunta dos Oficiais do CPSP

向已故治安警察致送花圈
Colocação da coroa de flores aos agentes falecidos    
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向好市民頒發表揚狀
Entrega de diploma de referência 
elogiosa a bons cidadãos

獲嘉獎人員及代表與領導主管合照
Fotografias de agentes louvados e de representantes, tiradas em 
conjunto com a direcção e chefia

開幕儀式
Cerimónia de abertura
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警務人員藝術
作品展
Artigos exibidos no 
Dia da PSP

周年晚宴
Jantar do Dia da PSP
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　　警察開放日一直是治安警察局周年紀念系列活動的重頭戲之一，本年以警民同樂日

的名義首次移師塔石廣場舉行，吸引逾 16,000 人次到場，熱鬧非凡，人數之多遠超預

期，亦打破本局歷年以來的紀錄。我置身於萬人空巷的場面之中，充分感受到市民對警

隊的支持，教我感動不已；與此同時，參與活動的同事無不展現出警務人員親善及多才

多藝的一面，亦讓我深感自豪及欣慰萬分。

　　在日常的前線警務工作中，警方為了維持治安及管理秩序，很多時需要行使一種對

人的管制力，不利於構建警民關係，尤其在面對少數不理解警方工作的市民，我們越是

執法，關係越是疏離。故此，我十分珍惜每次警民共融，與民同樂的機會，好讓市民大

眾在愉快的氣氛下加深對警務工作的理解，感受警務人員親切良善的本質。活動當日，

既無雕欄玉砌的場景，亦無炫目的明星助陣，我們只有幾項自己同事的表演、警用品展

示和數個簡單的攤位遊戲，但卻處處散發著我們的誠意和認真，然後，大量的市民用行

動來回應，一家大細到場支持，給予我們一萬六千多個鼓勵，我們舉辦的活動圓滿成功，

那是因為所有同事的認真付出和誠摯待人。道理簡單不過，警務工作要取得成功離不開

市民的支持，市民的支持卻建基於我們的服務質素，每一位同事若能以熱誠盡責的心去

服務市民，警民關係自然乘風破浪地發展，警務工作亦將事半功倍。整個同樂日活動，

我對其中一幕印象尤深，小朋友們對我們的紙摺警帽小禮品甚為喜愛，紛紛戴上小警帽

成為可愛小警察，爭相模仿警員敬禮的動作，展現純真的笑顏，彷彿在表達對警察的喜

愛，父母亦被逗得笑逐顏開。直至活動結束，還有部份小朋友要求與在場警員合照不願

離去，我心想，小朋友無需不捨，警察向來無分晝夜，一直都守護在大家身邊。

　　整個同樂日活動，塔石廣場被歡愉填滿，小朋友喜歡警察，父母支持警察，構成一

幅唯美的警民關係畫面，讓我對警民關係的發展有著更美好的願景，我冀望所有警務人

員與市民共同譜寫警民關係的新編章，每天都是警民同樂日！

治安警察局局長

梁文昌警務總監

警民同樂
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 O Dia de Abertura do CPSP tem vindo a ser uma das ocasiões destaques da série de actividades em comemoração 

do aniversário desta Corporação, no corrente ano, foi a primeira vez que organizou o Dia do Convívio entre a Polícia e 

o Cidadão, na Praça de Tap Seac, atraindo mais de 16.000 pessoas que dilataram muito a animação e júbilo do local. O 

número de participantes foi mais do que o previsto, quebrou também os registos desta Corporação ao longo dos anos. 

Eu estava no local com o grande fluxo de pessoas, senti-me completamente o apoio à polícia dado pelos habitantes, isto 

afectou-me profundamente; ao mesmo tempo, os agentes participados demonstraram totalmente a simpatia e o talento da 

polícia, deixando-me ter orgulho e alegria. 

 Durante o trabalho ritual da linha frente, a fim de garantir a segurança e controlar a ordem, é necessário aplicar 

sempre a medida de controlo a pessoas, isto faz mal à criação da relação entre a polícia e o cidadão, sobretudo, perante 

a minoria de residentes que não compreendem bem o trabalho policial, quanto mais execução da lei feita por nós, mais 

separação na nossa relação. Por conseguinte, estimo bem cada oportunidade do convívio entre a polícia e o cidadão, 

aprofundando, na atmosfera agradável, o conhecimento dos trabalhos policiais ao público, sentindo-se a nossa característica 

da simpatia. Naquele dia, não tivemos cena magnífica, nem estrelas brilhantes, realizámos somente espectáculos actuados 

por nossos agentes, exposições de equipamentos policiais e uns jogos recreativos simples, contudo, estava cheia por todo 

o lado a nossa sinceridade e seriedade. Assim, muita gente respondeu-nos com a reacção, que muitas famílias chegaram 

ao local, dando-nos mais de 16.000 estímulos. O nosso evento conseguiu grande êxito, a razão foi que todos os colegas 

envidaram esforço com seriedade e trataram de pessoas com sinceridade. O truque é muito simples, obter êxito no trabalho 

policial tem muito a ver com o apoio dos cidadãos, o que está com base da nossa qualidade de serviço, caso todos os 

colegas possa servir o público com entusiasmo e responsabilidade, a relação entre a polícia e o cidadão desenvolverá 

bem, assim, o trabalho policial obtém o dobro do resultado com metade do esforço. Durante a ocasião, houve uma cena 

que me impressionou muito, foi que as crianças gostaram muito a nossa prenda “boné da polícia em papel”, usando-o 

imediatamente a tornarem em pequena polícia gira, imitando a polícia para fazer continência, mostrando sorrisos puros, 

parecendo que estavam a apresentar o gosto à polícia, os pais também estavam muito contentes. Até ao fim da actividade, 

algumas crianças ainda não quiseram sair por desejarem tirar fotografias com os agentes, logo pensava que as crianças não 

precisaram ser assim, porque a polícia está ao lado de pessoas para proteger o público durante noite e dia.

 No evento, a Praça de Tap Seac estava pleno de alegria, as crianças gostaram da Polícia, os pais deram apoio à 

polícia, isto constituindo uma cena linda sobre a relação entre a polícia e o cidadão, fazendo com que eu tinha uma vontade 

mais perfeita no desenvolvimento desta relação, esperando que todos os agentes e os cidadãos escrevam conjuntamente um 

novo capítulo, assim, todos os dias são o dia do convívio entre a polícia e o cidadão!

O Comandante do CPSP,

Leong Man Cheong

Superintendente Geral

Convívio entre a Polícia e o Cidadão 
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5 de Março. Na península de Macau, há 30 polícias 
turísticos, colocados respectivamente no Largo do 
Senado, Ruínas de S. Paulo, Sala de Exposições do 
Templo de Na Tcha, Troço das Antigas Muralhas de 
Defesa, Largo de Santo Agostinho, e zona da Igreja de 
S. Lourenço etc., enquanto que na área insular, há 10, 
colocados respectivamente na Rua do Cunha, Rua do 
Regedor, e Estrada do Istmo (Cotai Strip) etc..

Em cumprimento das funções profissionais, os agentes 
seleccionados como polícias turísticos, para além de 
precisarem possuir os conhecimentos profissionais 
no domínio policial tais como a gestão de multidão e 
o tratamento de objectos suspeitos etc., necessitam 
ainda, de submeter-se a formações específicas sobre 
línguas, informações de pontos turísticos, e serviço de 
qualidade na linha da frente, etc., antes de poderem 
entrar em serviço. Além disso, os polícias turísticos 
usam novos uniformes brilhantes, para que sejam mais 
facilmente encontrados pelos turistas durante a sua 
execução de serviço, favorecendo, assim, a imediata 
prestação de apoio policial.

Os polícias turísticos estão guarnecidos nas zonas 
turísticas mais movimentadas, e têm como missão 
principal prestar serviços a cidadãos e turistas, 
atendendo a consultas de turistas e dando-lhes apoio; 
estão incumbidos ainda de serviços policiais gerais, 
prestes para prevenir e reprimir delitos, intervir nos 
incidentes inopinados, designadamente, prestar 
especial atenção à situação de fluxos de pessoas, 
desviar e gerir os mesmos, e informar sobre a situação 
do local, para possibilitar uma gestão eficaz, e a 
aplicação das medidas de controlo de multidão.

Esta Corporação procederá à verificação contínua 
da situação de aplicação de polícia turística, e ao 
ajustamento de locais de destacamento, de horário 
e de número de agentes, por forma a permitir uma 
execução mais eficaz das tarefas de controlo e 
manutenção da ordem e segurança públicas, e de 
gestão de multidões.

治 安 警 於 2015 年 4 月 起 已 初 步

建立旅遊警察，以便執行任務及

監控旅遊區的人潮及治安情況，

並採取即時措施處理。 

本局現於 3 月 5 日，正式成立旅遊警察。澳門

半島範圍有 30 名，分別駐守於議事亭前地、大

三巴牌坊、哪吒展示館、舊城牆遺址、崗頂前

地、聖老楞佐教堂一帶等地點；而離島範圍則會

有十名，分別駐守於官也街、地堡街及路氹連貫

公路 ( 金光大道 ) 等地點。 

為履行專業職能，被挑選成旅遊警察的人員除

需具備人群管理、處理可疑物等專業警務知識

外，還需接受

語言、旅遊景

點資訊及前線

優質服務等專

項培訓才可執

勤。另外，將

穿著新制服，

於執勤時更易

被旅客尋找，即時提供協助。 

旅遊警察駐守於人流多的旅遊觀光區，工作以服

務市民和旅客為重點，應對旅客查詢及提供協

助；亦需執行一般警務工作，阻遏犯罪行為，處

理突發事件，其中，將特別留意人潮狀況，疏導

及管理人潮，就現場情況作通報，以便採取有效

管理，並執行人潮管制措施。 

本局將持續檢視旅遊警察的執行情況，調整駐守

地點、時間及人員。將令本局更有效地執行治安

防控、維持公共秩序及進行人群管理等工作。

O CPSP preliminarmente criou, em Abril de 2015, a 
“polícia turística”, para reforçar a execução de tarefas, 
supervisionar a situação de multidões e de segurança 
pública nas zonas turísticas, e tomar as medidas 
necessárias de imediata.

Estabeleceu-se formalmente a “polícia turística” no dia 

旅遊警察新款
制服
Novos uniformes 
de equipa de 
polícia turística

5
三月 MAR

專用巡邏車
Carro-patrulha de polícia turística

旅遊警察正式成立

Estabelecimento formal de Polícia Turística
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社區警務
Policiamento
Comunitário

共創社區新環境 2017

Criação de um novo ambiente na nossa 
comunidade 2017

李璧瑩廳長（左三）與各嘉賓主持開幕儀式
Intendente Lei Pek Ieng (O 3.º à esquerda) e os convidados presidindo 
a abertura da cerimónia

警員表演「大廈防罪」話劇以宣教防罪知識
Drama “Prevenção contra crimes nos edifícios” feito 
pelos agentes policias com o objectivo de divulgar o 
conhecimento de prevenção contra crimes

本局中國舞蹈組展現優美舞姿
Actuação do Grupo de Dança Chinesa 
desta Corporação

裝備展示吸引市民參觀
Exibição dos equipamentos atraiu os 
cidadãos

通過攤位遊戲傳遞滅罪訊息
Divulgação de mensagem de 
prevenção contra crimes através 
de tendas de jogo

1 月 8 日，由澳門街坊會聯合總會與治安警察

局、司法警察局、消防局、民政總署、衛生局

及 環 境 保 護 局 聯 合 主 辦 的「 共 創 社 區 新 環 境

2017」嘉年華活動於祐漢公園舉行。活動透過

攤位遊戲、文藝節目表演、教育講座、主題話劇

及警務裝備展示等豐富節目，向居民宣揚家居安

全及防罪等訊息，促進警民合作，攜手撲滅罪

行，共同維護安全社區環境，創建美好家園。

Em 8 de Janeiro, o carnaval “Criação de um novo 
ambiente na nossa comunidade 2017”, organizado 
em conjunto pela União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau, Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros, 
Instituto para Assuntos Cívicos e Municipais, Serviços 
de Saúde e Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, foi realizado no Jardim de Iao Hon. O 
repertório do carnaval abrange tendas de jogo, 
representações recreativas, palestras educativas, 
dramas temáticos, exibição de equipamentos policiais, 
entre outras actividades, através das quais, divulgou-

se as mensagens sobre a segurança domiciliária e a 
prevenção contra crimes, promoveu-se a cooperação 
entre a polícia e os cidadãos, eliminação dos crimes 
de mãos dadas, protecção conjunta de um ambiente 
comunitário seguro para criar uma boa comunidade.
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多個社群冬防到訪

Visita de várias associações à Corporação

1 月期間，澳門街坊會聯合總會、澳門工會聯合

總會、物業管理業商會、物業管理專業人員協

會、民眾建澳聯盟及澳門婦女聯合總會屬下機構

於冬防期間分別到訪本局，就歲晚社區治安情

況、冬防安全工作及警民合作等議題進行交流，

並透過「警、民、管」三方面通力合作，加強溝

通，有效預防及打擊罪案。另外，並透過「社區

警務聯絡機制」合作平台，攜手做好冬防工作。

Durante o mês de Janeiro, as subunidades da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau, 
Federação das Associações dos Operários de Macau, 
Associação de Administração de Propriedades de 

Macau, Associação de Profissionais do Sector da 
Administração de Propriedades de Macau, Aliança de 
Povo de Instituição de Macau, e da Associação Geral 
das Mulheres de Macau, visitaram a Corporação, para 
trocar impressões sobre a situação de segurança 
comunitária nas vésperas do Novo Ano Lunar, as 
acções da prevenção de crime no Inverno, e a 
cooperação cidadãos-polícia, com vista a um reforço 
de comunicação, e à prevenção e combate eficazes 
contra crime através de plena cooperação entre «a 
Polícia, cidadãos e a administração de propriedades», 
e também a uma boa colaboração na prevenção de 
crime no Inverno, através da plataforma de cooperação 
– «o mecanismo de l igação de po l ic iamento 
comunitário».

多個社群分別到訪本局總部、關閘邊境站及海島警務廳
Visitas de associações ao Comando da Corporação, ao Posto Fronteiriço 
das Portas do Cerco, e ao Departamento Policial das Ilhas.
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新春警務措施

Medidas policiais durante o Ano Novo Lunar

馬耀權局長在梁文昌局長陪同下到市面和前線部門
巡視，向警員送上慰問和祝福
O Comandante-geral Ma Io Kun, acompanhado pelo 
Comandante Leong Man Cheong, deslocou-se à cidade 
e aos serviços da linha de frente para efectuar vistoria, 
agradecendo e desejando votos de felicidade aos 
agentes policiais

農曆新年期間，本局於全澳各區加強部署警力，

實施多項警務措施，以確保出入境通關暢順和公

共秩序安全。年廿八至年初十期間，本澳共有

600 多萬人次透過各口岸進出境，較去年上升

約 7.7%，整體通關秩序良好。而在年初三至年

初六人流密集高峰時段，於新馬路和大三巴街一

帶先後實行人潮管制措施，市民和旅客在警方指

引下有序行進。

在實施上述警務措施期間，警察總局馬耀權局長

及本局梁文昌局長率領多位主管人員，前往多個

邊境站、前線部門及中區一帶巡視，實地了解市

面人流秩序以及各警務單位的運作情況，以檢視

各項措施成效，並向堅守崗位的前線人員作出

勉勵。

Durante o Ano Novo Lunar, esta Corporação reforçou 
o planeamento policial nas diversas zonas de Macau, 
aplicou diferentes medidas policiais, no sentido 
de garantir a fluidez na passagem fronteiriça e a 
segurança da ordem pública. Entre o 3.º dia antes 

do Ano Novo Lunar e 10.º dia do Ano Novo Lunar, 
o número de entrada e saída no território mediante 
os postos fronteiriços atingiu mais de 6 milhões de 
pessoas, o que se registou um aumento de 7.7% em 
comparação com o ano transacto, e na generalidade, 
a ordem da passagem fronteiriça foi boa. Nos períodos 
de pico com grande concentração de pessoas, ou seja 
do 3.º dia até 6.º dia do Ano Novo Lunar, aplicou-se, 
respectivamente, na Avenida de Almeida Ribeiro e na 
Rua de S. Paulo, a medida de controlo de multidão, os 
cidadãos e visitantes andaram de forma ordenada sob 
as instruções da polícia.

Durante a aplicação das medidas policiais referidas, o 
Comandante-geral do Serviços de Polícia Unitários Ma 
Io Kun e o Comandante do CPSP Leong Man Cheong 
lideraram várias chefias e deslocaram-se aos diversos 
postos fronteiriços, serviços da linha de frente e zona 
central da cidade para efectuar vistoria in loco, no 
sentido de saberem a ordem de multidão na cidade e 
a situação do funcionamento da subunidades policiais, 
com o fim de examinar a eficácia das diversas 
medidas, bem como estimular o pessoal da linha da 
frente no desempenho das suas funções. 
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新馬路和大三巴實行人潮管制措施
Aplicação da medida de controlo de pessoas na Avenida de 
Almeida Ribeiro e na Rua de S. Paulo

派員協助維持活動秩序
Destacou-se agentes para manter a ordem do evento

關閘邊境站通關秩序良好
Boa ordem de passagem fronteiriça nas Portas do Cerco

在大廈張貼慎門戶海報
Distribuição de cartazes de sensibilização em edifícios 
residenciais.

