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港珠澳大橋於 10 月 23 日舉行開

通儀式，並於 10 月 24 日正式通

車。本局做好充分準備工作，確

保大橋的開通儀式及通車工作順

利進行。港珠澳大橋澳門口岸主要由三部分組

成，包括往來港澳和珠澳的出、入境車道，往來

港澳的出境和入境旅檢大廳，以及往來珠澳的出

境和入境旅檢大廳。珠澳旅檢大廳實施「合作查

驗，一次放行」創新通關模式，屬全國乃至全球

首創的通關模型，有助提高通關效率和通關體

驗，充分體現「一國兩制」方針之下的創新合作

理念，以及區域合作的優越性和新成效，是「一

國兩制」的良好示範。

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau real izou a 
cerimónia de inauguração no dia 23 de Outubro, 
e deu a abertura oficial ao trânsito no dia 24 de 

港珠澳大橋正式開通  實行創新通關模式

Abertura oficial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau concretiza o novo modelo 
de controlo fronteiriço

23
十月 OUT

國家主席習近平出席開通儀式
Presidente Xi Jinping presente na 
cerimónia de inauguração

Outubro, esta Corporação tinha efectuado trabalhos 
preparativos suficientes no sentido de garantir 
a realização sem sobressaltos da cerimónia de 
inauguração e da abertura oficial ao trânsito. O 
posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau é composta essencialmente por 
três partes, incluindo as vias rodoviárias nos dois 
sentidos entre Hong Kong-Macau-Zhuhai-Macau, 
edifício com duas zonas onde se efectuam os 
procedimentos de migração, uma entre Macau 
e Hong Kong e outra para Zhuhai.  O edi f íc io 
f ronte i r iço entre Zhuhai -Macau apl ica-se um 
novo modelo de controlo fronteiriço “Inspecção 
Fronteiriça Integral”, e é a primeira do País e no 
Mundo, aumentando a eficiência nos procedimentos 
de migração, demonstrando bem a inovação na 
cooperação alcançada com o princípio «Um país, 
Dois sistemas», sendo uma referência, bem como 
as vantagens da integração regional.

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

港珠澳三方領導進行大橋開通準備工作會議
Os dirigentes dos três lugares, Hong Kong-Zhuhai-
Macau, efectuaram reunião sobre os trabalhos 
preparatórios para a abertura oficial da Ponte

特  稿
Reportagem
Especial
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珠澳雙方領導和主管合照
Fotografia conjunta dos oficiais e chefias de Zhuhai e de Macau

本局梁文昌局長聯同交通事務局林衍新局長實地巡視
Inspecção in loco efectuada pelo Comandante, 
Leong Man Cheong, em conjunto com o Director da DSAT, 
Lam Hin San

三道門全自助通道
Canal electrónico de três portas

通關暢順
Fluidez na passagem fronteiriça

交通警員在東方明珠疏導交通
O agente policial a desobstruir o trânsito na Pérola Oriental

加派人員在附近區域巡邏
Esta Corporação mobiliza mais 
agentes policiais para patrulhamento 
nas zonas próximas

「合作查驗，一次放行」創新通關模式
Novo modelo de controlo fronteiriço “Inspecção Fronteiriça 
Integral”
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為慶祝國家成立六十九周年及澳

門特區成立十九周年，特區政府

於國慶日及回歸紀念日分別在新

口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。儀式由

行政長官崔世安先生主持，並在保安司黃少澤司

長陪同下檢閱由海關、治安警察局及消防局組成

的儀仗隊。

隨後，特警護旗隊進場，國旗及區旗在警察樂隊

奏出雄壯國歌中徐徐升起，迎風飄揚。最後，儀

仗隊向行政長官及出席嘉賓致敬，儀式圓滿結束。

E m  c o m e m o r a ç ã o  d o  6 9 . °  A n i v e r s á r i o  d a 
Implantação da República Popular da China e do 
19.° Aniversário do estabelecimento da RAEM, 
realizou-se, respectivamente no Dia Nacional e no 
Dia Comemorativo do Retorno de Macau à Pátria, 
a cerimónia do Içar da Bandeira na Praça de 
Lótus Dourado. A cerimónia foi presidida por Sua 
Excelência o Chefe do Executivo da RAEM, Dr. 
Chui Sai On, que acompanhado respectivamente 
pelo Exm.° Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, passou revista às Forças em Parada 
c o m p o s t a s  p e l o s  e l e m e n t o s  d o s  S e r v i ç o s 
de  A l fândega,  Corpo  de  Bombei ros  e  des ta 
Corporação.

國慶日及特區成立周年升旗儀式

Cerimónia de hasteamento de bandeiras no Dia 
da Implantação da República Popular da China 
e Dia Comemorativo do Estabelecimento da 
RAEM

1
十月 OUT

儀仗隊向行政長官致敬
As Forças em Parada a prestar continência ao Chefe do Executivo

進行升旗儀式
Cerimónia de hasteamento da bandeira

Seguidamente, a Guarda de Honra dirigiu o Içar 
da Bandeira Nacional e da RAEM, com o toque 
do Hino Nacional. A cerimónia terminou com o 
desfile das Forças em Parada, em continência à 
Sua Excelência o Chefe do Executivo e outras 
entidades, oficiais e convidados.
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特區政府於 12 月 13 日南京大屠

殺八十一周年紀念日，在路環保

安部隊高等學校舉行「南京大屠

殺死難者國家公祭日」公祭儀式，代理行政長官

陳海帆女士等各界代表出席。

儀式上，由 8 位特警隊員將花圈放置於公祭台，

並由代理行政長官等代表敬獻花圈，隨後全場進

行默哀及行鞠躬禮，悼念南京大屠殺死難者和所

有在日本侵華戰爭中慘遭殺戮的中國同胞，並以

史為鑒，和平開創未來。

No dia 13 de Dezembro ou seja,  a data que 
marca o 81° aniversário do massacre de Nanjing, 
o Governo da RAEM real izou a cer imónia de 
homenagem ao “Dia Nacional de Luto pelas Vítimas 
do Massacre de Nanjing” na Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau, a qual contou com 
a participação da Sr.ª Sónia Chan, no exercício 
de funções interinas do Chefe do Executivo, e 
vários representantes de diferentes sectores. 
Na cerimónia, oito agentes da UTIP colocaram 
coroas de flores junto do palco de prestação de 
homenagens, para a Chefe do Executivo Interina 

南京大屠殺死難者國家公祭日

Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do 
Massacre de Nanjing

13
十二月 DEZ

公祭代表敬獻花圈悼念死難者  
Deposição de coroas de flores em homenagem às vítimas

特警人員將花圈放置於公祭台  
Agentes da UTIP colocaram coroas de flores junto 
do palco de prestação de homenagens

公祭出席者行默哀禮
Convidados em momento de silêncio

e outros representantes procederem à deposição 
de coroas de flores em memória das vítimas do 
massacre de Nanjing. Seguidamente, os presentes 
f i ze ram um minu to  de  s i l ênc io  e  vén ia ,  em 
homenagem às vítimas deste massacre e todos 
os outros compatriotas que foram mortos pelos 
japoneses durante a agressão japonesa na China. 
Todos devem tirar lições da história e criar um 

futuro pacífico.
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節慶假期及大型活動警務措施

Medidas policiais nos dias feriados e eventos 
de grande envergadura

10 月至 12 月期間，本澳相繼迎來了國慶、回歸

假期，也舉辦了多項大型活動，包括「明愛慈善

園遊會」、「澳門格蘭披治大賽車」、「澳門美

食節」、「澳門國際馬拉松」、「澳門國際幻彩

大巡遊」、「澳門光影節」及「除夕倒數活動」等。

節慶假期及大型活動迎來大量旅客到訪，也吸引

了眾多市民共同參與盛事。本局為維持各類慶典

活動現場秩序，以至周邊一帶交通暢順及打擊各

類犯罪活動，採取了一系列因應實際情況而靈活

變動的警務措施，包括調派警力疏導交通、適時

採取人潮管制措施及加派警員巡邏。

Durante  os  meses de Outubro  a  Dezembro, 
chegaram a Macau os feriados do Dia Nacional e 
do Aniversário do Retorno de Macau à Pátria, e 
também tiveram lugar vários eventos de grande 
envergadura, incluindo Bazar de Caridade da 
Cari tas de Macau, Grande Prémio de Macau, 
Festival de Gastronomia de Macau, Maratona 
Internacional de Macau, Desfi le Internacional 
de Macau, Festival de Luz de Macau, Festa da 
Passagem de Ano, etc.