向居民派發防罪小冊子
Distribuição de folhetos de sensibilização a residentes.

預防毒駕醉駕宣傳活動
Actividade de Sensibilização sobre a prevenção de 
condução sob influência de drogas ou álcool.

向居民介紹使用手機應用程式可接收本局防罪資訊
Explicação aos residentes sobre o recebimento de 
informações da prevenção contra crime através de 
aplicações para telemóveis.

社區防罪宣傳

Actividade de Sensibilização sobre a 
Prevenção de Crime junto à Comunidade
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趙崇遠處長 ( 左 ) 帶領人員聯同社群代表巡察社區
O chefe de divisão Chio Song Un (à esquerda) 
acompanhado de vários agentes e o representante de 
uma associação na inspecção de um bairro.

為提高居民歲晚防罪意識，於 1 月至 3 月期間，

本局人員分別前往本澳和離島多個社區進行針

對性防罪宣傳工作，並聯同澳門街坊會聯合總會

大廈管理資源中心、東北區坊眾聯誼會、民眾建

澳聯盟、澳門物業管理業商會、澳門工會聯合總

會筷子基家庭及社區綜合服務中心等代表分別

到筷子基、新口岸、慕拉士大馬路及氹仔布拉干

薩街一帶大廈社區巡察，實地了解治安狀況及沿

途向商戶、居民及旅客派發防罪小冊子，傳遞防

盜滅罪訊息。

Com a finalidade de reforçar a consciência dos 
residentes sobre a prevenção de crime, o pessoal da 
Corporação efectuou, durante o período de Janeiro 
a Março, uma série de trabalhos de sensibilização 
para a prevenção da criminalidade, em várias zonas 

comunitárias de Macau e das Ilhas. E, deslocou-se, 
em conjunto com os representantes respectivamente 
do Centro de Recursos de Administração de Edifícios 
da União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, da Associação de Amizade dos Moradores 
das Zonas Norte e Leste de Macau, da Aliança de 
Povo de Instituição de Macau, da Associação de 
Administração de Propriedades de Macau, e do Centro 
de Apoios Comunitário e Familiar do Bairro Fai Chi 
Kei da Federação das Associações dos Operários 
de Macau etc., ao Bairro Fai Chi Kei, NAPE, Avenida 
de Venceslau de Morais, e Rua de Bragança, para 
efectuar uma inspecção de bairros, compreender in 
loco a situação de segurança pública, e distribuir, ao 
longo do caminho, folhetos de sensibilização a lojas, 
residentes e turistas, transmitindo a mensagem de 
prevenção e combate contra crime.
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歲晚防盜防騙講座

Palestras de prevenção do furto e burla 
nas vésperas do Ano Novo

1 月至 2 月期間，本局派員前往多個團體舉辦治

安專題講座，共約 1,000 多位長者參與。講座

主題分別介紹歲晚防盜、防騙方法及家居安全資

訊，藉此提升長者防罪意識，以免誤墮騙局，蒙

受財物損失。

本局呼籲市民與警方合作，當遇到懷疑犯罪活動

應立即報警，切勿讓不法分子消遙法外。

N o  p e r í o d o  d e  J a n e i r o  a  F e v e r e i r o ,  e s t a 
Corporação enviou agentes a várias associações 
para a realização de palestras temáticas sobre 
a  segurança,  tendo contado no  to ta l  com a 
participação de mais de 1000 idosos. Os principais 

李德輝警司講解歲晚警務措施及家居防盜資訊
 O Comissário Lei Tak Fai a explicar as medidas 
policiais nas vésperas do Ano Novo e informações de 
prevenção contra o furto em residências 

即場與長者交流防騙心得
Intercâmbio de conhecimentos sobre a prevenção de burla com 
os idosos

temas destas palestras foram, precisamente, 
apresentação das formas de prevenção contra 
o fur to e bur la  nas vésperas do Ano Novo e 
in formações sobre a segurança domic i l iár ia ; 
espera-se com a realização destas, reforçar os 
conhecimentos e elevar o grau de alerta dos 
idosos, para que não sejam burlados, nem sofram 
prejuízos materiais.

E s t a  C o r p o r a ç ã o  a p e l a  a o s  c i d a d ã o s  p a r a 
cooperarem com a Polícia e, quando verificarem 
que há suspeita de ocorrência de actividades 
criminais, deverão comunicar de imediato à Polícia, 
para não deixar escapar os delinquentes.
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持續拓展「社區警務聯絡機制」

Desenvolvimento do Mecanismo de ligação 
de policiamento comunitário

本局一向重視社區警務的發展，持續透過「社

區警務聯絡機制」與社群保持緊密聯繫和合作。

為進一步拓寬「社區警務聯絡機制」的網絡，於

今年 2 月本局成功邀請澳門歸僑總會及澳門中

華學生聯合總會正式加入機制。「社區警務聯絡

機制」不斷增加新成員，有助深化警民良好合

作關係，增進了解及信任，將警民合作發揮最大

化，從而實現「警為民，民助警，警民一家親」，

攜手防罪滅罪，共創安全社區。

É sempre  preocupação des ta  Corporação o 
desenvolvimento de policiamento comunitário, 

黃子暉副局長和伍素萍廳長分別帶領人員拜訪澳門歸僑總會及澳門中華
學生聯合總會
O 2.º Comandante Wong Chi Fai e a Chefe de departamento Ng Sou Peng 
visitaram a Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau e a 
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau.

本局定期與機制成員進行會晤
Encontro regular entre a Corporação e os membros do 
mecanismo.

mantendo ligação íntima e cooperação com as 
associações através do «Mecanismo de ligação de 
policiamento comunitário». Com vista a expandir a 
rede do referido mecanismo, a Corporação convidou 
em Fevereiro do ano, a participação da Associação 
Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau e da 
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau 
no mecanismo. Este vem recebendo incessantemente 
novos membros, favorecendo o aprofundamento 
de boa relação de cooperação entre a Polícia e o 
cidadão e o aumento de compreensão e confiança, 
concretizando “A polícia serve o cidadão; O cidadão 
coopera com a polícia; A relação entre ambos 
assemelha-se a uma família”, a cooperação na 
prevenção e combate contra crime, e a constituição de 
uma comunidade segura com esforços conjuntos.
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加強打擊濫泊車輛

Reforço do combate a veículos envolvidos em 
uso abusivo de parques de estacionamento

拜訪學校

Visita a escolas

本局高度關注公共泊車資源被車輛長期佔用，持

續打擊車位被長期濫泊情況。今年 1 月 1 日至 3

月 31 日期間，本局交通廳在全澳多處共檢控了

2,443 輛在咪錶位濫泊的車輛及對其上鎖，當中

包括有 530 輛車輛需要被移走處理，而所佔用

之 530 個咪錶位已全部予公眾使用。

本局提醒駕駛者，在使用公共收費車位時，除了

應支付相應費用外，在停泊許可時間屆滿前應駛

離車輛，公平、合理使用公共泊車資源。

A Corporação prestava a máxima atenção à longa 
ocupação dos recursos de estacionamento públicos 
por veículos, e exercia um combate contínuo contra 
o abuso do uso de parques de estacionamento. 
Durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Março, o 
Departamento de Trânsito procedeu, em vários locais 
da cidade, à autuação e bloqueamento de totalmente 
2.443 veículos envolvidos em abuso do uso dos 
parques de estacionamento com parquímetro, dos 
quais 530 necessitaram de ser removidos para o 
devido tratamento. Todos os 530 parques anteriormente 
ocupados já foram libertados para o uso público.

A Corporação adverte os condutores de que devem 
pagar as correspondentes tarifas aquando do uso dos 
parques de estacionamento públicos com parquímetro, 
e devem retirar o seu veículo antes de termo do prazo 
de estacionamento autorizado, fazendo, assim, uso de 
recursos de estacionamento públicos de forma justa e 
razoável.

1 月至 3 月期間，澳門警務廳和海島警務廳人員

分別前往多間學校與校方代表會晤，就校區周

邊治安、校園安全及預防青少年犯罪等議題交

換意見。本局將持續透過「警 ‧ 校聯絡機制」保

持密切溝通和合作，為本澳學生締造安全的學

習環境。

Durante os meses de Janeiro a Março, os agentes 
dos Departamentos Policiais de Macau e das Ilhas 
desta Corporação visitaram, independentemente, 
várias escolas para desenvolver encontros com 
os responsáveis escolares, e trocar impressões 
sobre a segurança pública nas escolas e nas suas 
imediações, e a prevenção da delinquência juvenil. 
Esta Corporação vai manter contacto e cooperação 
estreitos com as escolas através do “Mecanismo 
de ligação entre a polícia e escolas”, criando um 
ambiente de aprendizagem seguro para os estudantes 
de Macau.

將濫泊車輛移走
Remoção do veículo envolvido em uso abusivo de 
parque de estacionamento.

與校方代表會晤
Encontro com responsáveis escolares
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與酒店業代表會面

Encontro com os representantes do 
sector hoteleiro

交通安全講座

Palestra sobre a segurança rodoviária

本局持續透過「酒店業警務聯絡機制」與業界保

持緊密聯繫，於 1 月 17 日，海島警務廳與離島

多間酒店代表會晤，雙方就警務措施與協調、酒

店周邊地區的交通及治安問題、打擊非法工作及

非法入境等議題展開廣泛交流，藉此攜手浄化酒

店業治安環境，促進本澳旅遊業平穩發展。

Esta Corporação serve-se constantemente do 
“Mecanismo de Ligação de Policiamento no Sector 
Hotele i ro” ,  para manter um estrei to contacto 
com o respectivo sector e, aos 17 de Janeiro, o 
Departamento Policial das Ilhas realizou um encontro 
com os representantes de vários hotéis das Ilhas, 
onde as partes desenvolveram um intercâmbio 
sobre a coordenação das medidas policiais com os 
problemas de segurança e trânsito das imediações 
dos hotéis, combate contra o trabalho i legal e 
imigração ilegal, etc., para depurar, em conjunto, o 
ambiente de segurança do sector hoteleiro e, ainda, 
promover o desenvolvimento estável do sector de 
turismo de Macau.

1 月至 3 月期間，本局交通廳聯同交通事務局分

別前往多間學校和團體舉辦交通專題講座。透過

互動交流及遊戲等輕鬆形式，向學生及長者介紹

《道路交通法》的相關法律知識及交通事故的一

般處理程序，藉此提高市民遵守交通規則及安全

出行的意識。

No período de Janeiro a Março, representantes do 
Departamento de Trânsito desta Corporação e da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfico, 
deslocaram-se a várias escolas e associações para 
realizar palestras temáticas sobre o trânsito rodoviário. 
E estes serviram-se de uma forma relaxante, 
nomeadamente, através de intercâmbio interactivo 
e jogos, para prestar conhecimentos jurídicos sobre 
a Lei do Trânsito Rodoviário e o processo normal de 
tratamento de incidentes de trânsito aos estudantes e 
idosos, no intuito de consciencializar o cumprimento 
das regras de trânsito e mobilidade com segurança 
aos cidadãos.

海島警務廳與離島區酒店業代表會晤
 Encontro entre o Departamento Policial das Ilhas e os 
representantes do sector hoteleiro das Ilhas

前往長者中心舉辦講座
Deslocação aos centros de idosos para a realização de 
palestras

透過有趣小話劇講解交通知識
Prestação de conhecimentos de trânsito através de mini-
teatros interessantes
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本局與業界代表會晤

Encontros entre esta Corporação e os 
representantes de diferentes sectores

1 月及 3 月期間，海島警務廳分別與多間物業管

理公司代表會晤，雙方就大廈治安管理、家居、

防盜、非法旅館及高空墮物等事宜商討預防和應

對措施，以協調在日後處理同類案件時的程序和

溝通工作。

另外，於 3 月 22 日，澳門建築機械工程商會到

訪交通廳，分別就重型車輛運送建築材料時出現

的違規情況，以及業界所面對的困難等議題互相

交流意見。另外，本局亦向業界重申守法的重要

性，共同維護本澳道路安全。

No período de Janeiro a Março, o Departamento 
Policial das Ilhas realizou, independentemente, 
encont ros  com os  representantes  de  vár ias 
companhias de administração de propriedades, 
onde as partes discut iram sobre a gestão da 
segurança de edifícios, prevenção contra o furto em 
residências, pensões ilegais, queda de objectos, 
entre outros assuntos, etc., para coordenar com o 
processo de tratamento de casos do mesmo género 
e a comunicação do futuro.

E, aos 22 de Março, a Associação dos Proprietários 
de Máquinas de Const rução Civ i l  de  Macau 
efectuou uma visita ao Departamento de Trânsito, 

與業界就交通問題進行交流
Intercâmbio sobre os problemas de trânsito com o sector

本局就大廈防盜措施提供意見
 Esta Corporação a prestar opiniões sobre as medidas de 
prevenção contra o furto nos edifícios

onde intercambiaram opiniões sobre a situação das 
irregularidades praticadas pelos condutores dos 
veículos pesados no transporte de materiais de 
construção, os problemas que este sector enfrenta, 
etc. ;  e,  além disso, esta Corporação rei terou 
também sobre a importância do cumprimento da 
lei ao sector e, para a manutenção da segurança 
rodoviária de Macau em conjunto.
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邀離島墳場管理代表會晤

Encontro com os representantes de gestão 
dos cemitérios das Ilhas

弱智人士家長協進會到訪

Visita da Associação dos Familiares 
Encarregados dos Deficientes Mentais

3 月 16 日，海島警務廳邀請民政總署、交通事

務局及離島區各墳場管理機構代表進行會晤，商

討有關清明節期間於各墳場周邊進行的警務措

施和交通安排等協調工作。會上，各代表總結以

往經驗，就事前準備工作和應變措施制定相應的

通報機制，以確保市民安全有序地拜祭。

Aos 16 de Março, o Departamento Policial das 
Ilhas convidou os representantes do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais, Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfico e entidades 
de administração de cemitérios das Ilhas para 
realizarem um encontro, no intuito de discutirem 
sobre as tarefas de coordenação com as medidas 
policiais e organização do trânsito, nas redondezas 
dos diferentes cemitérios, no período do feriado 
de  Cheng  M ing .  Nes te  encon t ro ,  os  vá r i os 
representantes resumiram as experiências anteriores e, 
estabeleceram um mecanismo de comunicação para 
as tarefas preparatórias e medidas de resposta para 
esse período, no intuito de assegurar a segurança e 
ordem dos cidadãos, para a prestação de culto aos 
antepassados.

3 月 29 日，澳門弱智人士家長協進會代表一行

六人到訪本局。此行主要向本局介紹該會推出的

「預防及處理智障人士走失資源冊」及防走失二

維碼手環，以便更有效地做好預防智障人士走失

時的處理工作。另外，雙方亦就智障人士因需要

報警求助而面對的困難交換意見，商討有效的支

援措施。

Aos 29 de Março,  o grupo representat ivo da 
Associação dos Famil iares Encarregados dos 
Deficientes Mentais de Macau, composto por 6 
elementos, efectuaram uma visita a esta Corporação, 
no intuito de apresentar, à parte desta Polícia, uma 
publicação que a respectiva Associação lançou 
“Colectânea sobre as medidas preventivas para evitar 
o desaparecimento de deficientes mentais”, bem como 
um dispositivo criado para esse efeito – uma pulseira 
com código QR, que em caso de desaparecimento 
permite localizar a pessoa. Além disso, as duas 
partes trocaram opiniões sobre as dificuldades que os 
deficientes mentais enfrentam, quando necessitam de 
apresentar um pedido de auxílio ou queixa à Polícia e, 
ainda, discutiram sobre medidas de apoio eficazes.

趙崇遠處長向來賓致送紀念品
O Chefe de Divisão Chio Song Un a oferecer lembranças aos 
visitantes

各代表進行工作協調會議
Os diferentes representantes em reunião de 
coordenação de tarefas
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本局關注青少年身心發展

O CPSP preocupa-se com o desenvolvimento 
físico e psicológico dos jovens

本局一直關注青少年的成長和教育情況，為此，

第二警務警司處於 3 月 20 日拜訪聖公會北區青

年發展中心，與聖公會北區青年服務隊就青少年

犯罪、吸毒及朋黨等問題進行交流，藉以了解社

區對失學或有失學危機的青少年提供的支援計

劃，協助有困難的青少年重返學園。

另 外，3 月 19 日， 澳 門 宣 道 堂 社 會 服 務 中 心

「M&m 師友計劃」19 位成員參觀警察學校，

由警校教官分別介紹警察學校的運作、保安學員

的訓練情況、參觀障礙徑等訓練設施，並讓來賓

親身體驗步操訓練。是次活動有助加深青少年對

警務工作的認識，増進警民互動，宣揚守法精神。

Esta Corporação tem estado sempre atenta à situação 
de desenvolvimento e educação dos jovens, daí, aos 
20 de Março, o Comissariado Policial N.° 2 efectuou 
uma visita ao Centro de Desenvolvimento Juvenil da 
Zona Norte Sheng Kung Hui, onde intercambiou-se 
sobre os problemas da delinquência juvenil, consumo 
de drogas, etc., com a Equipa de Intervenção 
Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung 
Hui, no intuito de conhecer os programas de apoio aos 
jovens que abandonaram a escola, ou, com tendência 
de abandorar a escola, prestadas pelos bairros 
comunitários, e destinadas para apoiar os jovens com 
dificuldades em regressar às escolas.

梁宏軍警司 ( 左三 ) 與團體交流青少年問題
Intercâmbio no âmbito dos problemas juvenis, entre o 
Comissário Leong Wang Kuan (3.° da esquerda) e o grupo 

參與步操訓練
Participação no treino de ordem unida

青少年參觀警察學校
Visita de um grupo de jovens à Escola de Polícia

Além disso, aos 19 de Março, 19 elementos do 
“Mentor&Mentee Project” do Centro Comunitário 
“Sun Tou Tong” visitaram a Escola de Polícia desta 
Corporação, onde os instrutores desta escola 
efectuaram uma breve apresentação sobre o 
funcionamento da Escola de Polícia, levaram-
lhes visitar a situação de treino e as diferentes 
instalações de treino dos instruendos das FSM, 
e, ainda, proporcionaram-lhes a oportunidade de 
experimentar pessoalmente o treino da ordem 
unidade. A presente actividade contribuiu para o 
reforço dos conhecimentos dos jovens em relação às 
tarefas policiais, desenvolvimento da interacção entre 
Polícia e Cidadão e, ainda, promoção do espírito para 
o cumprimento da Lei.
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交流訪問
Encontros,
Intercâmbios,
Conferências

香港警務處到訪

Visita de Hong Kong Police Force

1 月至 2 月期間，香港警務處及轄下爆炸品處理

科和要員保護組分別到訪本局特警隊及交通廳。

來賓分別考察了本局特種裝備及設施、警務手機 

( 電子抄牌機 ) 系統、告票發出和處理程序及網

上繳交罰款服務的操作方法等。透過兩地警方相

關業務人員的緊密溝通和交流，分享彼此的專業

經驗和技術，有助提升人員的知識和素質，進一

步優化警務工作效能。

No período de Janeiro a Fevereiro, agentes de 
Explosive Ordenance Disposal  Bureau e VIP 
Protection Unit of Hong Kong Police Force, visitaram, 
independentemente, a Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia e o Departamento de Trânsito desta 

向來賓講解電子抄牌機的操作
Explicação da forma de 
processamento do equipamento 
de autuação electrónico aos 
convidados

香港警務處到訪交通廳
Visita de Hong Kong Police Force ao Departamento de Trânsito

香港警務處要員保護組到訪特警隊
 Visita de VIP Protection Unit of Hong Kong Police Force à UTIP

特警人員介紹各種排爆裝備
Agentes da UTIP a apresentarem os diferentes 
equipamentos de inactivação de engenhos explosivos

Corporação. Tendo, estes, efectuado uma visita de 
estudo aos equipamentos especiais e instalações desta 
Corporação, sistema dos telemóveis de policiamento 
(programa de autuação electrónica), processo de 
emissão de multas e respectivo tratamento, forma de 
processamento do serviço de pagamento de multas 
pela via de internet, etc.. E, mediante de uma estreita 
comunicação e intercâmbio entre os agentes das 
respectivas áreas de serviço das Polícias das duas 
regiões, e, ainda, de compartilhamento das suas 
experiências e técnicas, contribuiram-se para o reforço 
dos conhecimentos e elevação da qualidade dos 
agentes policiais, bem como para a optimização da 
eficiência do trabalho policial.
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內地公安機關來訪

Visita de Órgãos de Segurança Pública da China continental

本局持續與各地警務部門保持緊密聯繫，開拓更

多合作空間。1 月至 3 月期間，廣東省公安廳及

轄下珠海出入境簽證辦事處、中央維護穩定工作

領導小組辦公室、珠海市口岸局、浙江省紹興市

公安局、西藏自治區公安廳代表團分別到訪本局

出入境事務廳、交通廳及特警隊。就各口岸的通

關措施、大型活動安保工作、交通執法成效及人

員培訓等範疇互相分享經驗和實務操作情況，進

一步促進協調和合作，有效加強區域間聯合預防

及打擊跨境犯罪。

Esta Corporação mantem uma estreita l igação 
com os serviços policiais das diferentes regiões 
e, pretende explorar mais áreas de cooperação. 
No período de Janeiro a Março, representantes 
da Directoria Providencial de Segurança Pública 
de Guangdong, Gabinete de Vistos de Zhuhai, 
Gabinete do Grupo da Direcção Central  para 
a  Manutenção da Estab i l idade de Traba lho, 
Serv iços  Fronte i r iços  da Cidade de Zhuha i , 
Directoria Municipal de Segurança Pública da 
Cidade de Shaoxing da Província de Zhejiang 
e Directoria Providencial de Segurança Pública 
da  Reg ião  Au tónoma  do  Tibe te ,  v i s i t a ram, 
independentemente,  o  Serv iço de Migração, 
Departamento de Trânsi to e Unidade Táct ica 
de Intervenção da Polícia desta Corporação. E, 
nestas visitas, as partes compartilharam as suas 
experiências e situações práticas de trabalho 

吳錦華副局長 ( 右 ) 向廣東省公安廳
代表致送紀念品
O 2.° Comandante Ng Kam Wa (à 
direita) a oferecer a lembrança ao 
representante da Directoria Providencial 
da Segurança Pública de Guangdong

來賓參觀特種裝備
Visita dos equipamentos especiais pelos convidados

就粵澳出入境事務合作交換意見
Troca de opiniões sobre a cooperação nos assuntos de migração 
entre a Província de Guangdong e Macau

梁文昌局長接待浙江省紹興市公安局代表
O Comandante Leong Man Cheong recebe a visita da Directoria Municipal 
de Segurança Pública da Cidade de Shaoxing da Província de Zhejiang 

nos âmbitos de: medidas de entradas/saídas dos 
postos fronteir iços, tarefas de segurança nas 
actividades de grande envergadura, eficiência 
da apl icação de le i  no t rânsi to,  formação de 
agentes, etc., o que promoveu para uma melhor 
coordenação e cooperação entre as mesmas, e 
reforçado eficientemente a prevenção e combate 
conjunta da criminalidade transfronteiriça entre 

as regiões.
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消防學員到訪

Visita dos instruendos do Corpo de 
Bombeiros

主任書記員培訓課程學員到訪

Visita dos formandos do Curso de 
Formação para Provimento no Cargo de 
Escrivão de Direito (no ministério público)

活動有助學員更深入了解出入境事務廳的日常運作
A actividade deu aos formandos a conhecer melhor
o funcionamento diário do Serviço de Migração.

1 月 25 日，39 位就讀晉升首席消防員課程的學

員到訪本局特警隊，特警隊人員除了向學員介紹

本局組織架構、職能與日常運作外，還安排了防

暴隊裝備展示，藉此加深學員對本局的了解，有

助加強兩局之間的合作和交流。

Aos 25 de Janeiro, 39 instruendos que se encontram a 
frequentar o curso de promoção ao posto de bombeiro 
principal visitaram a Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia do CPSP; e, os agentes dessa Unidade, 
para além de lhes terem apresentado a estrutura 
orgância, competência funcional e funcionamento 
rotino desta Corporação, organizaram-lhes também 
uma demonstração do equipamento de choque, no 
intuito de reforçar-lhes os conhecimentos em relação a 
esta Polícia. A presente visita serve-se para reforçar a 
cooperação e o intercâmbio entre os dois Serviços.

3 月 3 日，法律及司法培訓中心主辦的「為主任

書記員的任用而設之培訓課程（檢察院）」之

33 位學員到訪本局進行考察。出入境事務廳人

員分別就外地僱員逗留許可之申請、逾期逗留的

處理及驅逐程序等向學員作詳細講解，隨後安排

參觀大樓內的拘留中心，讓學員實地了解被拘留

人士在拘留期間的生活環境及基本權利。藉此次

考察活動，有效加強本局與司法部門的溝通，促

進訊息交流。

No dia 3 de Março, 33 formandos do Curso de 
Formação para Provimento no Cargo de Escrivão 
de Direito (no ministério público) organizado pelo 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária visitaram 
esta Polícia. Pessoal do Serviço de Migração explicou 
pormenorizadamente aos formandos o pedido da 
autorização de permanência dos trabalhadores não 
residentes, o tratamento do excesso de permanência 
e os procedimentos de expulsão. Em seguida, os 
formandos visitaram o centro de detenção no edifício 
do SM para conhecer in loco o ambiente de vida e 
os direitos básicos dos detidos durante o período 
de detenção. Através desta visita, reforçou-se, de 
forma eficaz, a comunicação entre esta Polícia e os 
departamentos judiciais e promoveu-se a troca de 
informações.

展示防暴陣式
Demonstração das posições de intervenção
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與機構代表會晤

Encontros com os representantes de Órgãos

1 月及 3 月期間，本局出入境事務廳分別與中資

( 澳門 ) 職業介紹所協會及 19 間中資職業介紹

所、澳門外勞職業中介協會，以及 13 間航空公

司代表進行會晤。會議上分別就外地僱員申辦手

續程序、出入境法例、優化服務手續等議題進行

交流，藉以加強雙方溝通，優化合作機制，提升

業務水平。

2 月 3 日，《澳門平台》Paulo Rego 社長到訪

本局。雙方冀透過是次會面，增進彼此了解與信

任，進一步鞏固警媒良好關係，拓寬合作空間。

Nos meses de Janeiro e Março, o Serviço de Migração 
desta Corporação realizou encontros, independentes, 
com os representantes da Associação de Agências 
de Emprego de Capital da China (Macau) e de 19 
Agências de Emprego de Capital da China, de Macau 
Oversea Worker Employment Agency Association, e, 
ainda, de 13 companhias aéreas. Durante os referidos 
encontros, as partes intercambiaram-se sobre o 
processo das formalidades de requerimento de 
trabalhadores não-residentes, leis de entradas/saídas, 
optimização das formalidades dos serviços prestados, 
etc., para a partir destes, reforçar a comunicação entre 
as mesmas, optimizar o mecanismo de cooperação e 
elevar o nível dos respectivos serviços.

Aos 3 de Fevereiro, o Director do Jornal “Plataforma 
Macau”, Sr. Paulo Rego, efectuou uma visita a esta 
Corporação e, o presente encontro serviu-se para 
reforçar os conhecimentos e a confiança entre as 

會面有助增進警媒關係
Os encontros ajudam a fortalecer a relação entre Polícia e 
Órgãos de Comunicação Social

向航空公司代表講解出入境事務的相關法律
Explicação das respectivas leis sobre serviços migratórios aos 
representantes das companhias aéreas

與中資職業介紹所舉行交流會議
Realização de reunião de intercâmbio 
com as Agências de Emprego de 
Capital da China 

partes, bem como para estabelecer uma boa relação 
entre Polícia e Órgãos de Comunicação Social e, 
ainda, para desenvolver a cooperação entre as 
mesmas.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

打擊非法進口煙花爆竹
Acção de combate a importação ilegal de fogo de artifício e panchões

冬防期間加派警員巡查各街道
Disponibilização de mais agentes policiais para a inspecção nas ruas 
durante a operação de prevenção da criminalidade durante o Inverno

截查車輛
Intercepção de veículos

冬防行動 2017

Operação de prevenção da criminalidade 
do Inverno 2017

針對歲晚罪案特點採取反罪惡行動之「冬防行

動 2017」於 1 月 7 日正式展開。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 4,245 人次，調查了 9,738 名人士，

當中 1,267 人被帶返警局調查，493 人因涉及

犯罪被移送檢察院。是次行動成效顯著，對阻遏

及打擊各類不法犯罪活動起着重大作用，使本澳

整體治安環境持續安全穩定，市民平安度新歲。

A “Operação de prevenção da criminalidade do 
Inverno 2017”, uma operação anti-crimes adoptada 
para combater os crimes praticados ao final do ano 
novo lunar, iniciou formalmente em 7 de Janeiro e 
durou um mês. Sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários e a execução por esta Corporação 
e pela Polícia Judiciária, combateram-se diversos 
crimes mediante o reforço de fiscalização e controlo 

para a segurança e ordem de Macau, organizaram-
se actividades promocionais, como palestras e 
inspecções comunitárias, para comunicar com 
os cidadãos e transmitir mensagens anti-crimes. 
Durante a Operação, efectuaram-se fiscalizações 
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巡查娛樂場所
Fiscalização nos locais de entretenimento

情報廳成功偵破商舖盜竊案

O Departamento de Informações 
desmantelou um caso de furto em lojas

鑑於近期發現外籍人士在本澳觸犯盜竊犯罪的

情況愈趨嚴重，故此，本局情報廳加派人員對該

類案件進行密切監察。

本 局 近 日 接 獲 舉 報， 指 於 路

氹 城 某 酒 店 商 舖 發 生 一 宗 懷

疑 盜 竊 案 件， 經 情 報 廳 警 員

作 資 料 分 析 後， 迅 速 鎖 定 1

名涉案的外籍男子。隨後於 3

月 25 日晚上，警員在關閘一

帶 將 其 截 獲 並 帶 返 本 局 協 助

調查。

在 調 查 期 間， 該 外 籍 男 子 承

認於上述商舖內，趁店員不為意時盜去 1 件價

值約澳門幣 11,300 圓的皮褸後隨即離開。本局

以「盜竊」罪將該男子送交檢察院偵訊。

Face à grave situação, nos últimos tempos, dos casos 
de furto praticados por estrangeiros em Macau, o 
Departamento de Informações (DI) desta Corporação 
destacou mais agentes para inspeccionar, de forma 
intensiva, os referidos casos.

Nos dias anteriores, esta Polícia recebeu um 
participação, indicando que numa loja localizada num 
hotel no Cotai aconteceu um caso de furto. Após a 
análise de informações, os agentes do DI identificaram 
rapidamente um estrangeiro suspeito. Na noite do dia 
25 de Março, os nossos agentes interceptaram nas 
proximidades das Portas do Cerco o referido homem 
que foi conduzido ao comissariado policial para 
cooperar na investigação.

Durante a investigação, o referido homem estrangeiro 
confessou que na loja acima referida, ele tinha furtado, 
quando o trabalhador da loja estava distraído, um 
casaco de pele no valor de 11,300 patacas e saído 
rapidamente. O referido homem foi acusado da prática 
de crime de “furto” e entregue ao Ministério Público 
para o devido tratamento.

a vários karaokes, bares e centros de máquinas de 
diversão, entre outros estabelecimentos recreativos. 
Na operação, mobilizou-se totalmente 4.245 agentes 
policiais, investigou-se 9.738 indivíduos, entre os 
quais, 1.267 foram conduzidos à esquadra para efeitos 
de investigação, dos quais, 493 foram entregues ao 
Ministério Público por estarem envolvidos em crimes. A 
operação teve eficácia notável e efeito para prevenção 
e combate às diversas actividades criminosas, faz com 
que Macau tenha um ambiente geralmente seguro e 
estável e os cidadãos possam passar um ano novo 
lunar seguro. 
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本局人員積極參與講座
Os agentes desta Polícia em participação na palestra

持廉守正講座

Palestra sobre Carácter Nobre, Conduta Íntegra

本局一向著重加強人員廉潔奉公的核心價值建

設，於 2 月 24 日聯同廉政公署合辦「持廉守正

講座」。透過持續舉辦有關講座，提高本局人員

的廉潔意識，自覺遵守有關規定，時刻保持警覺，

堅決成為一支廉潔高效、專業精幹的警察隊伍。

Esta Corporação tem prestado importância ao 
reforço no estabelecimento do valor essencial de 
integridade e dedicação para com o público do 
pessoal. No dia 24 de Fevereiro, foi organizada em 
conjunto com o Comissariado Contra a Corrupção a 
“Palestra sobre Carácter Nobre, Conduta Íntegra”. 
Mediante a real ização constante da refer ida 
palestra, elevou-se a consciência de integridade do 
pessoal desta Corporação, com vista a este cumprir 
conscientemente as respectivas legislações, manter 
sempre alerta e prosseguir os ideias de integridade, 
alta eficiência, competência e profissionalismo.

講座有助提高人員專業水平
Palestra ajuda elevar o nível profissional do pessoal

打擊販賣人口犯罪講座

Palestra de combate ao tráfico de pessoas

1 月 13 日，本局警察學校開辦「打擊販賣人口

犯罪講座」，邀請法務局高級技術員周文傑先生

主講，本局共 19 位警官出席。是次講座主要向

人員介紹販賣人口的法律內容和注意事項，以及

有關販賣人口組織慣用的犯罪手法，藉以提升人

員制定防治策略的能力。

Em 13 de Janeiro, a Escola de Políc ia desta 
Corporação organizou a “Palestra de combate ao 
tráfico de pessoas”, que foi ministrado pelo Sr. 
Chao Man Kit, técnico superior da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça, contando com a 
participação de 19 oficiais desta Corporação. Nesta 
palestra foram apresentados o conteúdo jurídico 
e as observações sobre o tráfico humano, e os 
meios comuns usados pelas associações de tráfico 
humano para praticar crimes, de modo a elevar 
a capacidade do pessoal sobre a elaboração das 
estratégias de prevenção.