社區警務
Policiamento
Comunitário

長假期間加開驗證櫃枱
Abertura de mais balcões fronteiriços nos feriados prolongados

本局領導及警官視察關閘人流情況
Os dirigentes e oficiais da Corporação inspeccionaram o 
estado da circulação de pessoas nas Portas do Cerco

人潮管制措施
Medidas de controlo de multidão

確保澳門國際幻彩大巡遊隊伍行進秩序
Assegurar uma boa ordem para a actividade de “Desfile 
Internacional de Macau”
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警員在活動中維持秩序
Manter a ordem durante a realização de actividades

增派警力在市面巡邏
Reforçar as patrulhas nas zonas festivas

格蘭披治大賽車期間加派警力疏導人流
Mobilizar mais agentes para controlar o fluxo de 
pessoas durante o período do Grande Prémio de Macau

黃偉鴻警務總長與所有參與大賽車保安工作的警務人員進行列隊
O Intendente, Vong Vai Hong, e todos os agentes policiais participados 
no trabalho de segurança do Grande Prémio em formatura

Os feriados e eventos de grande envergadura 
trouxeram a Macau grande número de visitantes 
e  a t ra í ram a par t ic ipação da população nos 
eventos grandiosos. No intuito de assegurar a 
ordem no local de realização de diferentes festas 
e actividades, a l ivre circulação de veículos e 
pessoas nas respectivas redondezas, e, ainda, o 
combate contra diferentes actividades criminosas, 
a  Corporação adopta uma sér ie  de medidas 
pol ic ia is  f lexíve is  de acordo com a s i tuação 
real do local,  incluindo: mobi l izar um número 
adequado de agentes para desobstruir o trânsito, 
aplicar oportunamente as medidas de controlo de 
multidões, e reforçar as patrulhas em vias públicas.
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本局與澳門明愛就優化無障礙服務進行交流
A Corporação e a Cáritas de Macau trocaram impressões 
sobre o melhoramento dos serviços livres de barreiras

海島警務廳人員分別拜訪澳門工會聯合總會和
民眾建澳聯盟屬下機構
Agentes do Departamento Policial das Ilhas visitaram 
as dependências respectivamente da Federação das 
Associações dos Operários de Macau e da Aliança de 
Povo de Instituição de Macau

會晤社群

Encontro com as Associações

10 月期間，保安司黃少澤司長率領轄下多個部

門的官員，先後拜訪了澳門街坊會聯合總會、澳

門工會聯合總會、澳門歸僑總會、澳門婦女聯合

總會及民眾建澳聯盟等社群，與各代表進行交流

會晤，細心聆聽和記錄社會團體對本澳保安範疇

的建議和回饋。

10 月至 11 月期間，本局亦分別與多個社群進行

會晤，持續推動警民合作，合力維護本澳社會秩

序和治安環境。

No mês de Outubro, o Secretário para a Segurnaça, 
Wong Sio Chak, à frente dos oficiais de departamentos 
da sua tutela, visitou, respectivamente, a União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau, Federação 
das Associações dos Operários de Macau, Associação 
Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, Associação 
Geral das Mulheres de Macau e Aliança de Povo de 
Instituição de Macau, para realizar encontro com os 
seus representantes, onde foram ouvidas atentamente 
e anotadas as suas opiniões e informações no âmbito 
da segurança de Macau.

Além disso, no período de Outubro a Novembro, a 
Corporação também realizou encontros com várias 
associações, prosseguindo a cooperação entre Polícia e 
cidadão, no intuito de assegurar conjuntamente a ordem 
pública e um bom ambiente de segurança na RAEM.
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澳門街坊會聯合總會 
União Geral das Associações dos Moradores de Macau

澳門歸僑總會 
Associação Geral dos Chineses 
Ultramarinos de Macau

澳門婦女聯合總會 
O Su

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

澳門婦女聯合總會 
Associação Geral de Mulheres de Macau

澳門工會聯合總會 
Federação das Associações dos Operários de Macau

黃少澤司長率領轄下官員拜訪多個社會團體
O Secretário Wong Sio Chak guia os oficiais da sua tutela para visitar várias associações

( 相片來源：保安司司長辦公室 )
(Fonte da foto: GSS)
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10 月至 12 月，本局人員分別前往多個社區及旅

遊景點進行防罪和民防宣傳工作，同時蒐集民意、

拉近警民關係。期間向居民、旅客及商戶講解常

見犯罪手法、電話詐騙案件、交通安全知識等，

並呼籲切勿從事非法工作及租住非法旅館，提升

大眾防罪及守法意識，維護本澳良好的治安環境。

Nos meses de Outubro a Dezembro, agentes 
da Corporação deslocaram-se a vários bairros 

社區防罪宣傳

Promoção sobre a prevenção de crimes 
junto dos bairros comunitários

航空公司到訪

Visita

10 月 19 日，機場警務處江偉俊副警務總長與澳

門航空股份有限公司代表溫德鑫總經理助理及地

面服務部溫玉霞總經理會晤，商討有關航空安全

等問題。會上雙方就如何更有效打擊及預防機上

盜竊議題上提出多項措施和建議，並為能迅速和

緊密地交流資訊及情報，制定更快捷之聯絡機制。

警員向居民和商戶講解防災避險資訊
Divulgação de informação aos cidadãos e 
estabelecimentos comerciais sobre a prevenção de 
desastres e de riscos

商討有關完善航空安全的措施
Discutir sobre as medidas de melhoramento de segurança aérea

呼籲旅客提高防盜意識
Apelo a visitantes para ficarem mais alertas 
para a prevenção de crimes

No dia 19 de Outubro, o Subintendente Kong Wai Chon 
da Divisão Policial do Aeroporto teve um encontro 
com o Adjunto do Gerente-geral da Companhia de 
Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L., Wen Dexin e 
a Gerente-geral da sua Secção de Serviços Terrestres, 
Wan Lok Ha, para discutir assuntos associados à 
segurança aérea. Durante o encontro, ambas as partes 
apresentaram várias medidas e sugestões que incidam 
sobre como melhorar o combate e a prevenção contra 
o furto a bordo de avião, e sobre o estabelecimento de 
um mecanismo de ligação mais rápida que permita a 
troca de informações entre as partes duma forma rápida 
e estreita.

comunitár ios e zonas tur íst icas para real izar 
promoções sobre a prevenção de cr imes e a 
protecção c iv i l ,  e  recolher  a opin ião públ ica 
e estrei tar a relação entre Polícia e cidadão. 
Ent re tanto ,  deram uma exp l icação sobre  as 
manhas vulgares de criminosos, o crime de burla 
pelo telefone, e os conhecimentos de segurança 
no t rânsi to,  junto da população,  v is i tantes e 
estabelecimentos comerciais, e fizeram o apelo 
para  o  a fas tamento  de  t raba lho  i l ega l  e  de 
alojamento em pousadas ilegais, no sentido de 
elevar-lhes o grau de alerta para a prevenção de 
crimes e o cumprimento de lei, e de defender o 
bom ambiente de segurança em Macau.
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出席電台時事節目

Presença no programa da Rádio

犬隻服從訓練工作坊

Workshop sobre o treinamento de obediência dos cães

11 月 5 日，警察總局馬耀權局長、本局梁文昌

局長、海關吳國慶副關長及消防局梁毓森局長出

席澳門電台的時事節目《澳門講場》，與市民和

節目主持進行即時互動討論，議題主要總結過去

一年的民防工作，並提出訂定新的「民防綱要法」

及成立專責部門的重要性。保安範疇各部門在

「天鴿」風災後，持續完善及優化民防工作，結

合颱風「山竹」的經驗，積極並踏實地進行應對

自然災害和突發事故的工作，有效地提升了保護

市民生命及財產安全的效能。

No dia 5 de Novembro, o Comandante-geral dos 
Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o Comandante 