培訓課程
Curso de
Formação



30

警務數據分析課程

Curso de Análise de Dados Policiais

流程優化課程

Curso de Formação sobre a Optimização 
dos Processos de Trabalho

3 月 6 日至 22 日期間，本局與澳門生產力暨科

技轉移中心合辦「警務數據分析課程」。導師通

過以模擬案例方式進行教學，讓學員基本掌握試

算表 (MS Excel) 軟件的資料驗證、分析及搜查

等功能的運用，從而加強人員的日常數據處理及

科學分析能力，有助致提升工作效能。

Nos dias 6 a 22 de Março, esta Polícia e o Centro 
de Produtividade e transferência de tecnologia 
de Macau co-organizaram o “Curso de Análise de 
Dados Policiais”. O formador expôs exemplos e 
efectuou simulação de algumas situações para 
os formandos dominarem o uso das funções de 
autenticação, análise e pesquisa das informações 
em MS Excel, assim, reforçando-se a capacidade 
de t ratamento de dados diár ios e de anál ise 
c ient í f ica e contr ibuindo para a e levação da 
eficiência nos trabalhos.

為提升本局人員對業務流程管理的水平，由澳門

生產力暨科技轉移中心協辦的「流程優化課程」

於 3 月 28 日至 29 日舉行，課程導師透過理論

講解、分組討論及個案分析，讓學員掌握業務流

程管理的基礎知識、管理方法和技術，從而有效

應用於資源管理當中，優化各項工作流程。

Com vista a elevar o nível do pessoal desta Polícia 
sobre a gestão dos processos de trabalhos, teve 
lugar nos dias 28 e 29 de Março, o “Curso de 
Formação sobre a Optimização dos Processos 
de Trabalho” ,  co-organizado pe lo  Centro  de 
Produt iv idade e  t ransferênc ia  de tecno log ia 
de  Macau .  A t ravés  da  exp l i cação  de  teor ia 
da formadora, debate em grupo e análise dos 
vários casos, permitiu aos formandos dominar os 
conhecimentos básicos, métodos e técnicas da 
gestão dos processos de trabalhos, para que os 
mesmos possam aplicá-los na gestão de recursos, 
opt imizando assim os diversos processos de 
trabalhos.

導師介紹高效流程管理模式
A formadora a explicar o modelo de gestão de 
processos eficiente

進行模擬數據練習
 Exercícios de processamento de dados
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警官晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao posto de 
Intendente, Subintendente e Comissário

1 月 5 日，在本局總部舉行了警務總長、副警務

總長及警司晉升儀式，由梁文昌局長、吳錦華和

黃子暉副局長主持。本局各部門主管均有出席見

證儀式，並向同僚作出祝賀。是次獲晉升的警官

名單如下： 

晉升為警務總長：黃偉鴻、梁錫泉、梁慶康

晉升為副警務總長：鄭星倫、林偉民、劉美寶

晉升為警司：李英龍、黃志宏、謝浩輝、李振東、

李浩宏、黃耀麟、羅嘉慧、潘加偉、何志華、劉

影燦、張向帆

Em 5 de Janeiro, teve lugar na Sala de Honra 
do Comando do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, a cerimónia de tomada de posse aos 
cargos de Intendente, Subintendente e Comissário 
no qual foi presidido pelo Comandante do CPSP, 
Leong Man Cheong, pelos 2.os Comandantes, Ng 
Kam Wa e Wong Chi Fai. Na cerimónia, as chefias 
e responsáveis de vários Departamentos desta 
Polícia estiveram presentes para lhes dar parabéns.

Promoção ao posto de Intendente: Vong Vai Hong, 
Leung Sek Chun, Leong Heng Hong

Promoção ao posto de Subintendente: Cheang 
Seng Lon, Lam Wai Man, Lao Mei Pou

Promoção ao posto de Comissário: Lei Ieng Long, 
Wong Chi Wang, Che Hou Fai, Lee Chun Tung, Lei 
Hou Wang, Wong Io Lon, Lo Ka Wai, Pun Ka Wai, 
Ho Chi Wa, Lao Ieng Chan, Cheong Heon Fan

局長為警務總長黃偉鴻佩戴肩章
Imposição de distintivo de posto pelo Comandante 
à nova Intendente Vong Vai Hong

新晉警官與本局領導主管合照
Fotografia conjunto dos promovidos junto de Comandantes e 
chefias desta Corporação

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoçõ
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副警長晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de 
subchefe

1 月 10 日，在本局特警隊大樓舉行了副警長晉

升儀式。儀式由梁文昌局長、吳錦華和黃子暉副

局長主持。本局各部門主管均有出席，並向同僚

作出祝賀。是次晉升共有 46 位副警長，當中普

通職程男性 35 位和女性 9 位，音樂職程男性和

女性各 1 位。

Em 10 de Janeiro, realizou-se no aquartelamento 
da UTIP, a cerimónia de promoção ao posto de 
subchefe, que foi presidida pelos Comandante 
Leong Man Cheong e  2 . os Comandantes  Ng 
K a m  Wa  e  C h a n  M a n  Ta k ,  e  c o n t o u  a i n d a 
com a presença dos responsáveis  de vár ios 
depar tamentos,  que deram os parabéns aos 
agentes promovidos. Na cerimónia, houve 46 
agentes promovidos ao posto de chefe, de entre 

新晉副警長與本局領導主管合照
Fotografia conjunto de Subchefes promovidos

局長為新晉副警長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto pelo Comandante aos 
recém-promovidos ao posto de subchefe

os quais, 35 masculinos e 9 femininos da carreira 
ordinária, sendo 1 mascul ino e 1 feminino da 
carreira de músico.
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澳門交通警司處獲頒授「英勇獎章」

O Comissariado de Trânsito de Macau 
condecorado com a medalha de valor

1 月 6 日，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。

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

Em 6 de Janeiro, o governo da RAEM mandou 
condecoraro Comissariado de Trânsito de Macau 
do Departamento de Tr ânsito 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.

行政長官崔世安先生向本局代表馬超雄警司頒授獎章
Chefe do Executivo Chui Sai On atribuiu a medalha ao 
representante desta Corporação, comissário Ma Chio Hong
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1. 好市民 - 林永康先生

2016 年 1 月 21 日，林先生途經宋玉生廣場期

間，聽到一名女子高呼被搶去手提電話，故立即

上前制服作案者，並交予到場警員處理，女事

主得以取回被搶的手提電話。最後，本局以「搶

劫」罪將上述男子送檢察院偵訊。

2. 好市民 - 彭玉萍女士

2016 年 1 月 31 日，彭女士在漁翁街行人道上拾

獲現金澳門幣 1 萬圓，隨即主動將此筆款項交予

本局處理。

「2016 年好市民」表揚狀頒發儀式

Cerimónia de atribuição de diploma para 
os cidadãos elogiados 2016

本 局 於 3 月 5 日 的「 警 民 同 樂 日 」 上 舉 行 了

「2016 年好市民」表揚狀頒發儀式，分別向 17

位獲獎的好市民頒發表揚狀，以表揚他們主動協

助本局撲滅罪行，樹立崇高公民責任的典範。獲

獎的好市民於去年協助警方截獲 8 名分別涉及

盜竊、搶劫、傷人等案件的嫌犯，亦有英勇救人

及拾金不昧的好市民，將拾獲的合共超過 30 萬

圓現金交予警方處理。冀藉頒發表揚狀儀式，進

一步深化警民關係，推動警民合作，共同預防和

打擊犯罪，協力維護社會治安穩定。

No “Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão” 
que se organizou por esta Polícia no dia 5 de 
Março, realizou-se a “Cerimónia de atribuição de 

diploma para os cidadãos elogiados 2016”, na qual 
esta Corporação atribuiu diploma aos 17 cidadãos 
elogiados, no intuito de elogiar o seu apoio em 
combate à criminalidade, comportamento este que 
serve de exemplo de um alto grau de cidadania. 
Os cidadãos elogiados prestaram apoio à Polícia 
na interceptação de mais de 8 indivíduos suspeitos 
de furto, roubo, ofensa à integridade física, etc, 
bem como salvaram vidas e entregaram achado 
à polícia, fazendo entrega de mais de 300 mil 
patacas em numerário à polícia para os devidos 
tratamentos. Esta Polícia pretende, através desta 
cerimónia de atribuição de diploma, aprofundar 
ainda mais as relações entre polícia e cidadãos, 
promover a cooperação entre as duas partes, 
prevenir e combater conjuntamente à criminalidade, 
e esforçar-se para assegurar a estabilidade da 
segurança social.

1. Cidadão elogiado – Sr. Lin Yongkang
Em 21 de Janeiro de 2016, o Sr. Lin, quando 
passava pela Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, 
ouviu uma senhora a gritar por ter sido roubado o 
telemóvel, sendo assim foi de imediato dominar o 
criminoso e entregou-o aos agentes policiais que 
chegaram no local para tratamento. A senhora em 
causa recuperou o referido telemóvel, o homem 
foi acusado do crime de “roubo” e entregue ao 
Ministério Público por esta Corporação para efeitos 
de inquérito e interrogatório.

2. Cidadã elogiada – Sr.ª Pang Iok Peng
Em 31 de Janeiro de 2016, a Sr.ª Pang achou no 
valor de 10.000 patacas em numerário no passeio 
da Rua dos Pescadores e entregou o dinheiro à 
Polícia para tratamento adequado.
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3. 好市民 - 潘建輝先生

2016 年 2 月 7 日，潘先生途經騎士馬路期間目

睹一名男子將一名女途人推倒地上並搶去其手

袋後逃走，故他立即追截並成功制服作案者，並

交予到場警員處理，女事主得以取回被搶的財

物。最後，本局以「搶劫」及「毀損」罪將上述

男子送檢察院偵訊。

4. 好市民 - K C, DINESH 先生

2016 年 3 月 5 日，DINESH 先生在氹仔杭州街

拾獲現金澳門幣 10 萬圓，隨即主動將此筆款項

交予本局處理。

5. 好市民 - 馮志光先生

2016 年 4 月 18 日，馮先生行經義字街時，聽

到一名女子高呼被搶劫，並目睹一名男子逃跑，

故上前追截並在道咩啤利士街成功截獲作案者

及協助女事主取回其銀包，並將作者交到場警員

處理。最後，本局以「搶劫」罪將上述男子送檢

察院偵訊。

6. 7.    好市民 - 梁文軒先生、陳兆麟先生

2016 年 4 月 22 日，梁先生與陳先生到氹仔東

北大馬路其朋友之住宅時，發現有人入屋盜竊，

並成功制服一名非法入境男子，交予到場警員處

理。最後，本局以「加重盜竊」及「非法再入境」

罪將上述男子送檢察院偵訊。

8. 好市民 - 蕭啟樂先生

2016 年 4 月 29 日，蕭先生途經永安街時，在

地上拾獲一部手提電話，隨即主動將此電話交予

本局處理。

3. Cidadão elogiado – Sr. Pan Jianhui
Em 7 de Fevereiro de 2016, o Sr. Pan, quando 
passava pela Estrada dos Cavaleiros, presenciou 
um homem a empurrar uma senhora até cair no 
chão e fugir após de ter roubado a mala dela, por 
isso, foi logo correr atrás dele e dominou com 
sucesso o criminoso, entregando-o aos agentes 
policiais que chegaram no local. A senhora em 
causa recuperou os seus bens perdidos, sendo 
este homem acusado dos crimes de “roubo” e 
de “dano” e encaminhado ao Ministério Público 
por esta Corporação para efeitos de inquérito e 
interrogatório.

4. Cidadão elogiado – Sr. K C, Dinesh
Em 5 de Março de 2016, o Sr. Dinesh achou no 
valor de 100.000 patacas em numerário na Rua de 
Hong Chau, Taipa, e entregou o dinheiro à Polícia 
para tratamento adequado.

5. Cidadão elogiado – Sr. Fong Chi Kuong
Em 18 de Abr i l  de 2016, o Sr.  Fong, quando 
passava pela Rua da Emenda, ouviu uma senhora 
a gritar “roubo” e presenciou um homem a fugir, 
sendo assim, foi logo correr atrás dele e conseguiu 
interceptar o criminoso na Rua de Tomé Pires, 
apoiando a senhora na recuperação da mala em 
causa e entregando o cr iminoso aos agentes 
policiais que chegaram no local. Finalmente, este 
homem foi acusado do crime de “roubo” e entregue 
ao Ministério Público por esta Corporação para 
efeitos de inquérito e interrogatório.

6. e 7. Cidadãos elogiados – Sr. Leong Man Hin 
e Sr. Chan Sio Lon
Em 22 de Abril de 2016, o Sr. Leong e o Sr. Chan, 
na altura em que eles se deslocaram à residência 
de um amigo, sita na Avenida Nordeste, Taipa, 
encontraram um caso de furto na residência, os 
quais conseguiram dominar um imigrante ilegal e 
entregaram-no aos agentes policiais que chegaram 
no local. O homem foi acusado dos crimes de “furto 
qualificado” e de “reentrada ilegal” e entregue ao 
Ministério Público por esta Corporação para efeitos 
de inquérito e interrogatório.

8.  Cidadão elogiado – Sr. Sio Kai Lok
Em 29 de Abril de 2016, o Sr. Sio apanhou no chão 
um telemóvel na altura de passar na Rua da Paz e 
entregou este à Polícia para tratamento adequado.
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9.  Cidadão elogiado – Sr. De Leon Anthony Lopez
Em 08 de Maio de 2016, o Sr. Lopez achou no 
valor de 100.000 Hong Kong dólares em numerário 
no piso de part ida do Aeroporto Internacional 
de Macau e entregou o dinheiro à Polícia para 
tratamento adequado.

10. Cidadão elogiado – Sr. Leong Chong Kao
Em 2 de Junho de 2016, o Sr. Leong, quando 
passava pela Avenida do Comendador Ho Yin, 
ouviu alguém a gritar e pedir ajuda, sendo assim foi 
inteirar-se do sucedido e ajudou as duas senhoras 
a dominar um homem suspeito de as atacar, depois 
o homem foi entregue aos agentes policiais que 
chegaram no local para tratamento adequado.

11. Cidadão elogiado – Sr. Lei Chi Meng
Em 7 de Agosto de 2016, o Sr. Lei, quando passava 
pela Rua de Fai Chi Kei perto do lado do mar, 
presenciou um homem que se atirou para mar e um 
agente policial seguiu-o a fim de o salvar, o Sr. Lei 
viu a cena, foi logo para o mar para ajudar o agente 
e salvou o homem que estava no mar.

12. Cidadão elogiado – Sr. Lee Kin Hung
Em 2 de Setembro de 2016, o Sr. Lee depois de 
ter transportado um passageiro para o Aeroporto 
Internacional  de Macau, achou no carro uma 
mochila com 56.000 dólares de Hong Kong em 
numerário e alguns pertences pessoais, entregando 
a mochila à Polícia para tratamento adequado.  

13. Cidadão elogiado – Sr. Chen Jinhuang
Em 9 de Setembro de 2016, o Sr. Chen, quando 
passava pela Rua dos Hortelãos, presenciou um 
homem que roubou a mala de uma senhora e 
fugiu, sendo assim, perseguiu o homem e deu 
apoio aos agentes policiais que chegaram no local 
para interceptar o homem, a senhora em causa 
recuperou os seus pertences roubados. Finalmente, 
o  homem fo i  acusado do cr ime de “ roubo”  e 
entregue ao Ministério Público por esta Corporação 
para efeitos de inquérito e interrogatório. 

9. 好市民 – DE LEON ANTHONY LOPEZ 先生

2016 年 5 月 8 日，LOPEZ 先 生 在 澳 門 國 際 機

場離境層拾獲現金港幣 10 萬圓，隨即主動將此

筆款項交予本局處理。

10. 好市民 – 梁松教先生

2016 年 6 月 2 日，梁先生途經何賢紳士大馬路

期間，聽到有人大聲呼叫求助，於是立即上前協

助兩名女事主成功制服一名涉嫌對她們施襲的男

子，並交予到場警員處理。

11. 好市民 – 李志明先生

2016 年 8 月 7 日，李先生途經近筷子基北街對

開海面時，目睹一名男子墜海，同時還有一名警

員正在海中拯救該男子，李先生見狀亦立刻加入

拯救，協助警員救起該名墜海人士。

12. 好市民 – 李健雄先生

2016 年 9 月 2 日，李先生在接載一名乘客到澳

門國際機場後，發現車上遺留一個背包，內有現

金港幣約 5 萬 6 千圓及其他個人物品，隨即主

動將此背包交予本局處理。

13. 好市民 – 陳金煌先生

2016 年 9 月 9 日，陳先生途經菜園路時，目睹

一名男子搶去一名女途人的手提包並逃跑，於是

他立即上前追截及協助到場警員截獲該名作案

者，女事主得以取回被搶的財物。最後，本局以

「搶劫」罪將上述男子送檢察院偵訊。
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14. 好市民 – 鮑嘉浚先生

2016 年 9 月 15 日，鮑先生在仙德麗街協助警

員截獲一名涉嫌以針筒傷人及以小刀恐嚇他人後

逃 跑 之 作 案 者。 最 後， 本 局 以「 傷 人 」、「 恐

嚇」、「脅迫」、「禁用武器及爆炸性物質」罪

將上述男子送檢察院偵訊。

15. 好市民 – 吳嘉碧女士

2016 年 9 月 21 日，吳女士在澳門國際機場乘

坐一輛的士時，在車箱內拾獲現金港幣 4 萬圓，

隨即主動將此筆款項交予本局處理。

16. 好市民 - 許永源先生

2016 年 9 月 30 日，許先生在澳門國際機場貴

賓室拾獲現金人民幣 1 萬圓，隨即主動將此筆

款項交予本局處理。

17. 好市民 – 何曉昌先生

2016 年 10 月 21 日，何先生主動向警方提供一

段關於在黑沙環新街發生的一宗車內盜竊案件作

案過程片段，協助警方成功截獲作案者。經調

查，同時分別在其身上及住處搜出懷疑車內盜竊

所得的現金超過港幣 36 萬圓。最後，本局以「加

重盜竊」罪將上述男子送檢察院偵訊。

14. Cidadão elogiado – Sr. Pao Ka Chon
Em 15 de Setembro de 2016, o Sr. Pao ajudou 
os agentes policiais a interceptar um criminoso 
suspe i to  de fe r i r  as  pessoas com ser inga e 
ameaçar as mesmas com navalha e depois fugiu. 
Finalmente, o homem em causa foi acusado dos 
crimes de “ofensa à integridade física”, “ameaça”, 
“coacção”  e  “armas pro ib idas e  substânc ias 
explosivas” e entregue ao Ministér io Públ ico 
por esta Corporação para efeitos de inquérito e 
interrogatório.

15. Cidadã elogiada – Sr.ª Ng Ka Pek
Em 21 de Setembro de 2016, a Sr.ª Ng, quando 
apanhava um táxi no Aeroporto Internacional de 
Macau, encontrou no valor de 40.000 dólares de 
Hong Kong em numerário no táxi e entregou o 
dinheiro à Polícia para tratamento adequado.
 
16. Cidadão elogiado – Sr. Hoi Weng Un
Em 30 de Setembro de 2016, o Sr. Hoi achou 
10 .000  RMB em numerá r i o  na  sa la  V IP do 
Aeroporto Internacional de Macau e entregou o 
dinheiro à Polícia para tratamento adequado.

17.  Cidadão elogiado – Sr. Ho Hio Cheong
No dia 21 de Outubro de 2016, o Sr. Ho forneceu a 
esta Polícia um vídeo que filmou um caso de furto 
num veículo, ocorrido na Rua Nova da Areia Preta, 
prestando assim apoio à Polícia na intercepção 
do autor do crime. Após feitas as investigações, 
foi encontrada na sua posse e no seu domicílio 
uma quantia de dinheiro no valor superior a 360 
mil dólares de Hong Kong que se suspeitava ser 
furtada no referido veículo. O referido homem foi 
acusado da prática de crime de “furto qualificado” 
e entregue ao Ministério Público para o devido 
tratamento.
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澳門警務廳獲市民表揚

O Departamento Policial de Macau elogiado pelo cidadão

3 月 20 日，一名市民親臨本局澳門警務廳致送錦

旗，以表掦本局警員於較早前偵破一宗加重盜竊案

件，並成功截獲一名涉案男子。

事主報稱於筷子基南街某餐廳外停泊一輛重型汽

車，其後他在裝卸貨物期間，懷疑被不知名人士盜

取其放置於駕駛室內的一個斜揹袋，內有現金、

手機及各種物品等，合共損失約澳門幣 5 萬圓。

本局接報後隨即派出人員到場調查，並鎖定一名

涉案男子。

經連日深入調查，本局人員根據線索前往該涉案男

子住所進行偵查，結果搜出事主之部份財物，及發

現懷疑是涉案男子在作案時所穿著的衣物。故有強

烈跡象顯示該男子曾作出不法盜竊行為，本局遂將

其送交檢察院偵訊。

No dia 20 de Março, um cidadão deslocou-se ao 
Depar tamento  Po l i c ia l  de  Macau e  o fe receu a 
esta Polícia um galhardete para apresentar o seu 
agradecimento pelo desmantelamento dum caso de 

陳曉副警務總長 ( 右三 ) 代表接受錦旗
O Subintendente Chan Io (3.º à direita) recebe, em nome do DPM, o galhardete

furto qualificado e pela detenção de um homem 
envolvido.

O vítima disse que tinha estacionado um veículo 
pesado fora dum restaurante s i to na Rua do 
General Ivens Ferraz. Quando estava a proceder 
às operações de carga e descarga, suspeitou-
se que alguém tinha furtado a sua mala à tiracolo 
na cabina,  contendo d inhei ro em numerár io , 
telemóvel e outros bens, no valor total de 50 mil 
patacas. Após recebido o caso, esta Polícia enviou 
rapidamente agentes ao local para investigar o 
caso, e identificou um homem envolvido.

Após feitas as averiguações aprofundadas durante 
alguns dias, os agentes desta Polícia deslocaram-
se, segundo as pistas encontradas, ao domicílio 
do homem envolvido, no qual foram encontrados 
alguns bens furtados e vestidos usados na altura 
da prática do crime. Devido à existência de fortes 
indícios da prática de crime de furto, o referido 
homem foi entregue ao Ministério Público para o 
devido tratamento.
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越野跑比賽

Corrida a Corta-Mato

2 月 14 日，本局年度越野跑於路環舉行，由梁

文昌局長和多位主管主持起步禮及擔任頒獎嘉 

賓。賽事吸引多個部門人員踴躍參與，參賽者由

黑沙海灘停車場起跑，至九澳高頂圓形地折返，

終點為鄉村馬路，全程 8 千公尺。得獎名單如下：

Em 14 de Fevereiro, esta Corporação realizou a 
Corrida a Corta-Mato anual, cuja cerimónia de 
começo e atribuição de prémio foram presididas 
pelo Comandante Leong Man Cheong e pelos 
vários responsáveis de departamentos. Com o 
ponto de partida no parque de estacionamento da 
Praia Hac Sa, os participantes tinham de percorrer 
até ao Rotunda do Alt inho de Ká Hó, depois, 
regressarem, terminando na Estrada da Aldeia, 
sendo uma distância de 8 km e as premiadas em 
seguinte:

體育競賽
Desporto e
Competições

梁文昌局長主持起步禮
O Comandante Leong Man Cheong presidiu a cerimónia de começo

男子個人壯年組

冠軍 黃芬華 首席警員
亞軍 李國英 警長
季軍 徐沛輝 警員

女子個人組

冠軍 吳楊楊 警員
亞軍 陳寶儀 警員
季軍 洪丹萍 警員

Grupo Masculino Adulto

1.º lugar Subcomissàrio LEI HANG CHI

2.º lugar Assistente Técnico Administrativo 
Especialista Rogério J. C. Chiu

3.º lugar Guarda CHAN CHON IN

Grupo Masculino Veterano

1.º lugar Guarda Principal WONG FAN WA

2.º lugar Chefe LEI KUOK IENG

3.º lugar Guarda CHOI PUI FAI

團體

冠軍 特警隊
亞軍 出入境事務廳
季軍 澳門警務廳

男子個人公開組

冠軍 李幸志 副警司

亞軍
趙泳俊 

特級行政技術助理員
季軍 陳俊言 警員

Por equipas

1.º lugar UTIP

2.º lugar SM

3.º lugar DPM

Grupo Feminino

1.º lugar Guarda WU YANG YANG

2.º lugar Guarda CHAN POU I

3.º lugar Guarda HONG TAN PENG
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內部七人足球比賽

Torneio Interno de Futebol de Sete

1 月至 2 月份期間，本局在關閘工人球場體育館

舉行年度內部七人足球賽，參賽隊伍分別來自行

動廳、情報廳、出入境事務廳、交通廳、澳門警

務廳、海島警務廳和特警隊。比賽結果如下：

越野跑參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta dos convidados e participantes da Corrida a Corta Marto

亞軍由交通廳獲得
Departamento de Trânsito ganhou o 2.º lugar

情報廳勇奪冠軍殊榮
Departamento de Informação ganhou o 1.º lugar

冠軍 情報廳

亞軍 交通廳

季軍 特警隊

殿軍 出入境事務廳

1.º lugar DI

2.º lugar DT

3.º lugar UTIP

4.º lugar SM

Duran te  os  meses  de  Jane i ro  a  Feve re i ro , 
esta Corporação Policial lançou no Campo dos 
Operários das Portas do Cerco o Torneio Interno 
anual de Futebol de Sete no qual participaram as 
equipas compostas pelo pessoal do Departamento 
de Operações, Departamento de Informações, 
Serviço de Migração, Departamento de Trân    sito, 
Departamento Policial de Macau, Departamento 
Policial das Ilhas e Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia, cujo resultado foi o seguinte:
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Espingarda G-3 ( Masculino )

Por equipas
1.º lugar SM
2.º lugar DT
3.º lugar UTIP

Grupo “open”

1.º lugar Subchefe DE JESUS PORFIRIO 
ALBERTO

2.º lugar Guarda HO DOS SANTOS 
JEREMIAS SALVADOR

3.º lugar Chefe LAM PENG SAN

Grupo sênior
1.º lugar Guarda LAU SIO TONG
2.º lugar Guarda SIO IO CHI
3.º lugar Guarda HO ION CHEONG

Revólver. 38 ( Masculino )

Por equipas
1.º lugar Com. n.º 3
2.º lugar Com. n.º 1
3.º lugar UTIP

Grupo “open”
1.º lugar Guarda HO CHI LONG 
2.º lugar Guarda LIU KA LON
3.º lugar Guarda AO CHI HENG

Grupo sênior
1.º lugar Guarda LAU SIO TONG
2.º lugar Guarda HO ION CHEONG
3.º lugar Subchefe LAO IN LEONG

Grupo Feminino

Grupo “open”
1.º lugar Guarda SIN SOU LAI
2.º lugar Guarda NG WENG MEI
3.º lugar Guarda KOU CHENG CHENG

Grupo sênior
1.º lugar Guarda CHONG LAI KUAN
2.º lugar Chefe NG SOK HAN
3.º lugar Guarda AO IEONG WENG SAM

男子組 G3 自動步槍

團體
冠軍 出入境事務廳
亞軍 交通廳
季軍 特警隊

公開組

冠軍
DE JESUS PORFIRIO 

ALBERTO 副警長

亞軍
HO DOS SANTOS 

JEREMIAS SALVADOR 
警員

季軍 林炳新 警長

高級組
冠軍 劉少東 警員
亞軍 蕭耀詞 警員
季軍 何潤祥 警員

男子組左輪點三八手槍

團體
冠軍 第三警務警司處
亞軍 第一警務警司處
季軍 特警隊

公開組
冠軍 何志龍 警員
亞軍 廖家倫 警員
季軍 區志興 警員

高級組
冠軍 劉少東 警員
亞軍 何潤祥 警員
季軍 劉彥良 副警長

女子組左輪點三八手槍

公開組
冠軍 冼素麗 警員
亞軍 吳詠薇 警員
季軍 高青青 警員

高級組
冠軍 鍾麗群 警員
亞軍 伍淑嫻 警長
季軍 歐陽詠沁 警員

3 月 6 日至 9 日期間，本局在路環射擊場舉行本

年度內部射擊比賽，賽事吸引多個部門參與。成

績如下︰

內部射擊比賽

Campeonato Interno de Tiros

Nos dias 6 a 9 de Março, realizou-se na Carreira 
de Tiro de Coloane, o Campeonato de Interno de 
Tiro do CPSP, que atraiu a participação de vários 
departamentos. O resultado foi o seguinte:

參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta dos convidados e participantes
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3 月 19 日，體育局及澳門婦女聯合總會合辦「澳

門婦女體育嘉年華」，本局警察學校委派第 24

屆保安學員培訓課程的 16 位女學員參加活動。

活動過程中學員充分表現出合作無間的團體精

神及認真積極的態度，經過一輪激烈的競技比

賽後，成功衛冕第一名的優異成績，為本局爭

取榮譽。

澳門婦女體育嘉年華

Festival Desportivo das Mulheres de Macau

No dia 19 de Março, o Instituto do Desporto e a 
Associação Geral das Mulheres de Macau co-
organizaram o “Festival Desportivo das Mulheres 
de Macau”, e a Escola de Polícia desta Corporação 
enviou 16 formandas do 24.° Curso de Formação 
de Instruendos das Forças de Segurança de Macau 
para participar na referida actividade. Durante a 
actividade, as formandas manifestaram o espírito 
de equipa e de cooperação e a atitude séria e 
activa. Após as intensas rondas de competição, 
esta Polícia manteve o primeiro lugar no referido 
fes t iva l  despor t ivo ,  pres t ig iando ass im esta 
Corporação.

吳錦華副局長頒發 G-3 自動步槍團體獎
Distribuição de prémios do grupo de espingarda G-3 
(por equipas) pelo 2.º Comandante, Ng Kam Wa

梁漢新廳長頒發左輪點三八手槍團體獎
Distribuição de prémios do grupo de Revólver. 
38 (por equipas) pelo Chefe de Departamento, 
Leong Hon San
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文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

1 月至 3 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校作

音樂演出，現場演奏多首馳名中外樂曲，以音樂

拉近警察與青少年之間的距離。表演過程中加入

有趣互動環節，受到師生們熱烈歡迎，盡顯警隊

專業及親切形象。

Durante os meses de Janeiro a Março, a Banda 
de Música foi convidada para exibir nas diversas 
escolas, nas quais tocou várias músicas orientais e 
ocidentais conhecidas, no intuito de reduzir, através 
da música, a distância entre a Polícia e os jovens. 
Durante as actuações, intercalou uma secção 
interactiva que foi bem acolhida pelos professores 
e alunos, monstrando assim a imagem profissional 
e amigável da Polícia.

學童踴躍回答提問
O aluno respondeu activamente as perguntas

讓學生一嘗樂隊指揮
As crianças a experimentar ser maestros da Banda
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本局舞蹈組參與新春花車巡遊

O Grupo de Dança participou na Parada de 
Celebração do Ano do Galo

在農曆年初三晚上，本局中國舞蹈組在「百鳥

朝凰報春曉花車巡遊匯演」大型賀歲活動上一

展精湛舞技，表演新編排的舞蹈《鳳凰涅槃》，

向居民及旅客送上祝福，共慶新春。

Na noite do 3.º dia do 1.º mês do Novo Ano Lunar, 
o Grupo de Dança desta Polícia apresentou na 
“Parada de Celebração do Ano do Galo” uma nova 
dança intitulada “Fénix Nirvana”, enviando votos 
de boas festas e Feliz Ano Novo aos cidadãos e 
turistas.
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其他
Outros

警察福利會春茗

Jantar de Primavera da Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública

2 月 13 日晚，警察福利會假座萬豪軒酒家舉行

春茗，出席嘉賓包括保安司黃少澤司長、警察總

局馬耀權局長、保安司司長辦公室張玉英主任。

治安警察局梁文昌局長、吳錦華副局長、黃子暉

副局長聯同各廳級主管，以及 500 多位警察福

利會會員出席晚宴。

梁文昌局長致辭時表示，警察福利會將一如既往

秉承服務會員的宗旨，不斷完善各項福利事務，

並向在場的嘉賓及會員送上祝福。晚宴上氣氛熱

烈，場面熱鬧，席間觥籌交錯，賓至如歸，在一

片歡樂愉快的氣氛中圓滿結束。

Na noite do dia 13 de Fevereiro, a Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública realizou o Jantar 
de Primavera no Restaurante The Plaza, no qual 
participaram o Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, o Comandante-geral dos Serviços de 
Polícia Unitários, Ma Io Kun, e a Chefe do Gabinete 
da Secretaria para a Segurança, Cheong Iok Ieng. 
O Comandante do CPSP, Leong Man Cheong, os 
2.º Comandantes Ng Kam Wa e Wong Chi Fai, em 
conjunto com a direcção e chefia, bem como mais 
de 500 membros assistiram ao jantar. 