為加強狗主認識養犬的法定義務，推廣正確犬隻

服從訓練方法。5 月至 11 月期間，民政總署和本

局合辦了四期「犬隻服從訓練工作坊」。內容包

括講解《動物保護法》的相關內容，以及由警犬

隊人員教授正確的犬隻服從訓練技巧等，藉此加

強狗主妥善看管犬隻的責任意識，宣揚守法精神。

A fim de reforçar os conhecimentos relativos aos 
deveres legais dos donos em criar os cães, promover 

基礎犬隻服從訓練
Treinamento básico de 
obediência dos cães

da Corporação, Leong Man Cheong, o Subdirector-
geral dos Serviços de Alfândega, Ng Kuok Heng, e o 
Comandante do Corpo de Bombeiros, Leong Iok Sam, 
participaram no programa “Fórum Macau” da Rádio, 
onde tiveram uma discussão interactiva em tempo real 
com os cidadãos e os apresentadores do programa, a 
qual residiu principalmente no balanço das tarefas da 
protecção civil tidas no ano passado, e deu ênfase à 
importância de estabelecimento de uma nova “Lei de 
Bases da Protecção Civil” e importância de criação de 
um serviço especializado. Após o tufão Hato, os serviços 
do âmbito de segurança melhoraram e aperfeiçoaram, 
de forma contínua, os trabalhos da protecção civil, 
e, acumulando ainda as experiências recolhidas do 
tufão Mangkhut, procederam activa e praticamente a 
trabalhos que visam a responder a catástrofes naturais 
e situações de ameaça de risco imprevistas, tendo 
aumentado efectivamente a eficácia de protecção da 
segurança da vida e bens dos cidadãos.

a forma correcta no treinamento de obediência 
dos cães, durante os meses de Maio a Novembro, 
o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais 
organizou em conjunto com esta Corporação no total 
de quatro edição de “Workshop sobre o treinamento 
de obediência dos cães”, cujo conteúdo se inclui a 
explicação do respectivo teor da “Lei de Protecção dos 
Animais”, e o ensinamento sobre a técnica de treino 
de obediência dos cães dado por agentes do Pelotão 
Cinotécnico, com vista a reforçar a consciência por 
parte dos donos sobre a responsabilidade de bem 
cuidar dos seus cães, promovendo o espírito do 

cumprimento da lei.
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本局於 11 月 1 日在北安出入境事務廳大樓舉辦

「酒店業警務聯絡機制」交流會，會議由行動廳

黃偉鴻廳長主持，本局多個前線部門主管與來自

22 間酒店，共 30 名保安範疇代表一同交流探

討改善酒店業周邊治安與交通環境，致力保障社

區良好的秩序。本局亦將持續透過機制與業界保

持穩定和緊密的聯繫，共同攜手維護澳門良好旅

遊城市的形象。

本局與酒店業界代表合照
Fotografia dos 
representantes da 
Corporação e do sector da 
hotelaria

黃偉鴻廳長感謝業界積極配合打擊不法活動
O Chefe de departamento Vong Vai Hong em 
agradecimento ao sector pelo seu apoio activo no 
combate contra actividades ilícitas

「酒店業警務聯絡機制」交流會

Sessão de intercâmbio do “Mecanismo de ligação 
policial com o sector da hotelaria”

No dia 1 de Novembro, teve lugar no Edifício do 
Serviço de Migração em Pac On uma sessão de 
intercâmbio do “mecanismo de l igação policial 
com o sector da hotelaria”. A sessão foi presidida 
pelo Chefe do Departamento de Operações, Vong 
Vai Hong, onde as chefias de vários serviços 
operac iona is  e  30 representantes  do sec tor 
de segurança vindos de 22 hoteis abordaram 
conjuntamente as medidas de melhoramento 
das condições de segurança pública e trânsito 
rodoviár io nos redores de hoteis,  com intui to 
de garantir a boa ordem na zona comunitária. A 
Corporação continuará a manter contactos estreitos 
e estáveis com o sector da hotelaria através do 
mecanismo, colaborando-se em defender a imagem 
de uma boa cidade de turismo de Macau.
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11 月 14 日，於本局總部大樓舉行「社區警務

聯絡機制」交流會。會議由黃子暉副局長主持，

內容涵蓋近期的治安情況、交通安全和出入境

事務多個議題。「社區警務聯絡機制」成立於

2013 年 4 月，透過蒐集來自社區聯絡主任提供

的治安情報，有助本局及時部署警力和應對突發

事件，對於預防及打擊犯罪方面起到積極的作

用，有效遏止罪案發生。

No dia 14 de Novembro, teve lugar no Edifício 
C o n f o r s e g  u m a  s e s s ã o  d e  i n t e r c â m b i o  d o 

黃子暉副局長感謝社群對機制的鼎力支持
O 2.º Comandante Wong Chi Fai em agradecimento 
a associações pelo seu grande apoio ao 
Mecanismo

“ M e c a n i s m o  d e  l i g a ç ã o  d o  p o l i c i a m e n t o 
comuni tár io” .  A sessão fo i  presid ida pelo 2.º 
Comandante Wong Chi Fai, e teve um teor que 
incidiu sobre a recente situação de segurança 
pública, a segurança no trânsito e assuntos de 
migração etc. O referido mecanismo foi criado 
em Abril de 2013. As informações de segurança 
fornecidas pelos coordenadores de l igação do 
policiamento comunitário favoreceram a nossa 
disposição atempada de meios policiais e resposta 
a situações inopinadas, rendendo efeitos positivos 
na prevenção, combate e repressão do crime.

本局與機制合作社群代表會晤
Encontro com os representantes das associações colaboradoras do Mecanismo

「社區警務聯絡機制」交流會

Sessão de intercâmbio do “Mecanismo 
de ligação do policiamento comunitário”
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拜訪學校

Visita a escolas

10 月至 12 月期間，本局人員分別前往多間學

校作恆常會晤，包括培華中學、氹仔中葡學校、

澳門大學、聖若瑟教區中學、廣大中學、聖保祿

學校和利瑪竇中學等，持續深化「警 ‧ 校聯絡機

制」運作，與校方保持緊密聯繫和良好溝通，讓

本澳學生可在安全和諧的學習環境中成長。

此外，本局警犬隊亦前往多間學校，向師生展示

警犬緝毒模擬工作和服從演練，並分享訓練犬隻

常識，藉此增加學生對警犬隊工作的了解，從而

培養良好的守法精神。

Nos meses de Outubro a Dezembro, agentes 
da Corporação deslocaram-se a várias escolas, 
incluindo Escola Secundária Pui Va, Escola Luso-
Chinesa da Taipa, Universidade de Macau, Colégio 
Diocesano de São José, Escola Kwong Tai, Escola 
São Paulo e Colégio Mateus Ricci etc., para realizar 
encontros regulares, que visam a aprofundar 
continuamente o funcionamento do “Mecanismo 
de ligação entre a polícia e escolas”, e manter 
contactos estreitos e boa comunicação com as 
escolas, para que os alunos se desenvolvam num 
ambiente de aprendizagem seguro e harmónico.

Por outro lado, o Pelotão Cinotécnico também visitou 
várias escolas, onde se realizou a demonstração 
das aptidões de obediência e busca de drogra dos 
cães-polícia, e compartilhou os conhecimentos 
gerais de treino de cães, por forma a aumentar a 
compreensão dos alunos acerca dos trabalhos do 
Pelotão Cinotécnico, e incutir-lhes o espírito de 
cumprimento de lei.

澳門警務廳和海島警務廳人員分別拜訪多間學校
Visitas de agentes do Departamento Policial de Macau e 
Departamento Policial das Ilhas a escolas

隊員介紹警犬
隊的日常工作
情況
Apresentação 
dos trabalhos 
rotineiros 
do Pelotão 
Cinotécnico

警犬服從演練
Demonstração das aptidões de obediência dos 
cães-polícia
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青少年法律推廣月總結暨頒獎禮
Cerimónia de entrega de prémios e sessão de 
encerramento da actividade do Mês de divulgação 
destinada a jovens

特警隊人員前往學校進行升旗儀式演示
Agentes da UTIP deslocaram à escola para 
demonstrar o hasteamento da bandeira

「普法新 TEEN 地」青少年法律推廣月

Mês de divulgação jurídica destinada a jovens 
“Novo Espaço para a Generalização do Direito”

前往多間學校舉辦防罪講座
Deslocação a várias escolas para realizar palestra sobre 
prevenção de crime

由法務局、教育暨青年局、勞工事務局、司法

警察局、文化局、社會工作局及本局合辦之「普

法新 TEEN 地」青少年法律推廣月活動於 10 月

展開，參與者高達 3 萬 7 千人次。本局透過參

觀活動、專題講座及升旗儀式演示等多種形式，

加深青少年與警務人員的溝通，向青少年傳遞防

罪滅罪資訊和認識相關法律知識，績效斐然。

Em Outubro,  in ic iou-se a act iv idade: Mês de 
divulgação dest inada a jovens “Novo Espaço 
para a Generalização do Direito”, a qual foi co-
o rgan i zada  pe la  D i recção  dos  Se rv i ços  de 
Assuntos de Justiça, Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, Polícia Judiciária, Instituto 
Cultural, Instituto de Acção Social e Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, cuja os participantes 
se atingem os 37000 pessoas. E, esta Corporação 
serviu-se da participação de diferentes actividades, 
palestras temáticas, exibição da cerimónia do içar 
de bandeiras, etc., para reforçar a comunicação 
entre os jovens e os agentes policiais, prestar-
lhes os conhecimentos de prevenção e de combate 
à criminal idade, bem como os conhecimentos 
jurídicos, tendo demonstrado um desempenho 
excelente.
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黃子暉副局長 ( 前排左三 ) 擔任主禮嘉賓
O 2.º Comandante Wong Chi Fai (3.º à esquerda na fila da frente), convidado para presidir a actividade

交通安全推廣活動

Actividade de Sensibilização da Segurança Rodoviária

10 月 28 日，由交通事務局、法務局、教育暨

青年局及本局合辦的「2018 交通安全嘉年華」

於塔石廣場舉行。活動現場設有多個遊戲攤位、

親子工作坊、小司機體驗等區域，舞台上亦安排

了各種精彩節目及抽獎環節，本局警察樂隊及舞

蹈隊亦共襄盛舉，落力表演助興，場面隆重而盛

大，吸引了眾多市民前來參與。

本局一直以來都致力維護交通安全和秩序，10

月至 12 月期間，除了持續對交通違規事件作出

檢控外，同時進行廣泛性宣教工作，包括與相關

部門、學校及團體會面和舉辦各類交通專題講

座，向業界及市民灌輸交通安全知識，確保駕駛

者自身及他人安全。

Em 28 de Outubro, realizou-se, na Praça do Tap 
Seac, o “Carnaval de Segurança Rodoviária”, o 
qual foi co-organizado pela Direcção dos Serviços 
para  os  Assuntos  de Trá fego,  D i recção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça, Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude e por esta 

舞蹈隊展示優美舞姿
Exibição do Grupo de Dança

透過遊戲傳遞交通安全資訊
Transmissão de mensagens de segurança 
no trânsito através de tendas de jogos
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讓市民體驗酒精測試機呼氣測試
Os cidadãos a experimentar o exame de 
pesquisa de álcool no ar expirado

截查車輛
Operação de “Stop”

人員前往食肆宣傳安全駕駛
Os agentes a deslocar nos estabelecimentos de comidas 
para efectuar a tarefa promocial sobre a condução segura

本局聯同交通事務局合辦交通安全講座
Palestra sobre segurança rodoviária organizada por esta 
Corporação em conjunto com a Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego

Corporação. Encontra-se no local várias tendas de 
jogo, zona de workshop familiar, zona experimental 
de pequeno condutor, etc., por outro lado, no palco 
foi programado uma série de actividades bastante 
interessantes para o público e sessão de sorteio, 
cujas exibições efectuadas pela Banda de Música e 
pelo Grupo de Dança desta Corporação animaram 
bastante o evento, atraindo a part icipação de 
muitos cidadãos.

Desde sempre, esta Corporação se esforça na 
salvaguarda da segurança e da ordem rodoviária, 
durante os meses de Outubro a Dezembro, para 
além de proceder, em contínua, autuações contra 
as in f racções de t râns i to ,  ao mesmo tempo, 
desenvolveu amplamente as tarefas promocionais e 
educativas, as quais se incluem: encontros com os 
respectivos departamentos, escolas e associações 
e organização de diferentes palestras temáticas 
sobre o trânsito rodoviário, com vista a incutir 
os conhecimentos sobre a segurança rodoviária 
aos sectores e cidadãos, por forma a assegurar a 
segurança do próprio condutor e de outrem.
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介紹本澳出入境條例
Apresentação das legislações migratórias de Macau

介紹防災應急用品 
Apresentação dos produtos contra desatres e riscos

長者積極分享防罪心得 
Os idosos compartilhem activamente as experiências de 
prevenção do crime

專題講座

Palestra temática

10 月至 11 月期間，本局出入境事務廳及情報

廳派員參與澳門明愛主辦的「工作法律專題講

座」及「兩岸三地外地僱員生活適應現況與支

援研討會」，為外地僱員解釋相關法律制度，

介紹出入境逗留、外地僱員身份認別證的申辦

手續，讓他們了解在澳工作和生活的權利保障、

責任與義務。

Durante os meses de Outubro a Novembro, esta 
Corporação destacou agentes do Serv iço de 
Migração e do Departamento das Informações 
para part ic ipar na “Palestra temática sobre a 
Lei Laboral” e “The Cross-Strait Seminar on the 
Integration and Support for Foreign Workers Across 
Three Territories” organizada pelas Caritas de 
Macau, com o objectivo de esclarecer o respectivo 

此外，本局人員分別聯同澳門街坊會聯合總會、

澳門工會聯合總會、旅遊學院及澳門社會服務

中心合辦防罪及防災知識講座，向居民講解最

新的罪案資訊，並呼籲及早做好防災應急準備，

以保障自身生命財產安全。

A l é m  d i s s o ,  o s  a g e n t e s  d e s t a  C o r p o r a ç ã o 
organizaram, respectivamente, em conjunto com 
União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, Federação das Associações dos Operários 

regime jurídico aos trabalhadores não residentes, 
de apresentar os assuntos migratórios relativos à 
permanência e à formalidade de pedido do Título 
de Identificação de Trabalhador Não-residente, 
tudo para que eles entender o seu direiro, garantia, 
responsabilidade e  deveres de trabalhar e viver em 
Macau.

de Macau, Instituto de Formação Turística e Centro 
de Serviços Sociais de Macau, as palestras sobre 
os conhecimentos de prevenção contra crime e de 
protecção civil, dando explicações aos residentes 
sobre as informações dos crimes mais recentes 
e  apelando para uma preparação prév ia  em 
responder às situações de desastres e riscos, no 
sentido de assegurar a segurança de si próprio e 
dos seus bens.
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人員向學童介紹日常警用裝備
Os agentes a apresentar aos estudantes os equipamentos 
policiais diariamente usados

來賓與警犬作近距離接觸
Um contacto próximo entre os cães-polícia e os visitantes

團體參觀本局

Visita de Associações à Corporação

10 月期間，氹仔警務警司處及警犬隊分別接待

聯國學校（幼兒部）、民政總署義工隊及好公

民家族到訪參觀。本局人員除了向來賓介紹本

局職能及日常警務工作外，還安排參觀大樓設

施、警用裝備，以及警犬的緝毒和服從演練。

相關參觀活動有助來賓加深對本局的了解和信

任，從而培養良好的守法精神。

Durante o mês de Outubro, o Comissariado Policial 
da Taipa e o Pelotão Cinotécnico receberam, 
respectivamente, a visita da Escola das Nações 
(Pré-Primário), da Equipa de Voluntários e da 
Família de Bons Cidadãos do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais. Os agentes desta 
Corporação para além de apresentar as funções 
e as tarefas policiais rotineiras desta Corporação, 
prepararam-lhes ainda uma visita às instalações 
do edi f íc io,  equipamentos pol ic ia is  e,  a inda, 
uma demonstração das habilidades de busca de 
droga e obediência dos cães-polícia. A respectiva 
actividade de visita contribuiu para reforçar a sua 
compreensão e confiança nesta Corporação, com 
vista a incutir valores correctos e consciencializar 
para o cumprimento da lei.
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「治安警少年團」「治安小警苗」參與多項活動