Segundo o discurso proferido pelo Comandante 
Leong Man Cheong, a Obra Social da Polícia de 

領導及主管台上祝酒
Brinde de direcção e chefia no palco

嘉賓與會員聚首一堂
Os convidados e os membros estavam conjuntamente

黃少澤司長參觀書畫班作品
Visita à exposição do Secretário Wong Sio Chak sobre as 
obras do Curso de Interesse de Belas Artes 

本局人員獻唱歌曲助興
Os agentes desta Corporação cantaram para animar o jantar

Segurança Pública irá, como sempre, cumprir a 
sua missão “servir aos membros” e continuando a 
optimizar as regalias. O Comandante deu a bênção 
aos convidados e membros. O jantar ocorreu num 
ambiente de grande entusiasmo, concluindo-se 
numa atmosfera animada e de alegria.
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傳媒春茗

Jantar de Primavera do CPSP com os 
Órgãos de Comunicação Social

2 月 15 日晚，本局舉行傳媒春茗宴請各大傳媒

機構代表。梁文昌局長表示，去年本局積極推行

「主動警務」、「社區警務」及「公關警務」三

個新型警務理念，透過各種渠道及平台，將本局

最新的治安信息以及預防犯罪資訊適時發放，並

主動邀請傳媒參觀採訪，同時亦配合視訊媒體進

行拍攝以及參與各種訪談節目，在通過不同型式

的合作下，彼此關係已進展至一個嶄新的台階。

同時本局感謝傳媒在過往相互合作的過程中，一

直對本局各個層面的支持和理解，讓警方與市民

之間的關係拉得更近、更緊密。

No dia 15 de Fevereiro, esta Polícia real izou 
o  J a n t a r  d e  P r i m a v e r a  c o m  o s  Ó r g ã o s  d e 
Comun icação  Soc ia l  (OCS) ,  no  qua l  f o ram 
convidados vários representantes dos OCS. O 
Comandante Leong Man Cheong expr imiu no 
seu discurso que no ano passado, esta Polícia 
prosseguiu, de forma activa, os três princípios 
de policiamento de novo estilo: o policiamento 
act ivo,  comunitár io e de proximidade, tendo, 
através de diferentes meios e plataformas, emitido 
atempadamente as mais recentes informações de 
segurança e de prevenção de crimes. Além disso, 
convidou activamente aos órgãos de comunicação 
social para as visitas e, ainda, coordenou com 
os média de televisão na gravação de programas 

梁文昌局長為晚宴致辭
Discurso para o jantar proferido pelo Comandante 
Leong Man Cheong 

領導及主管向傳媒朋友祝酒
Brinde aos amigos da Comunicação Social por direcção e chefia 

場面氣氛熱鬧
O jantar estava 
bastante animado

e na participação nos programas de entrevistas. 
Através dos diversos t ipos da cooporação, a 
relação entre as duas partes já chegou a um novo 
patamar. Esta Polícia queria agradecer aos órgãos 
de comunicação social pelo vosso apoio em vários 
aspectos e pela vossa compreensão perante esta 
Polícia, fazendo estreitar a relação e encurtar a 
distância entre esta Polícia e os cidadãos.
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「路口綜合偵測及數據採集系統」啟用

Entrada em serviço do “Sistema integrado de 
detecção e recolha de dados nas intersecções”

由 2 月 23 日起，設於南灣大馬路與新馬路及約

翰四世大馬路的兩個交通交界點的新型「路口綜

合偵測及數據採集系統」正式啟用。該系統除衝

紅燈偵測外，亦同時具備超速違規偵測、車輛速

度偵測、車牌號碼識別、車輛流量數據採集等功

能，並透過新影像技術提高分析影像的效能。本

局冀透過智能偵測技術增強執法能力，同時提升

駕駛者的安全意識。

A partir de 23 de Fevereiro, o novo modelo do 
“sistema integrado de detecção e recolha de dados 
nas intersecções” instalado nas intersecções 
da Avenida da Praia Grande com a Avenida de 
Almeida Ribeiro e a Avenida de D. João IV entrou 
oficialmente em funcionamento. Este sistema para 
além de ter função de detecção à transgressão de 
sinalização semafórica, tem ainda as funções de 
detecção à transgressão de excesso de velocidade, 

detecção automática de velocidade, identificação do 
número de matrícula, sistema do controlo de fluxo 
do tráfego rodoviário, aumentando a eficácia da 
análise de imagem através de uma nova tecnologia 
de imagem. Esta Corporação espera que mediante 
a tecnologia inteligente possa elevar a capacidade 
de aplicação da lei e aumentar a consciência dos 
condutores em relação à segurança.
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交通廳新大樓開放使用

Abertura do novo edifício do Departamento de Trânsito

鑒於本局交通廳之對外服務設施漸不敷應用，

故於 2014 年開展擴建工程，興建交通廳新辦公

樓，工程已於日前完成。

設於得勝馬路交通廳的新辦公樓於 3 月 12 日下

午 1 時起開始試行運作，向公眾提供 24 小時報

案及其他服務，而近士多鳥拜斯大馬路的原接待

處將停止使用。市民若須前往交通廳報案、繳納

交通罰款及處理各項交通事務等，可從設於得勝

馬路的新門口進入。新辦公樓設有服務櫃檯及等

候區，整個接待區域面積比原來的大接近一倍。

Tendo em conta que as instalações para o serviço 
externo do Departamento de Trânsito tornaram-se 
gradualmente insuficientes, começaram, portanto, 
as obras de ampliação em 2014 para construir um 
novo edifício para o Departamento. As obras já se 
concluíram há alguns dias.

O novo edifício de serviços do Departamento de 
Trânsito sito na Estrada da Vitória já entrou em 
funcionamento a partir das 13H00 do dia 12 de 
Março, disponível 24 horas por dia para prestar 
atendimento à part ic ipação e outros serviços 

ao público, enquanto que o anterior centro de 
atendimento perto da Avenida de Sidónio Pais vai 
cessar de funcionar. Querendo fazer participação 
ou pagamento da multa por infracções rodoviárias, 
ou tratar de assuntos relativos ao trânsito neste 
Departamento, o cidadão pode ter acesso pela 
nova porta na Estrada da Vitória. O novo edifício 
compreende, entre outros, balcões de serviço 
e  uma zona de  espera ,  e  a  in te i ra  zona de 
atendimento tem uma área quase dupla do original.
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「警民同樂日」嘉賓感言

Palavras dos Convidados no Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão 2017

　　首先非常感謝治安警察局邀請我參與 2017 警民同樂日。良好的警民關係是警方維持社會安

寧、居民得以安居樂業的重要基石，而治安警察局一年一度的警民同樂日活動正正是一個典範。

透過嘉獎好人好事好警員、有趣互動的展示與遊戲，讓市民更深入了解看似難以觸碰的警隊工作，

大大提升警民互信互諒。借用梁文昌局長一句作結：警為民、民擁警。衷心感謝廣大警員為澳門

社會發展作出的不懈努力。

澳門中華學生聯合總會 - 少年警訊活動委員會  陳嘉敬副總監

        Em primeiro lugar, agradeço muito por convite pelo CPSP para participar no Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão 2017. A relação 
boa entre a polícia e o cidadão é a base essencial tanto para a polícia manter a segurança social como o cidadão viver e trabalhar em paz 
e felicidade, pelo que este evento anual do CPSP é exactamente um exemplo. Com a atribuição de elogios a pessoas, casos e agentes 
excelentes, as exposições e os jogos interessantes e interactivos, deixando os habitantes conhecerem profundamente os trabalhos policiais 
nada fácil de tocar, elevando muito a confiança e o entendimento mútuos. Por fim, cito uma frase do Comandante, Leong Man Cheong: a polícia 
serve a população, a população apoia a polícia. Grato imenso a polícia por envidar grande esforço para o desenvolvimento social de Macau.

O Vice-director da Comissão de Polícia Juvenil de Macau 
da Associacão de Estudantes Chong Wa de Macau, Chan Ka Keng

　　如果能夠將是次活動事先在學校加大宣傳，就會有更多人參與。

此活動非常成功，有裝備展示，有攤位遊戲，有表演豐富多彩。參與的市民也不少，個人感覺很成功。

　　建議，有些裝備可以讓市民嘗試一下，增加互動環節，更能吸引人。

澳門中華教育會  陳虹理事長

        Se promover com antecedente este evento em escolas, será atrair mais participantes.
A presente actividade obteve grande êxito por ter tido exposições de equipamentos, jogos recreativos e espectáculos fantásticos. Ao meu ver, o 
evento conseguiu um bom resultado porque vieram muitos participantes.
        Sugiro que os cidadãos possam tocar uns equipamentos policiais, acrescentando interacção para atrair mais pessoas.

A Directora da Associação de Educação de Macau, Chan Hong

　　今年治安警察局於塔石廣場舉行「警民同樂日 2017」，場面十分熱鬧，攤位遊戲大排長龍，

顯得禮品非常受市民歡迎，重頭節目的警犬表演在觀眾台及文娛表演的舞台下座無虛席。治安

警察局裝備的展示，市民亦相當感興趣。今年成立的旅遊警察，以全新醒目有型的形象，令人

耳目一新服務於旅遊區。是次活動整體而言是個十分成功的活動，達致高效宣傳治安警察局日

常的工作情況，讓市民加深市民對治安警察的了解，並做到警民同樂的目的。

澳門物業管理業商會  崔銘文理事長

        No corrente ano, o CPSP realizou na Praça de Tap Seac o Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão 2017, estava bastante animado com 
longas filas nos jogos recreativos, revelando que os habitantes gostaram imenso as prendas. O espectáculo essencial – demonstração de cães-
polícias atraiu tantos espectadores. Além disso, as pessoas tiveram também interesses pelas exposições de equipamentos do CPSP. A polícia 
turística, acresentada neste ano, que presta serviço na zona turística com uma imagem nova e inteligente. Do ponto de vista geral, o presente 
evento consegue grande sucesso, visando a sensibilização com alta eficiência da situação ritual de trabalho desta Polícia, aprofundando assim 
o conhecimento policial dos residentes, atingindo o objectivo de convívio entre a polícia e o cidadão.

O Director da Associação de Administração de Propriedades de Macau, Chui Meng Man



50

　　警民同心，共同為澳門構建智慧安全城市努力；警民同樂，與眾同歡才藝盡顯。加油！

澳門工會聯合總會  李從正副理事長

 A polícia e os cidadãos envidam esforço conjuntamente para tornar Macau numa cidade inteligente 
e segura; a polícia e os cidadãos convivem para se divertem juntamente com os espectáculos da polícia. 
Força!

O Vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, Lei Chong Cheng

　　本人有幸參加日前在塔石廣場舉行的警民同樂日及在文化中心舉行的平安濠江綜藝匯演。

　　第一感覺是現今的警察是多才多藝，剛中帶柔，柔中亦不失警察維護正義的堅毅形象。

　　同樂日的展覽、表演和攤位遊戲，展示了警察的裝備，技能和參加者的互動，讓市民加深

對警方的了解和增強對治安能力的信心。

　　公開活動拉近了警民的關係，增加彼此的互信，達致事半功倍的治安效果。

　　正式推出的旅遊警察，有助提升外來遊客對澳門治安的信心。遊客多了，對澳門的經濟和

民生是重要的推動力。

　　此外，本人深信這樣的活動，將會加強警方的士氣，得到市民的欣賞和尊重，將更努力做

好警務工作的任務。這是全澳市民之福。

　　建議在這些與不同階層市民全接觸的活動中，適當宣傳防罪知識及與警方聯絡（找警察）的最簡單方法。包括派發單張，

加入警方多媒體帳號等互動方式。

澳門物業管理專業人員協會  陳細鈿會長

 Cabe-me a honra de participar no Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão, organizado recentemente na Praça de Tap Seac e, assistir 
à Tranquilidade em Macau - Sarau de Confraternização do Ano Novo Lunar de 2017 entre Polícia e Cidadão, que teve lugar no Centro Cultural 
de Macau. 
 No meu primeiro sentimento, hoje em dia, os agentes policiais têm talentos e aptidões multifacetados, na severidade há suavidade e na 
suavidade mantém a sua imagem perseverante de salvaguarda de justiça. 
 Naquele dia, as exposições, espectáculos e jogos recreativos mostraram equipamentos e habilidade da polícia, bem como a interacção 
dos participantes, aprofundando assim o conhecimento policial dos cidadãos, aumentando a confiança na capacidade policial para a segurança 
pública.
 A actividade ao público aproxima a relação entre polícia e cidadão, crescendo a confiança recíproca, alcançando o efeito de segurança 
com meio trabalho e duplo resultado. 
 O estabelecimento de polícia turística ajuda a elevação de confiança dos visitantes na segurança de Macau. Se vierem mais turistas, será 
um impulso importante para a economia e o bem-estar de Macau. 
 Além disso, estou convito de que este tipo de evento reforçará o moral da polícia e receberá a apreciação e o respeito dos residentes, 
fazendo assim com maior esforço a missão do trabalho policial. Isto é a felicidade de todos os cidadãos de Macau. 
 Durante as actividades para contacto com cidadãos de níveis diferentes, sugiro que divulgue, de forma adequada, conhecimentos de 
prevenção de crimes e os meios mais fáceis para ligar à polícia, como, por exemplo, distribuição de panfletos e acesso à conta multimédia da 
polícia.

O Presidente da Associação de Profissionais do Sector da Administração de Propriedades de Macau, 
Chan Sai Tin 
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　　今次治安警察局舉辦的警民同樂日非常成功，節目相當豐富，而當中令我感到印像最深刻

的就是好市民的頒獎，因為有位得獎的好市民是路不拾遺的，而我早前遺失了一條頸鍊，我心

想，如果能有位像他一樣的好市民幫我拾獲，讓我失而復得，那是多好的一件事情！

　　治安警設立這個好市民獎，除了可以鼓勵這些做好人好事的市民外，亦可教育年輕的一代，

起著正面的影響！像這樣有教育意義的活動應該多些舉辦，令青少年及小朋友吸取正能量，潛

移默化地接受正面教育，為澳門的未來播下正義的種子！

                                                                           澳門歸僑總會  洪華副會長

 O Dia de Convívio entre a Polícia e o Cidadão organizado pelo CPSP obteve grande êxito, os seus espectáculos foram bastante 
diversificados, entre os quais, a atribuição de diploma para os cidadãos elogiados impressionou-me muito pelo caso de devolução de achado, 
porque perdi um colar e, pensei se houvesse um bom cidadão achá-lo, poderia obtê-lo novamente. Que bom!
 O CPSP cria este prémio aos cidadãos elogiados, não só encoraje as pessoas a fazer coisas de boa fé, como também educa a nova 
geração, trazendo impacto positivo! Ainda, devia realizar mais actividades com efeito educacional como o presente evento, fazendo com que os 
jovens e as crianças absorvam energia positiva e aceitem gradualmente educação positiva, no intuito de cultivar pessoas cívicas para o futuro 
de Macau!

A Vice-presidente da Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, Hong Wa

　　這次活動由籌備到開鑼都備受社會關注，開幕盛大的人潮亦證明了澳門市民對警務人員的支

持及澳門警務人員長久以來在市民方面的宣傳，營造出親民的形象和氛圍。有參加者表示，現場

有不少人攜幼參與活動，如果可以加入更多親子活動的元素，可以令活動更為美滿；現場有帶著

卡通頭套的警務人員與市民合照留念，其形象甚是親民。現時澳門的警務人員亦擺脫一如既往嚴

肅的形象，做到剛正不阿的同時，能夠與民同樂，令市民更加支持和信任澳門警方，希望警方未來可以繼續舉辦更多親民的活

動，提高宣傳力度，加強警民合作，防罪滅罪。

澳門街坊會聯合總會 - 大廈管理資源中心  歐銀煥秘書

 Este evento, desde a sua preparação à realização, tem sido alvo de atenção da sociedade, o grande fluxo de pessoas na abertura também 
comprovou o apoio dado à polícia pelos cidadãos e a sensibilização feita ao longo tempo pela polícia para os residentes, formando uma imagem 
e atmosfera simpáticas. Houve participante a dizer que muita gente levou crianças para participarem nesta ocasião, se acrescentar mais 
actividades para pais e filhos, será mais perfeito; Houve no local agentes com carapuça animada, fotografando com os cidadãos, sendo muito 
simpáticos. Os agentes policiais actuais de Macau afastam já a imagem severa do passado, não só são rectos e inflexíveis, como também 
convivem com os cidadãos, fazendo com que os mesmos dêem mais apoio à polícia e tenham confiança nos agentes de Macau, esperando 
que no futuro, a PSP continue a organizar mais actividades para pais e filhos, elevando o nível de sensibilização, reforçando a cooperação entre 
polícia e cidadão, a fim de prevenir e combate à criminalidade.

A Secretária do Centro de Gestão de Recursos de Edifícios 
da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, Ao Ngan Wun 
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「我們的警察故事 - 填色及漫畫創作比賽」

As Nossas Histórias da Polícia – Concurso de Colorização e Criatividade

「我們的警察故事 - 填色及漫畫創作比賽」頒獎

儀式於 3 月 5 日本局周年紀念活動「警民同樂

日」舉行。本局冀透過為本澳中、小學生舉辦創

作比賽，讓參賽者發揮想像力及展現藝術才華，

同時加深對警務工作的了解，藉以培養守法的品

德，傳遞防罪滅罪及警民合作的重要信息。

Em 5 de Março,  no Dia de Convív io  ent re a 
Polícia e o Cidadão (actividade de comemoração 
do aniversário desta Corporação), realizou-se a 
Cerimónia de Distribuição de Prémio das Nossas 
Histórias da Polícia – Concurso de Colorização 
e Criatividade, através do qual, deixando aos 
concorrentes das escolas primárias e secundárias 

梁文昌局長頒發漫畫創作比賽冠、亞、季軍獎項
Atribuição de prémios aos 1.º, 2.º e 3.º classificados do 
Concurso de Criatividade de Banda Desenhada pelo 
Comandante Leong Man Cheong

吳錦華及黃子暉副局長頒發填色比賽獎項
Entrega de prémios aos vencedores do concurso de Colorização 
pelos 2.os Comandantes, Ng Kam Wa e Wong Chi Fai

冠軍 黃梓傑作品
Desenho de Wong Chi Kit - 1.º 
Classificado

季軍 關凱瑤作品
Desenho de Kuan Hoi Io - 3.º 
Classificado

亞軍 王伊婷作品
Desenho de Wong I Teng - 2.º 
Classificado

desenvolverem a sua imaginação e revelarem o 
seu talento artístico, bem como para que estes 
obtenham melhores conhecimentos policiais, no 
intuito de cultivar a virtude de comprimento da 
lei, transmitindo-lhes as importantes mensagens 
de prevenção e combate à criminalidade e de 
cooperação entre polícia e cidadão.