Participação do “Grupo Júnior” e da “Polícia Juvenil” nas 
diversas actividades

本局一直重視及關注青年和兒童的身心發展，

透過成立「治安警少年團」及「治安小警苗」，

為團員提供一系列的培訓及活動，務求能更進

一步地鼓勵他們與警隊攜手防罪滅罪，引領他

們建立正確價值觀，同時幫助團員們發掘自身

潛能，培養他們成為知法守法的社會棟樑和青

年領袖。

Esta Pol íc ia  tem sempre depos i tado grande 
atenção ao desenvolvimento físico e psicológico 
dos jovens e crianças, mediante a criação do “Grupo 
Júnior” e da “Polícia Juvenil” em fornecer aos 
elementos uma série de formações e actividades, 
no sentido de estimular os jovens em prevenir e 
combater a criminalidade conjuntamente com a 
Polícia, de levar-los em criar um correcto conceito 
de valores, bem como apoiar-los em explorar a sua 
potência própria, com o intuito de os formar com 
esforço para serem pilares da sociedade e líderes 
juvenis que conhecem e cumprem a lei. 

參觀盧家大屋

Visita à casa de Lou Kau

參與防罪和交通安全推廣活動

Participação na actividade de 

sensibilização sobre a prevenção de 

crimes e a segurança rodoviária

體驗交通警員的日常工作
A experimentar os trabalhos diários dos agentes 

de trânsito

與旅遊警察並肩巡邏
Patrulhamento efectuado em conjunto com Polícia Turística

參觀交通事務局
Visita à Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego
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少年團參與「大灣區青年論壇」
O Grupo Júnior do CPSP participou no 
“Fórum de Juventude sobre Construir 
em Conjunto a Grande Baía”

交流活動
Actividades de intercâmbio

參與「公益金百萬行」

Participação na “Marcha de Caridade 

Para Um Milhão”

在聖誕市集向居民傳遞冬防訊息

Divulgação da mensagem de 

prevenção de crimes no Inverno aos 

residentes numa feira do Natal

小警苗與家長到農場郊遊Passeio da Polícia Juvenil e dos seus pais à granja

拜訪社區中心Visita ao centro comunitário
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10 月至 11 月期間，廣東省公安廳教育訓練代

表團和廣東省公安廳警衛局分別到訪本局特警

隊交流，並參觀了特警隊的設施及裝備。本局

希望透過相關會晤，加深兩地在警務工作上的

溝通與合作，在「一國兩制」的框架下，務實

地推進國家「一帶一路」的建設與發展，合作

共建更安全的城市。

Durante os meses de Outubro a Novembro, as 
delegações do Departamento de Formação e 
Ensino da Directoria Provincial de Segurança 
P ú b l i c a  d e  G u a n g d o n g  e  d o s  S e r v i ç o s  d e 
Segurança Pública da Província de Guangdong 
efectuaram, respectivamente, visitas à Unidade 
Táctica de Intervenção de Polícia, onde visitaram 
as  suas  i ns ta lações  e  equ ipamen tos .  Es ta 

內地公安機關到訪

Visita dos Órgãos de Segurança Pública do Interior da China

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

黃子暉副局長接待到訪來賓
O 2.º Comandante Wong Chi Fai a receber os visitantes

參觀排爆裝備
Visita a equipamentos para desactivação de explosivos

Corporação espera que, mediante estes encontros, 
poderá aprofundar a comunicação e a cooperação 
entre os dois  lugares no âmbi to de serv iços 
policiais, promovendo, de forma pragmática, a 
construção e o desenvolvimento de “Uma Faixa, 
Uma Rota” dentro do quadro de “Um País, Dois 
Sistemas”, com vista a construir em cooperação 
uma cidade mais segura.
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學員上課情況
Os formandos na aula

由本局及外交部駐澳門特派員公署合辦之「中國

駐外使領館官員第四期《澳門簽證》培訓班」，

於 10 月 16 日 至 20 日 舉 行。 參 與 此 次 培 訓 班

的 13 位學員主要來自中國外交部領事司及 12

個中國駐外使領館的官員。培訓班的內容主要圍

繞本澳入境、逗留的制度、遣返與驅逐程序，以

及關於《澳門簽證》的申請與審查，期間學員們

亦到出入境事務廳邊境站和身份證明局參觀和

交流。

本局冀透過雙方建立的研修學習及交流考察的

機制，共同提升業務水平，進一步優化對外國人

士來澳的預先審查工作。

O “4.° Curso de formação sobre o visto de Macau 
destinado aos oficiais de Embaixadas/Consulados 
da RPC no estrangeiro”, que foi co-organizado por 
esta Corporação e o Comissariado do Ministério 
de Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM, teve 
lugar nos dias de 16 a 20 de Outubro e o qual 
contou-se com a participação de 13 formandos, 
que são oficiais oriundos do Ministério de Negócios 
Estrangeiros e de 12 embaixadas/consulados 
da RPC no estrangeiro. O conteúdo deste curso 
baseia-se principalmente no regime de entrada 
e  de  pe rmanênc ia  em Macau ,  p rocesso  de 
repatriamento e de expulsão e, assuntos relativos 
ao requerimento e apreciação do visto de Macau; 
além disso, durante a decorrência do curso, os 
formandos efectuaram, também, uma visita ao 
posto fronteir iço do Serviço de Migração e à 
Direcção dos Serviços de Identificação de Macau, 
onde desenvolveram um intercâmbio.

《澳門簽證》培訓班

Curso de formação sobre o “Visto de Macau”

培訓班參觀港珠澳大橋邊境站
Visita dos formandos do curso ao posto fronteiriço da Ponte 
Hong Kong-Zhuahai-Macau

開班儀式合照
Fotografia de conjunto na cerimónia de 
abertura do curso

Esta Corporação espera servir-se do mecanismo 
de análise e estudo, intercâmbio e investigação, 
criado pelas duas partes, elevar, conjuntamente, 
o nível dos serviços prestados e optimizar mais a 
tarefa de apreciação prévia aos estrangeiros que 
visitam Macau.
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11 月期間，菲律賓駐澳總領事、尼泊爾駐港總

領事、日本駐港領事、英國駐港領事、瓦努阿圖

共和國外交部司長及菲律賓警察總署官員分別

到訪本局，雙方就有關僑民在澳旅遊、工作及居

留等事宜進行交流。本局冀望能透過會晤，加深

來賓對本局工作的了解，增進友誼，為日後合作

奠定良好的溝通橋樑。

Durante o mês de Novembro, o Cônsul-geral 
das Filipinas em Macau, Cônsul-geral do Nepal 
em Hong Kong, Cônsul  do Japão em Macau, 
Cônsul da Inglaterra em Hong Kong, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da República de Vanuatu e 
Oficiais da Polícia Nacional das Filipinas visitaram, 
independentemente ,  es ta  Corporação,  onde 
desenvolveram um intercâmbio sobre a visita, emprego 
e permanência em Macau por parte dos respectivos 
emigrantes, entre outros assuntos. Esta Corporação 
deseja, mediante do presente encontro, aprofundar 
os conhecimentos sobre os trabalhos desta Polícia 
aos visitantes, reforçar a amizade entre as partes e 
estabelecer uma boa plataforma de comunicação para 
a cooperação do futuro.

林偉民副警務總長 ( 中 ) 接待英國駐港領事到訪
Visita O Subintendente Lam Wai Man (O do meio) recebeu 
a visita da Cônsul da Inglaterrra em Hong Kong

劉運嫦副局長向菲律賓駐澳總領事致送紀念品
A 2.ª Comandante, Lao Wan Seong, a oferecer uma lembrança à 
Cônsul-geral das Filipinas em Macau

外國領事及官員到訪

Visitas de cônsules e oficiais estrangeiros

11 月 19 日，澳門日報讀者公益基金會副會長陸

波先生和飛安達先生一行八人到訪本局，與本局

領導層進行交流會晤。梁文昌局長表示「公益金

百萬行」是澳門標誌性的慈善盛事，本局將一如

既往全力支持，積極參與，並於活動當天加派人

員到場維持秩序及指揮交通，確保活動順利進行。

No dia19 de Novembro, a delegação do Fundo 
de Beneficiência dos Leitures do Jornal Ou Mun, 
composta por oito elementos e chefiada pelos 
seus vice-presidentes, Lok Po e António José de 
Freitas, efectuou uma visita a esta Corporação, 
onde desenvolveu um encontro de intercâmbio 
com a direcção desta Polícia. O Comandante 
Leong Man Cheong afirmou que a “Marcha de 
Caridade para Um Milhão” é um evento de caridade 
simbólico de Macau e, esta Corporação, tal como 
sempre, continuará a apoiar com todas as forças 
e a participar activamente nesta actividade; além 
disso, no próprio dia da Marcha, esta mobilizou 
agentes para a manutenção da ordem e sinalização 
do trânsito, a fim de assegurar que a actividade 
realiza-se com sucesso. 

澳門日報讀者公益基金會到訪

Visita do Fundo de Beneficiência dos Leitores 
do Jornal Ou Mun
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12 月 6 日，澳門保安部隊高等學校舉辦「澳門

保安部隊及保安部門工作經驗分享會」，各部門

代表近 190 人出席了分享會。冀透過人員分享

實務上的寶貴經驗，集思廣益，從而提升警務工

作的效能及人員間的凝聚力，以應對日趨複雜的

社會環境。

A Escola Super ior  das FSM real izou,  no d ia 
6 de Dezembro, uma “Sessão de Part i lha de 
Experiências de Trabalho das Forças e Serviços 
de Segurança de Macau”, e participaram cerca 
de 190 representantes dos diferentes serviços. 
Pretendendo, através de partilha de experiência 
val iosa na prát ica por parte de pessoal  e de 
junção dos pensamentos colectivos, aumentar a 
eficácia do trabalho policial e a coesão do pessoal, 
para lidar com o ambiente social cada vez mais 
complexo.

馬超雄警司和蘇文健警員分享工作經驗
O Comissário MA CHIO HONG e o Guarda SOU MAN KIN 
partilharam as suas experiências de trabalho

保安司黃少澤司長向講者致送紀念品
Secretário para a Segurança Wong Sio Chak ofereceu 
lembranças aos conferencistas

澳門保安部隊及保安部門工作經驗分享會

Sessão de Partilha de Experiências de Trabalho das Forças e 
Serviços de Segurança de Macau
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第十三屆「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 12 月 3 日至 7 日在南京舉行，期間 12 月 4

日至 5 日進行了研討會交流，本澳代表團由警

察總局梅山明局長助理帶領，本局領導主管、

論文作者及書畫作者出席了是次研討會。

本屆研討會主題為「安全治理新形勢與深化跨

境警務合作」，來自四地警界的人員和專家學

者逾 200 人參與研討會。本局詹劍烽警長撰寫

題為《酒店業安全治理與跨境犯罪防控──以澳

門為例》的論文，經過評審入選本屆研討會進

行交流。該論文探討了有關酒店業安全治理與

進行跨境犯罪防控工作上的關係，並向與會者

介紹了本局與澳門酒店業界共同建立的「酒店

業警務聯絡機制」。

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會

13.º Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois Lados do Estreito, 
Hong Kong e Macau”

梁文昌局長率領本局人員參與研討會
O Comandante Leong Man Cheong chefia os agentes desta 
Corporação para a participação no seminário

梁慶康警務總長向論文作者發表精彩的點評
O Intendente Leong Heng Hong a efectuar um 
comentário espectacular para os autores das teses

詹劍烽警長發表演講
O Chefe Chim Kim 
Fong a apresentar a 
sua tese

Nos dias 3 a 7 de Dezembro real izou-se, em 
Nan j ing ,  o  “13 . °  Seminá r io  sob re  C iênc ias 
Policiais entre os Dois Lados do Estreito, Hong 
Kong e Macau” e, nos dias 4 e 5 de Dezembro 
desenvolveu-se o seminário de intercâmbio, no 
qual contou-se com a participação da delegação 
de Macau,  que fo i  chef iada pelo Adjunto do 
Comandante dos Serviços de Polícia Unitários, Mui 
San Meng, e constituída pelos dirigentes e chefias 
desta Corporação, autores das respectivas teses, 
caligrafias e pinturas.

O tema do seminário deste ano foi “A tendência 
sobre a gestão de segurança e o reforço da 
cooperação policial transfronteiriça”, o qual contou-
se com a participação de agentes dos sectores 
policiais de quatro regiões e especialistas e peritos, 
um total de mais de 200 pessoas. A tese com o 
tema “Gestão da segurança no sector hoteleiro e 
defesa e controlo da criminalidade transfronteiriça 
– Servir-se de Macau como exemplo”, redigida 
pelo chefe Chim Kim Fong desta Corporação, foi 
seleccionada para ser intercambiada no seminário 
deste ano. A referida tese abordou-se sobre a 
relação de trabalho na gestão da segurança no 
sector hoteleiro e defesa e controlo da criminalidade 
transfronteiriça e, foi apresentado o “Mecanismo 
de ligação policial com o sector hoteleiro” também, 
criado por esta Corporação e o sector hoteleiro de 
Macau, aos participantes do seminário.
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另外，本屆研討會也特別增加了「警察書畫展」

的環節，以促進兩岸四地警察書畫愛好者的交

流，弘揚中華文化，推動警隊文化建設。本局

多位警務人員分別以書畫作品參加了展覽，並

在書畫展上與兩岸四地同業的書畫愛好者即席

揮毫，共同創作。期望研討會繼續發揮平台作

用，推動警學交流，為警務工作帶來啟機，並

提供更強而有力的理論支撐。

Além disso, no evento deste ano foi acrescentado 
especialmente uma secção de “Exposição de 
Obras de Caligrafia e de Pintura realizadas por 
Polícias”, que visa incentivar o intercâmbio entre 

「警察書畫展」剪綵儀式
Cerimónia de corte de fita da “Exposição de 
Obras de Caligrafia e de Pintura realizadas 
por Polícias”

本局人員參展作品 :
1) 林倩怡 警員　2) 黃偉倫 退休警務人員　3) 林倩怡 警員　4) 蔣少鑫 警司
Obras expostas do pessoal desta Corporação:
1) Guarda LAM SIN I     2) Agente Aposentado da Polícia WONG WAI LON     3) Guarda LAM SIN I　4) Comissário CHEONG SIO IAM

polícias entusiastas da caligrafia e da pintura das 
quatro regiões, promover a cultura tradicional 
chinesa, fomentar a construção da cultura policial 
e elevar a formação artística das polícias. Vários 
agentes policiais desta Corporação participaram 
na exposição com as suas obras de caligrafia e 
de pintura e, até criaram, conjuntamente, com os 
polícias entusiatas da caligrafia e de pintura das 
quatro regiões, novas obras artísticas no próprio 
local da exposição. Espera-se que o seminário 
continue a produzir efeitos de plataforma, promover 
o intercâmbio de ciências policiais, proporcionar 
novas oportunidades ao policiamento e prestar um 
apoio teórico mais rico e forte.