漫畫創作比賽得獎作品
Trabalhos vencedores 
do Concurso de Banda 
Desenhada
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初小組特等奬 關穎晞作品
Desenho de Kuan Weng Hei - Prémio 
de Excelência do Grupo Júnior

高小組特等奬 Tou Sam U, Angie 作品
Desenho de Tou Sam U, Angie - Prémio 
de Excelência do Grupo Sénior

得獎作品在塔石廣場作為期一個月的展出
Exposição das desenhos premiados na Praça de 
Tap Seac com a duração de um mês

漫畫創作比賽得奬名單：
Lista dos vencedores do Concurso de Banda Desenhada:  

奬項 姓名 學校 年級

冠軍 黃梓傑 新華學校 高二

亞軍 王伊婷 高美士中葡中學 高二

季軍 關凱瑤 聖羅撒英文中學 初三

入圍奬

符芷琪 化地瑪聖母女子學校 高一

鄭曉琳 鏡平學校 ( 中學部 ) 高一

梁曉琳 化地瑪聖母女子學校 高一

勞詠芯 培正中學 初三

李悠然 濠江中學附屬英才學校 初一

劉科彤 化地瑪聖母女子學校 高二

李愷文 聖羅撒英文中學 初一

Prémio Nome Escola Ano

1.º Classificado Wong Chi Kit Escola Xin Hua 11.º ano

2.º Classificado Wong I Teng Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís 
Gonzaga Gomes 11.º ano

3.º Classificado Kuan Hoi Io Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção 
Inglesa 9.º ano

Prémio de Participação

Fu Chi Kei Escola Nossa Senhora de Fátima 10.º ano

Cheang Hio Lam Escola Keang Peng (Secundária) 10.º ano

Leong Hio Lam Escola Nossa Senhora de Fátima 10.º ano

Lou Weng Sam Escola Secundária Pui Ching 9.º ano

Lei Io In
Escola de Talentos Anexa a 

Escola Hou Kong
7.º ano

Lao Fo Tong Escola Nossa Senhora de Fátima 11.º ano

Lei Hoi Man Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção 
Inglesa 7.º ano

填色比賽得獎作品
Trabalhos vencedores do 
Concurso de Colorização e 
Criatividade
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填色比賽得奬名單：
Lista dos vencedores do Concurso de Colorização e Criatividade:

奬項 姓名 學校 年級

初

小

組

得

奬

名

單

特等奬 關穎晞 聖保祿學校 三年級

一等奬
梁芷寧 濠江中學附屬小學 三年級

許爾泰 濠江中學附屬英才學校 三年級

二等奬

曾卓珩 嘉諾撒聖心中學 三年級

趙宇晴 濠江中學附屬小學 二年級

何柏翹 鮑思高粵華小學 三年級

彭梓晴 聖保祿學校 三年級

黃俊彥 陳瑞祺永援中學 二年級

入圍奬

賴曉敏 濠江中學附屬小學 三年級

冼恆樂 鮑思高粵華小學 一年級

温顥鐫 鮑思高粵華小學 二年級

梁穎兒 聖保祿學校 一年級

施賢治 鮑思高粵華小學 一年級

潘昱彤 聖家學校 二年級

袁天浩 鮑思高粵華小學 一年級

何旭翎 濠江中學附屬英才學校 二年級

Che Weng Io, 
Vincy 聖羅撒英文中學 一年級

梁日熙 澳門大學附屬應用學校 二年級

高

小

組

得

奬

名

單

特等奬 Tou Sam U, 
Angie 聖羅撒英文中學 四年級

一等奬

Tou Sam Iao, 
Abbie 聖羅撒英文中學 五年級

何柏希 鮑思高粵華小學 五年級

二等奬

黃倩雯 同善堂中學 ( 日校 ) 四年級

蘇錦浩 沙梨頭坊眾學校 五年級

龔珮斯 同善堂中學 ( 日校 ) 四年級

張樂恆 鮑思高粵華小學 四年級

何津蕎 聖羅撒英文中學 四年級

入圍奬

岑凱健 培正中學 五年級

吳泳欣 利瑪竇中學 ( 中學部 ) 五年級

周嘉欣 同善堂中學 ( 日校 ) 六年級

林頌熹 培正中學 四年級

嚴君怡 同善堂中學 ( 日校 ) 五年級

陳子瑤 菜農子弟學校 五年級

麥茜雯 同善堂中學 ( 日校 ) 五年級

潘韞希 聖羅撒女子中學中文部 四年級

何詠妍 濠江中學附屬英才學校 六年級

林子祺 濠江中學附屬英才學校 五年級

Prémio Nome Escola Ano

Grupo

Júnior

Prémio de 
Excelência Kuan Weng Hei Escola São Paulo 3.º ano

1.º 
Classificado

Leong Chi Leng Escola Hou Kong (Primário) 3.º ano

Hoi I Tai Escola de Talentos Anexa a 
Escola Hou Kong 3.º ano

2.º 
Classificado

Chang Cheok Hang Colégio do Sagrado Coração de 
Jesus 3.º ano

Chio U Cheng Escola Hou Kong (Primário) 2.º ano

Ho Pak Kio Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 3.º ano

Pang Chi Cheng Escola São Paulo 3.º ano

Wong Chong In Colégio Perpétuo Socorro Chan 
Sui Ki 2.º ano

Prémio de 

Participação

Lai Hio Man Escola Hou Kong (Primário) 3.º ano

Sin Heng Lok Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 1.º ano

Wan Hou Chon Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 2.º ano

Leong Weng I Escola São Paulo 1.º ano

Si In Chi Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 1.º ano

Pun Iok Tong Escola da Sagrada Família 2.º ano

Un Tin Hou Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 1.º ano

Ho Iok Leng Escola de Talentos Anexa a 
Escola Hou Kong 2.º ano

Che Weng Io, Vincy Colégio de Santa Rosa de Lima - 
Secção Inglesa 1.º ano

Leong Iat Hei Escola de Aplicação Anexa à 
Universidade de Macau 2.º ano

Grupo

Sénior

Prémio de 
Excelência Tou Sam U, Angie Colégio de Santa Rosa de 

Lima - Secção Inglesa 4.º ano

1.º 
Classificado

Tou Sam Iao, 
Abbie

Colégio de Santa Rosa de 
Lima - Secção Inglesa 5.º ano

Ho Pak Hei Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 5.º ano

2.º 
Classificado

Wong Sin Man Escola Tong Sin Tong (Diurna) 4.º ano

Sou Kam Hou Escola dos Moradores do 
Bairro do Patane 5.º ano

Kong Pui Si Escola Tong Sin Tong (Diurna) 4.º ano

Cheong Lok Hang Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) 4.º ano

Ho Chon Kio Colégio de Santa Rosa de 
Lima - Secção Inglesa 4.º ano

Prémio de 
Participação

Sam Hoi Kin Escola Secundária Pui Ching 5.º ano

Ng Weng Ian Colégio Mateus Ricci (Secundário) 5.º ano

Chao Ka Ian Escola Tong Sin Tong (Diurna) 6.º ano

Lam Chong Hei Escola Secundária Pui Ching 4.º ano

Im Kuan I Escola Tong Sin Tong (Diurna) 5.º ano

Chan Chi Io

Escola da Associação 
para Filhos e Irmãos dos 
Agricultores, em chinês Choi 
Nong Chi Tai Hoc Hau

5.º ano

Mak Sin Man Escola Tong Sin Tong (Diurna) 5.º ano

Pun Wan Hei Colégio de Santa Rosa de Lima 
- Secção Chinesa 4.º ano

Ho Weng In Escola de Talentos Anexa a 
Escola Hou Kong 6.º ano

Lam Chi Kei Escola de Talentos Anexa a 
Escola Hou Kong 5.º ano
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曹艷琼  心理輔導員駕馭焦慮　　走出情緒困境

O controlo da ansiedade  como libertar-se do distúrbio emocional Psicóloga, Chou Im Keng (Karen)

　　「人無遠慮，必有近憂」，每個人在面對生

活上的各種壓力時，或多或少都會產生焦慮。焦慮

就好像是我們生活的一部分，其目的是令我們提高

警惕，減少意外事件的發生，亦可避免出錯，是人

類自然及正常的心理反應。不過，如果你的焦慮遠

超過事件的嚴重程度，甚至覺得難以控制，嚴重影

響心情、個人生活、工作、人際社交，而且引起緊

張、失眠、頭痛、肌肉拉緊等症狀，你可能是患了

焦慮症。

什麼是焦慮症：

　　「焦慮症」(Anxiety Disorders) 是一種情緒

病，患者過度焦慮、擔憂、畏懼、逃避為主要症狀，

造成重大痛苦，對患者的學業、家庭、工作及人際

影響非常大，當中包括：

經常焦慮症 (Generalized Anxiety Disorder)

驚恐症 (Panic Disorder)

恐懼症 (Specific Phobia)

社交焦慮症 (Social Phobia)

強迫症 (Obsessive-Compulsive Disorder)

創傷後壓力症(Post-Traumatic Stress Disorder)

　　焦慮症成因是多元的，因人而異，雖然從許

多個案中可以發現心理壓力是主要的誘發因素，但

部分個案的發病，卻找不到明顯的外在環境因素；

綜合而言，一般認為焦慮症的成因主要包括先天生

理因素及後天環境因素：

先天生理因素：

（１）腦部神經傳遞物質分泌不足或過多，出現失

衡的情況；

（２）家庭基因遺傳。

後天環境因素：

（１）生活緊張，長期處於沉重壓力的情況下；

（２）一些創傷經歷，例如受到侵犯、摯愛去世、

離婚等；

（３）個人習慣性的負面思維模式。

　　患上焦慮症並不代表一個人懦弱，任何人士

都有可能患上焦慮症，很多成功的名人也曾承認患

上這個病。估計約每 100 人便有 4 人患病，以童

年至中年之間發病率較高。今年剛登上奧斯卡影

后寶座的愛瑪史東 (Emily Jean Stone) 坦誠自己 7

歲時曾患焦慮症，她時刻都感到不安，壓力大至無

法呼吸，情況嚴重到幾乎無法上學，後來她發現，

舞臺演出令她找到自信，病情才得以改善。

揭開焦慮症的真面目：

１．焦慮症患者傾向相信自己的假設及感覺，認為

周圍環境都充滿壓力或危機，甚至有潛在災

難，對自己構成傷害。但事實上患者的感覺

與實際情況有很大的不符或頗大的落差，例

如有位焦慮症患者不敢乘坐飛機，因擔心飛

機會爆炸或墜機，經輔導後，她終於有勇氣

與家人一起乘坐飛機去旅行，事後她亦表示

只要衝破心魔，乘坐飛機的經驗並不如想像

中那麼恐怖。

２．對未來產生莫名的擔心，而且這種擔心是災難

性的。例如他們會擔心自己的親人、自己的

財產、自己的健康等，而這些情況在常人看

來是很正常的，但焦慮症患者的反應往往非

常擔心焦慮，無法放鬆。

３．許多患者經常將目光專注於一些極細微而可

能性極低的事情上，終日感覺四周的環境充

滿危機，引起莫名其妙的害怕、緊張、焦慮、

恐懼不安等心理反應，常常覺得自己不能放

鬆下來。患者本身絕不希望此等症狀出現，

無奈自己又無法控制它湧現，你若叫他不用

驚慌或恐懼，他只覺得你不明白他的處境，

對患者毫無幫助。

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual
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４．焦慮症患者時刻對周圍環境都充滿警覺性，對

人和事的反應過度機敏，因而影響了他們正

常的生活及工作，即使離開了引發焦慮的環

境，但恐懼不安仍揮之不散，導致患者身心

疲憊，經常出現失眠問題。

５．患者身體上常表現不適，例如心慌、胸悶、

心跳加快、手心冒汗、面紅耳赤、全身疲乏。

因此，容易導致患者生活和工作能力下降，

甚至連簡單的日常工作亦變得困難不堪、無

法勝任，此等症狀反過來又會加重患者的擔

憂和焦慮，由此形成惡性循環，嚴重地影響

了患者的身心健康。

治療方法：

（一）藥物治療︰新一代治療焦慮症的藥物安全

且有效，多數病人均可在短期內得到症狀緩解。選

擇性血清素回收抑制劑 (SSRI)、血清素去甲腎上腺

素回收抑制劑 (SNRI) 都是有效治療廣泛性焦慮症

及恐懼症的藥物。由於藥物需要大約兩至四個星期

才能使病人的病徵得到改善，病人於治療初期可能

仍感到身體不適或明顯的病徵。

（二）心理治療︰引起焦慮的原因並非單純的生

理因素，因此，配合適當的心理輔導才能更有效地

治療焦慮症。心理治療師或心理輔導員會透過對疾

病及可能的病因，重建患者的認知，令患者學習新

的行為及思考模式。此外，讓患者認識焦慮狀態與

身體症狀的相關，並利用肌肉放鬆訓練或生理回饋

等輔助治療，讓病人學習如何利用自我暗示，或借

助儀器，降低肌肉緊張度等，達到減輕症狀的效

果，以及教導患者，如何控制自己的情緒。

（三）鬆弛運動︰身心是互相影響的，如果患者

身體肌肉得到放鬆，患者的心理亦會感覺輕鬆舒泰

許多；因此，患者每天練習如何收緊和放鬆全身不

同部位肌肉的鬆弛運動，能達致鬆弛身心的效果。

（四）建立感情支援系統︰患者應結交一班交心

和可以傾訴煩惱的親朋好友，當自己遇到壓力纏身

時，可以投訴有門，宣洩不快情緒。

（五）維持血糖值的穩定有助於穩定情緒：因為

大腦缺乏血糖作燃料就容易暴躁焦慮，補充營養，

例如：維他命 B 群、鈣，多食用深海魚油、青菜等，

配合適當的運動，都有助於降低焦慮。

以下是一些值得參考的做法：

　　如果自己或身邊親友患上焦慮症，我們有一

些自救及協助他人處理惡劣情緒的方法：

（１）肯定因焦慮帶來身體上不舒服的感覺（如：

心跳和呼吸急速、感到窒息，失控）是事實，並不

是「心理作用」。

（２）這些不舒服的感覺並不代表身體健康出現

了嚴重疾病（如：中風、心臟病），而是因過度焦

慮和恐懼情緒，以及負面和災難化的思想所引起，

並造成一個惡性循環。

（３）可考慮說：「無論你／我現在感到多麼的

難受、假如你／我能平靜下來，這些焦慮反應絕不

會超過 5-10 分鐘，它們就會逐漸消失」。

（４）「將動作（包括：說話、呼吸、行路）放

慢下來，說話聲調放沉、慢慢的做腹式呼吸，可以

幫助你／我平靜下來。」

過平衡的生活：

　　現代人的生活非常緊張，每天都要面對種種

的生活壓力。但大部分的生活模式並不健康，例

如：每天花頗長的時間在工作上，睡眠不足，缺乏

運動，沒有良好的飲食習慣，以及沒有定期的餘暇

活動。身體長期處於緊張的狀態，容易影響個人的

情緒和身體，因此，我們必須學習建立一套平衡的

生活方式，好讓我們的身心得到適當的調適。以下

提供了一些怎樣過平衡生活的方法，供大家參考。

１．定期運動：眾所周知，運動有益身心，而且

定期運動是最好的減壓良方，建議每星期運動三

次，每次三十分鐘。香港明星鄭秀文曾患情緒病，

她每天勤跑 8 公里，被粉絲封為「8 公里小姐」，

她不是為了身材，一切是為了甩掉情緒病的陰霾，

她表示「是運動救了我」。

２．充足睡眠：壓力和焦慮都會影響睡眠，經常

令人難以入睡，以及半夜醒來，無法再次入睡。因

此，要有固定的作息安排，營造一個舒適的睡眠環

境。

３．發掘自己的興趣嗜好：很多雙職的人士，既

要工作又要照顧家庭，因此，早已把自己的興趣擺

一旁，日子久了，生活便變得刻板及枯燥乏味。因

此，我們必須有個人的興趣嗜好，用以平衡生活壓

力，以及為生活帶來樂趣和滿足感。
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encontrados factores ambientais externos visíveis que 
causam a ansiedade. De um modo geral, considera-se 
que a ansiedade é causada nomeadamente por factores 
congénitos e factores adquiridos:
Factores congénitos:
(1)  Deficiência ou excesso de neurotransmissores no 

cérebro, provocando desequilíbrio;
(2)  Factores genéticos.
Factores adquiridos:
(1)  Stress, que vive constantemente sob elevada 

pressão;
(2)  Certas experiências traumáticas, como por exemplo 

ter sido vítima de violação, falecimento do parceiro, 
divórcio, entre outros;

(3)  Hábitos da própria pessoa com pensamentos 
negativos.