1 32 4
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本局人員參展作品 :
5) 黃偉倫 退休警務人員　6)7) 林慧睛 警員　8) 陳偉東 警員　9) 林倩怡 警員　10) 蘇元應 副警長　11) 林倩怡 警員
Obras expostas do pessoal desta Corporação:
5) Agente Aposentado da Polícia WONG WAI LON     6)7) Guarda LAM WAI CHENG     8) Guarda CHAN WAI TONG
9) Guarda LAM SIN I     10) Subchefe SOU UN IENG     11) Guarda LAM SIN I
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳警員成功偵破一宗「職務之潛越」的案件

Agentes do Departamento de Informações desmantelaram um 
caso sobre “Usurpação de funções”

本局情報廳接獲線報，指位於北區某一單位內，

懷疑有人經營無牌牙醫診所。經本局情報廳警

員對線報進行資料分析及現場監察後，於 10 月

12 日聯同衛生局北區稽查組採取聯合行動到上

址進行調查。期間，於上述單位內發現一名身穿

綠色醫療制服的男子及 4 名越南籍男女，其中

一人為逾期人士。

本局調查期間，發現該名越南籍男子為「冒牌

牙醫」，單位內有一張牙科醫療椅及大量藥物，

醫療設備及藥物由越南網站購買，經同鄉郵寄來

澳。該「診所」經營 3 個多月，已診治約 30 名

病人，大多為越南人。

本局將當中兩名男女分別以「職務之潛越」及

「收留」罪，聯同另外 4 名涉案人士移送檢察

院偵訊。

O Depar tamento  de  In fo rmações  (DI )  des ta 
C o r p o r a ç ã o  r e c e b e u  a  i n f o r m a ç ã o  d e  q u e 
suspeitava-se haver alguém a exercer a actividade 
de dentista (explorar um consultório de dentista) 
num apartamento da Zona Norte sem a devida 
l i c e n ç a .  E ,  a p ó s  d o s  a g e n t e s  d o  D I  d e s t a 
Corporação analisado a respectiva informação 
e desenvolvido uma fiscalização ao local, no dia 
12 de Outubro, estes procederam uma operação 
conjunta com o Grupo de Inspecção da Zona Norte 

dos Serviços de Saúde e deslocaram-se ao referido 
espaço para efectuar uma averiguação. Nesta 
operação, encontrou-se, no referido apartamento, 
um homem que estava vestido de uniforme de 
médico verde e outros 4 indivíduos (homens e 
mulheres),  todos estes são de nacional idade 
vietnamita e um deles encontrava-se em excesso 
de permanência.

Durante a investição, descobriu-se que o homem 
que estava vestido de uniforme de médico era um 
“dentista falso” (sem licença) e, no apartamento 
encontraram uma cadeira odontológica, grande 
quantidade de medicamentos e equipamentos 
médicos; esses medicamentos foram adquiridos em 
Vietnam e enviados a Macau por um compatriota 
conhecido. Este “consultório” encontrava-se em 
funcionamento por pouco mais de três meses, 
tendo já procedido ao tratamento de cerca de 30 
pessoas, maioritariamente vietnamitas.

Entre os supramencionados indivíduos, um homem 
e uma mulher foram acusados por esta Corporação, 
respectivamente, por cometimento do crime de 
“Usurpação de funções” e de “Acolhimento” e, 
entregues conjuntamente com out ros quat ro 
indivíduos envolvidos no caso ao Ministério Público 
para os devidos efeitos.
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警務人員進修課程

Curso de aperfeiçoamento para Agentes Policiais

為提升本局前線警務人員的綜合能力，持續學習

新知識以優化服務質素，本局警察學校每年均

定期開辦「警務人員進修課程」。本年度課程

於 1 月至 9 月期間進行，每班為期兩星期，對

象為首席警員至警員，共 266 位人員參與。課

程導師分別由本局、司法警察局、法務局及社會

工作局委派相關專業人員擔任，共設有 21 個科

目，包括：品德教育、打擊販賣人口犯罪講座、

公眾事件應對技巧、心理健康、問題賭博防治、

戒毒錦囊、現場溝通技巧、接待及回應技巧、出

入境事務知識、掩護物的使用、截停及盤問技巧

訓練、警察裝備及使用、同伴間互相掩護戰術、

常用槍械認識、警務知識、處理兇暴性人士訓

練、戰術性接近可疑車輛 / 人物訓練、日常截查

車輛、建築物內封鎖、搜查戰術及體能訓練、處

理可疑物品及炸彈之講解等。

課程透過多方位專業知識培訓，以及模擬日常警

務工作處理技巧訓練，旨

在提升警務人員的個人素

質、警務工作效能，以及

更新警務知識。

No i n tu i t o  de  e l eva r  as 
competências integradas 
dos agentes pol ic ia is da 
linha-de-frente desta Polícia 

培訓課程
Cursos de
Formação

e, para que os mesmos aprendem constantemente 
novos conhecimentos, a Escola de Polícia desta 
Corporação organiza,  per iod icamente,  todos 
os  anos ,  o  cu rso  de  ape r fe i çoamen to  pa ra 
agentes policiais. O curso de aperfeiçoamento 
deste ano teve lugar nos meses de Janeiro a 
Setembro, e a duração de cada turma foi  de 
duas semanas,  os  respect ivos dest inatár ios 
foram agentes policiais dos postos de guarda a 
guarda principal, tendo contado, no total, com 
a participação de 266 agentes. Os formadores 
deste curso são especia l is tas em di ferentes 
áreas e nomeados, independentemente, por esta 
Corporação, Pol íc ia Judic iár ia,  Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça e Instituto de 
Acção Social, tendo estabelecido, ao todo, 21 
disciplinas, as quais incluem: educação moral, 
palestra sobre o combate contra o crime de tráfico 
de pessoas, técnicas de resposta aos incidentes 
públicos, saúde psicológica, prevenção do jogo 
problemático, informações sobre a desintoxicação, 
técn icas de comunicação “ in  loco” ,  técn icas 
de recepção e resposta, conhecimentos sobre 
assuntos migratórios, utilização de objectos de 
protecção, treino sobre técnicas de intercepção e 
interrogatório, equipamento policial e utilização das 
estratégias de mútua protecção entre camaradas, 
conhecimentos sobre as armas de fogo de uso 
corrente, conhecimentos de policiamento, treinos 
destinados ao tratamento de terroristas, treinos 
de aproximação estratégica de veículos/indivíduos 
suspei tos,  t re inos de in tercepção normal  de 
veículos, treinos de bloqueio no interior do edificio, 
treinos sobre as tácticas de busca e treino físico, 
exp l icações sobre o  t ra tamento de ob jec tos 
suspeitos e bombas, etc..

Este  curso de aper fe içoamente  serve-se de 
uma formação de conhecimentos profissionais 
multi facetados e, treinos relacionados com as 
técnicas de tratamento de trabalhos pol ic iais 
rot inos,  para e levar as qual idades pessoais, 
eficiência dos trabalhos policiais desenvolvidos e, 
ainda, actualização dos conhecimentos policiais 
dos agentes.
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特警隊趙崇遠代指揮官主持結業儀式
 O Comandante substituto da UTIP, 
Chio Song Un, presidiu à cerimónia de 
encerramento do curso

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

10 月 5 日及 12 月 21 日，在特警隊體育館分別

舉行了第二十九期、第三十期「警務應變防暴

課程」結業儀式，修讀學員分別來自本局轄下

各部門合共 89 位人員及懲教管理局 8 位人員。

課程內容包括人群管理及控制、梯間行進、入

屋技巧及防暴技術等。經過為期 8 星期的專業

訓練及嚴格測試，各學員在個人素質、防暴技

術及戰術方面亦有所提高，大大增強了人員應

對警務防暴及突發性事件的應變能力。

Nos  d ias  5  de  Ou tub ro  e  21  de  Dezembro , 
realizaram-se no pavilhão desportivo da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, as cerimónias de 
encerramento do 29.° e 30.° “Curso de Intervenção 
Policial”. Os cursos foram frequentados pelos 89 
agentes provindos das diferentes subunidades 
desta Corporação e 8 agentes da Direcção dos 
Serviços Correccionais, cujo conteúdo inclui: a 
gestão e controlo de mult idões, o andamento 
protectivo nas escadas, as técnicas para a entrada 
no apartamento e de ant imot im, etc. .  Após 8 
semanas de treinos profissionais e testes rigorosos, 
os agentes aumentaram a sua qualidade pessoal, 
as técnicas de motim e as estratégia, bemo como 
a capacidade de resposta na intervenção policial e 
no tratamento de incidentes imprevistos.
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操作拖車技巧

Curso de Operação de Reboque

10 月 27 日及 11 月 10 日，本局首次開辦「操

作拖車技巧」課程，導師主要教授交通廳人員在

大型巴士發生緊急故障時的處理方法、拖車和吊

車的技巧、拖車時須注意的各類事項，以及如何

使用各種拯救車輛的工具等。本課程有效改善及

優化處理相關工作，亦有助提升人員在操作上的

安全性和專業性。

Nos d ias 27 de Outubro e 10 de Novembro, 
esta Corporação organizou pela primera vez o 
“Curso de Operação de Reboque”, no qual os 
formadores explicaram principalmente ao pessoal 
do Departamento de Trânsi to os métodos de 
tratamento na situação de avaria emergente de 
autocarro de grande envergadura, as técnicas 
de reboque e de guindagem, os diversos pontos 
que devem tomar durante o roboque, e como usar 
as diversas ferramentas para o salvamento de 
viaturas, etc. O presente curso contribuiu para 
melhorar eficazmente o tratamento dos respectivos 
t rabalhos e e levar  a  segurança e o  grau de 
profissionalismo do pessoal durante a operação.