 A ansiedade não é um sinal de fraqueza, qualquer 
um pode vir a sofrer de ansiedade, muitas pessoas 
eminentes também já padeceram desta doença. Estima-
se que, em cada 100 pessoas, há 4 que sofrem de 
ansiedade, as pessoas na faixa etária compreendida entre 
a infância e a meia idade têm uma maior probabilidade 
de ter esta doença. A actriz Emily Jean Stone, galardoada 
este ano com o Óscar de melhor actriz revelou ter sofrido 
de distúrbio de ansiedade aos 7 anos de idade, com 
constante mal-estar, a pressão era de tal modo elevada 
que nem conseguia respirar, mal conseguia ir para escola. 
Descobriu mais tarde que, actuando no palco adquiria 
autoconfiança, e foi assim que se registaram melhorias na 
sua doença.

Apresentação de um verdadeiro distúrbio de ansiedade:
1. As pessoas que sofrem de ansiedade têm tendências 

para acreditar nas suas próprias suposições ou 
sentimentos, considerando-se que a pressão e os 
riscos que as envolve pode resultar em acidente ou 
lesão. Mas na verdade, os sentimentos destas pessoas 

 “Quem faz planos, tem poucas preocupações.” Cada 
um de nós, por ter de lidar com situações de pressão, 
sofrerá mais ou menos de ansiedade. A ansiedade, 
assim parece, faz parte das nossas vidas, torna-nos mais 
atentos, reduz a possibilidade de ocorrência quer de 
acidentes, quer de erros, o que é uma reacção normal e 
natural do ser humano. Contudo, se a ansiedade sentida 
for muito maior do que o grau de gravidade da situação, 
torna-se difícil de controlar, afectando desta forma 
gravemente o humor, a vida pessoal, o trabalho, as inter-
relações sociais e, provocando ainda, pressão, insónias, 
dor de cabeça, tensão muscular, entre outros sintomas, 
sendo possível que se esteja perante uma situação de 
distúrbio de ansiedade.

O que é distúrbio de ansiedade?
 Distúrbio de ansiedade (Anxiety Disorders) é 
um tipo de doença do foro emocional, cujos principais 
sintomas são excessiva ansiedade, preocupação, medo 
e desejo de fuga, que pode causar grandes sofrimentos, 
afectando gravemente os estudos, a família, o trabalho e 
as relações pessoais. O distúrbio de ansiedade inclui:

Distúrbio de ansiedade generalizada (Generalized 
Anxiety Disorder)
Distúrbio de pânico (Panic Disorder)
Fobia específica (Specific Phobia)
Fobia social (Social Phobia)
Transtorno Obsessivo-compulsivo (Obsessive-
Compulsive Disorder)
Transtorno de stress pós-traumático (Post-Traumatic 
Stress Disorder)

 A ansiedade é causada por vários factores e 
varia de pessoa para pessoa. Verifica-se, em muitos 
casos, que o principal factor que causa a ansiedade é a 
pressão psicológica, mas ainda há casos que não foram 

４．建立良好的社交圈子：人類是群居的

動物，人與人的互動使我們感受到愛及關

心，一旦我們遇到一些難以解決的生活壓

力及問題時，我們可以向身邊的親友傾訴

或求助，使我們可以得到支援，能更勇敢

地面對生活的挑戰。

　　焦慮症也是疾病的一種，患上焦慮症

並不可怕，只要我們弄清為何焦慮，以及

當焦慮時，我們該如何正確面對；平時多

留意自己或身邊的親朋戚友有否情緒病的

徵狀，如果不幸出現情緒問題，應盡快找

人傾訴，尋求專業人士的協助，切勿諱疾

忌醫，延誤病情，影響了個人的生活品質。

最後，祝福大家身心康泰，盡享美麗人生！
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não condizem ou existe uma enorme diferença com 
a realidade, por exemplo, uma pessoa que sofria de 
ansiedade e não conseguia andar de avião com medo 
que o avião pudesse explodir ou cair, após ter tido 
aconselhamento médico, ganhou finalmente coragem 
para viajar de avião com a família, tendo afirmado ser 
possível vencer o medo, pois a experiência de andar 
de avião não foi assim tão traumática como tinha 
imaginado.

2. Têm uma preocupação inexplicável sobre o futuro, 
uma preocupação 
d e s a s t r o s a .  P o r 
exemplo, as pessoas 
c o m  a n s i e d a d e 
p r e o c u p a m - s e 
demas iado  com a 
sua família, com as 
suas propriedades, 
com a própria saúde, 
entre outras coisas, 
p r e o c u p a ç õ e s 
estas consideradas 
normais, mas para as 
pessoas que sofrem 
de ansiedade, são 
encaradas sempre 
com demasiada ansiedade, mal conseguem relaxar.

3. Muitas das pessoas que sofrem de ansiedade 
concentram-se mais nos detalhes, nos pormenores e 
até nas situações mais improváveis de vir a acontecer, 
pressentem constantemente perigo por todo o lado, 
criando inexplicavelmente reacções psicológicas, de 
medo, stress, ansiedade e fobia, e acham que nunca 
conseguem relaxar. Trata-se de pessoas que nunca 
pensaram vir a ter estes sintomas, infelizmente não 
conseguem controlar estas reacções, se lhes for pedido 
para não terem medo nem fobia, estes apenas acham 
que ninguém os compreende, o que acaba por não 
produzir nenhum efeito a quem sofre de ansiedade.

4.  As pessoas que sof rem de ans iedade estão 
permanentemente atentas à realidade e à sua volta, 
e são demasiado sensíveis às pessoas e às coisas, 
afectando assim a sua vida e trabalho, mesmo que 
saiam do ambiente que lhes causa ansiedade, a fobia 
e o mal-estar ainda podem persistir, implicando que 
fiquem física e mentalmente cansadas, ficando ainda, 
constantemente com insónia.

5. Fisicamente, as pessoas que sofrem de ansiedade 
sentem-se indispostas, por exemplo, com nervosismo, 
aperto no peito, palpitação, transpiração nas palmas da 
mão, rubor facial e fadiga. Por isso, facilmente a vida e 
a capacidade de trabalho dessas pessoas é afectada, e 
mesmo os trabalhos diários mais simples tornam-se de 
difícil execução, agravando todos estes sintomas ainda 
mais, a preocupação e a ansiedade dessas pessoas, 

criando-se assim um ciclo vicioso, passível de afectar 
gravemente a saúde física e mental das mesmas.

Formas de tratamento:
(1)  Através de medicamentos: a nova geração de 
medicamentos para curar a ansiedade é mais segura 
e eficaz, fazendo com que a maior parte dos doentes 
consiga aliviar os sintomas em curto prazo de tempo. Os 
Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonina (SSRI) 
e os Inibores Selectivos da Recaptação da Serotonina 
e Noradrenalina (SNRI) são medicamentos eficazes na 

cura da ansiedade e da 
fobia. Como os doentes 
necess i t am de  t omar 
e s s e s  m e d i c a m e n t o s 
aproximadamente entre 
duas e quatro semanas 
para  haver  me lhor ias 
na doença, no início do 
tratamento o doente ainda 
continua a sentir-se mal 
ou ainda persistem os 
sintomas característicos.
( 2 )   T r a t a m e n t o 
p s i c o l ó g i c o :  a 
a n s i e d a d e  n ã o  é 
simplesmente causada 

por factores fisiológicos, por isso é necessário haver 
os aconselhamentos psicológicos adequados para a 
sua cura. O psicólogo ou o aconselhador psicológico 
reconstrói a cognição do doente, face à doença e às 
possíveis razões que causaram a doença, para que o 
doente possa aprender novos comportamentos e formas 
de pensamento. Ao doente é dado a conhecer a relação 
entre a ansiedade e os sintomas físicos, por meio de 
treino para relaxar os músculos, do bio-feedback, e de 
outras terapias complementares, para o doente aprender 
como dar sinal a si próprio ou através de aparelhos 
complementares, reduzir a tensão muscular, por forma a 
atingir o resultado de redução dos sintomas, bem como, 
ensinar o doente a controlar as suas emoções.
(3)  Exercícios de relaxamento: a parte física e mental 
influenciam-se mutuamente, ao conseguir fazer relaxar os 
seus músculos, o doente psicologicamente há-de sentir-se 
mais relaxado, por isso, o doente necessita de fazer todos 
os dias exercícios de relaxamento, aprendendo como 
contrair e descontrair os músculos de diferentes partes do 
corpo, para poder relaxar-se física e mentalmente.
(4) Criar um sistema de apoio de “relações”: quem sofre 
de ansiedade deve criar amizades com um grupo de 
amigos ou ter familiares com quem possam partilhar 
e conversar sobre os seus problemas, para que, em 
situação de grandes pressões, saiba a quem recorrer, 
para desabafar.
(5)  Manter o nível de glicemia estável ajuda a manter a 
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estabilidade emocional: porque quando o cérebro tem 
falta de glicose tem falta de combustível e a pessoa pode 
tornar-se violenta e ficar mais facilmente com ansiedade. 
Devem ser consumidos suplementos nutricionais, tais 
como: vitamina B complexo, cálcio, tomar mais óleo 
de peixe, vegetal, entre outros, e, em simultâneo, 
praticar adequadamente exercício físico, para diminuir a 
ansiedade.

Formas de tratamento a ter como referência:
 Se, além do próprio, amigos ou familiares próximos 
sofrerem também de ansiedade, temos formas de 
tratamento que tanto podem ajudar o próprio ou outros a 
combater o desconforto e o mal-estar:
(1) Confirmar que a sensação de mal-estar no corpo (por 
exemplo respiração e batimento cardíaco rápido, sentir-se 
sufocado, descontrolado) é provocada pela ansiedade, e 
não devido ao efeito psicológico.
(2) A sensação de mal-estar não significa que padeça 
de uma doença grave (a exemplo do acidente vascular 
cerebral e de uma doença cardíaca), significando no 
entanto que há excesso de ansiedade e fobia, causada 
por pensamentos negativos e catastróficos, criando assim 
um ciclo vicioso.
(3) Pode equacionar dizer em relação a si próprio e para 
outros: “mesmo que me/você se sinta muito mal, vou/vai 
conseguir acalmar-me/se, estas reacções de ansiedade 
não vão durar mais de 5-10 minutos, e hão-de diminuir 
gradualmente.”
(4) “Se abrandar o ritmo (inclui falar, respirar e andar), 
falar com uma voz mais grave e fazer lentamente 
respiração abdominal, vou com certeza conseguir ajudar 
a mim próprio a acalmar.”

Viver uma vida mais equilibrada:
A vida moderna tem muito stress, as pessoas têm que 
enfrentar todos os dias diferentes tipos de pressão. 
Mas o modo de viver da maior parte das pessoas não é 
saudável, por exemplo, muitas horas são despendidas 
todos os dias no trabalho, com falta de descanso, falta 
de exercício físico, sem uma alimentação saudável, 
nem actividades regulares. Um corpo que se encontra 
constantemente em estado de stress, é facilmente 
afectado no que concerne às emoções e ao próprio corpo 
da pessoa, por isso, devemos aprender a viver uma vida 
mais equilibrada, para que o nosso lado físico e mental se 
conjuguem. Apresentam-se, então de seguida, algumas 

formas de vida mais equilibrada, para ter como referência.
1.  Praticar exercício físico regularmente: como todos 
sabem, a prática regular de exercício físico é saudável 
para o bem-estar físico e mental, e é a melhor forma para 
aliviar a pressão. Sugere-se a prática de exercício físico, 
três vezes por semana, e trinta minutos de cada vez. A 
actriz de Hong Kong, Sammi Cheng, tinha patalogia do 
foro emocional, corria 8 quilómetros por dia e os fãs até 
lhe chamavam de “Sra. 8 quilómetros”, pois ela corria 
não para ter o corpo em forma, mas sim para livrar-se do 
fantasma do foro emocional, e um dia mais tarde disse “a 
prática de exercício físico salvou-me”.
2.  Dormir o suficiente: a pressão e a ansiedade 
também afectam o descanso, fazendo com que a pessoa 
dificilmente consiga adormecer, e acorde a meio da noite, 
sem conseguir voltar a adormecer. Por isso, é necessário 
organizar as horas de descanso necessárias, criando um 
ambiente de descanso confortável.
3.  Reconhecer  os  p róp r ios  i n te resses  e  te r 
passatempos: muitas das pessoas que “têm duas 
profissões”, por necessitarem de trabalhar e de cuidar 
da família, põem de lado os seus interesses e, à medida 
que o tempo vai passando, a vida torna-se cada vez mais 
monótona e aborrecida. Por isso, todos nós devemos 
ter os nossos próprios passatempos, para viver uma 
vida mais equilibrada aliviando as pressões da vida, e 
acrescentar maior prazer e satisfação na vida.
4.  Criar um bom círculo social: o Homem é um ser 
social, a interacção entre as pessoas faz-nos sentir 
amadas e acarinhadas e, sempre que temos pressões 
ou problemas difíceis de resolver, podemos conversar ou 
pedir ajuda aos familiares ou amigos, para obter assim 
o apoio necessário para sermos mais corajosos e para 
enfrentarmos os desafios da vida.
Sendo o distúrbio de ansiedade um tipo de patalogia, não 
temos que recear esta doença, desde que conheçamos 
a causa da ansiedade e saibamos a forma correcta de 
enfrentá-la. No dia-a-dia, esteja mais atento a si próprio 
e aos amigos à sua volta para verificar se há lugar a 
sintomas de ansiedade, caso surjam problemas de 
ansiedade, deve-se, com a maior celeridade possível, 
procurar alguém para conversar bem como o apoio de 
profissionais, e nunca ocultar a doença para evitar o 
tratamento, situação que poderá afectar a qualidade de 
vida. Por fim, votos de bem-estar físico e mental para 
todos!

心理輔導員 Psicóloga : 曹艷琼 Chou Im Keng（Karen）

聯絡電話 Telefone de contacto : 87997693

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

服務時間 Horário de serviço : 

星期一、三、四 Às 2ªs, 4ªs e 5ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:45

星期二 Às 3ªs-Feiras, 11:00~13:00   14:30~19:45

星期五 Às 6ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:30
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2017 年 第 一 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況

服務承諾
Carta de
Qualidade

 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

1 入境及逗留許可

1 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

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 )

5 為持《前往港澳通行證》人士辦理入境驗證手續 20 分鐘 98% 100%

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

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

8 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% ---

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 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%

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%

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% 100%

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% ---

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%

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%

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 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%

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%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

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% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

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

出入境事務廳
居民事務警司處

100%

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

翌工作日
下午 2 時 98% 100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% ---

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

外國人事務警司處 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%

33 申請「證明有關指模印本是套取自當事人之證明書」 3 小時 98% 100%

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

35 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 96.82%

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% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% ---

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%

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

---

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 99.82%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

100%

55 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 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%

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

 ( 註 1 )

16 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

91.84%

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

各警務警司處

99.16%

18 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 85.71%

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%

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%

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

56.30%

66 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 簽發 6 個工作日 98% 76.50%

67 續期 17 個工作日 95% 100%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% ---

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% 69%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 91.70%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

25 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 98%

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%

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%

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

行動控制中心 100%

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%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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1o Trimestre do ano 2017

Situação de Implementação da Carta de Qualidade

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

1 Autorização de entrada e 
permanência

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

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)

5 Formalidades da verificação de documento para os titulares de Salvo-
conduto para deslocação a Hong Kong e Macau 20 minutos 98% 100%

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

25 minutos 98% 100%

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

30 minutos 98% 100%

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

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

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização 
de Permanência"

12 Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 80% 100%

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% ---

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%

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

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

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

21 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% 100%

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% ---

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%
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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)

8 Autorização de Residência

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

100%

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

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

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

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

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros
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%

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

34 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 95% 100%

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

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 96.82%

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% ---

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

42 Emissão de 2ª via 4 dias úteis 90% ---

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%

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

---

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

99.82%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

100%

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

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

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)

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

91.84%

17 Participação de extravio 59 Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 
(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Comissariados Policiais

99.16%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 85.71%

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 63 Pedido 25 minutos 95% 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%

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

56.30%

66 Pedido (incluíndo a "Autorização de Venda / Transmissão de armas" ) 
- Emissão 6 dias úteis 98% 76.50%

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

23
Autorização para detenção de 
armas de ornamentação e de 
valor estimativo

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 69%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 91.70%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 98%

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%

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%

28 Linha de Combate ao Tráfico 
de Pessoas 28889911 78 Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

100%

29 Serviço Gratificado

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

Operações
Divisão de Relações 

Públicas

100%

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

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

Notas:
 
1. Critério determinado apenas aplicável para “Situações normais”, enquanto estas devem corresponder ao cálculo de “Indicadores da qualidade”.

2. “Taxa de serviços que corresponderam aos critérios” é calculada segundo o resultado dos testes por amostragem, sendo o intervalo de confiança e o grau de credibilidade do seu número total das 
referidas amostras, respectivamente, de 3 e de 99%.