團體訓練活動
Actividade e treino 
em grupo

教官培訓課程

Curso de Formação de Instrutores

11 月至 12 月期間，本局警察學校舉辦第十屆「教

官培訓課程」，共委派 18 位人員修讀，職級由警

員至副警長。課程邀請專業導師授課，內容包括：

溝通及演講技巧、設計試題、歷奇活動、城市定

向、瑜伽、核心及伸展運動理論訓練等。課程通

過理論和實踐並用，有助提升執行教官工作人員

的管理訓練活動知識，全面提高教學質素及效益。

Durante os meses de Novembro a Dezembro, a 
Escola de Polícia desta Corporação organizou o 
12.° “Curso de Formação de Instrutores”, o qual foi 
frequentado pelos 18 agentes dos postos de guarda 
a subchefe. O curso foi leccionado por instrutores 
profissionais, que consiste em conteúdos das 
técnicas de comunicação e de proferir discurso, 
da preparação sobre os conteúdos de prova, das 
actividades de aventura, do percurso do desafio, 
da ioga, da teoria e treino sobre os exercícios de 
alongamento, entre outros. Mediante as teorias e 
práticas, o curso ajuda em elevar a aptidão física e 
os conhecimentos sobre a gestão das actividades 
de treino do pessoal que exerce funções dos 
instrutores, e aumentar a qualidade e eficiência das 
intruções.
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警察學校劉幸儀代校長主持
結業儀式
A Directora substituta da 
Escola de Polícia, Lau Hang Yi, 
Clara, presidiu à cerimónia de 
encerramento do curso

讓學員感受水炮車的威力 
Formandos a experimentarem a força e o efeito do veículo dotado de 
canhão de água

旅遊警察培訓課程

Curso de Formação da 
Polícia Turística

11 月 1 日及 11 月 16 日，本局警察學校分別舉

行 2018 年度第一期、第二期「旅遊警察訓練課

程」結業儀式，合共 40 位來自各警務部門的警

員通過考核，順利完成課程。課程導師由本局、

司法警察局及旅遊學院具相關專業資格的人員擔

任，課程內容包括澳門旅遊資訊工作坊、警務知

識、戰術及技巧訓練、人潮管控及現場溝通等學

科。學員經過一系列專業訓練，已掌握基本的知

識及技巧，在防止犯罪、人潮管控、處理突發事

件、協助旅客以致推廣親切友善形象的職能充分

發揮，為本澳構建健康旅遊城市形象貢獻力量。

Nos dias 1 e 16 de Novembro, realizaram-se na 
Escola de Polícia as cerimónias de encerramento 

do 1.°  e  2 .°  “Curso de Formação da Pol íc ia 
Turística”, nos quais os 40 agentes oriundos de 
diferentes subunidades policiais foram aprovados 
na aval iação e conseguiram concluir o curso. 
O conteúdo do curso inc lu i :  workshop sobre 
informações turísticas de Macau, conhecimentos 
de policiamento, treino das estratégias e técnicas, 
controlo de multidões e comunicação no local, 
etc.. Após uma série dos treinos profissionais, os 
formandos dominaram conhecimentos e técnicas 
básicos, para maximizar as funções da “Polícia 
Turística” na prevenção de crimes, controlo de 
multidões, tratamento dos incidentes imprevistos, 
apo io  a  tu r is tas ,  e  a  d ivu lgação da imagem 
positiva e simpática, por forma a contribuir para a 
construção de uma cidade turística e saúdavel.



34

警犬隊領犬員培訓課程

Curso de Formação de Tratador de Cão-polícia

11 月 23 日，本局特警隊舉行第十二期「警犬

隊領犬員培訓課程」結業儀式。課程為期 12 週，

人員均需通過各項專業考核及實習，成績合格的

20 位人員獲頒具備擔任領犬員資格的「領犬員

證書」。擔任領犬員後，將獲派一頭警犬作為工

作伙伴。往後，領犬員在上司的指引及監管下，

負責該警犬的一切日常生活及訓練。

No dia 23 de Novembro, a Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia desta Corporação realizou 
a cerimónia de encerramento do 12.° “Curso de 
Formação de Tratador de Cão-polícia”. O curso 
tem a duração de 12 semanas e os formandos 
precisam de ser passados em todos os exames 
prof iss ionais  e estágio.  Aos 20 agentes que 
conc lu í ram com aprove i tamento  o  curso  de 
formação foi atribuído o “Diploma de Tratador de 
Cães-Polícias”, sendo então os mesmos habilitados 
para o desempenho de funções de tratador de 

特警隊李幸志副警司主持結業儀式
O Subcomissário Lei Hang Chi da UTIP presidiu à cerimónia de encerramento do curso

cão-polícia, e é distr ibuído a cada agente um 
cão-polícia como parceiro de serviços. Sob as 
orientações e supervisão de seu superior, é o 
agente posteriormente, responsável por todas as 
tarefas relacionadas com a vida diária do animal e 
pelo treinamento do mesmo.
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特別巡邏訓練課程

Curso de Formação de Patrulha Especial

11 月至 12 月期間，本局開辦第十四期「特別

巡邏訓練課程」，合共 20 位來自本局轄下各部

門的人員參與訓練。課程內容包括截停及盤問技

巧、戰術性接近可疑車輛、建築物內外之封鎖、

搜查技能、家暴處理及制服兇徒之手法等。經過

一系列嚴格訓練，為警隊培育了一支以車載巡

邏，具高機動性，應變性強，且能專業處理特定

案件的精銳隊伍。

警察學校劉幸儀代校長主持結業儀式
A Directora substituta da Escola de Polícia, Lau Hang Yi, Clara, presidiu à cerimónia de encerramento do curso

Durante os meses de Novembro a Dezembro, a 
Corporação organizou o 14.° “Curso de Formação 
de Patrulha Especial”, que foi frequentado por 
20 agentes provindos de diferentes subunidades. 
O conteúdo do curso inclui: a intercepção e as 
técnicas de interrogatório, a aproximação táctica a 
veículos suspeitos, o cerco dos prédios, as técnicas 
de revista, o tratamento das violências domésticas 
e as maneiras de controlar os criminosos, etc. 
Pelos treinos rigorosos, o curso visa formar uma 
equipa de elite eficiente, flexível, ágil e que pode 
resolver profissionalmente os casos específicos.



36 導師通過案例進行深入淺出的講解
A formadora a dar explicações introduzindo os casos típicos e 
usando uma forma simples

刑事情報分析及跟蹤訓練課程

Curso de Análise de Informações Criminais e 
de Seguimento

12 月 5 日至 7 日，本局警察學校開辦「刑事情

報分析及跟蹤訓練課程」，來自本局各警務單位

合共 30 位警務人員修讀。本局邀請香港警務處

刑事情報科人員來澳擔任導師，就情報資料搜

集、分析評估、地方勘察及封鎖、跟蹤及監視技

巧等課題進行講解。學員能透過課程學習鄰近地

區同業的知識及經驗，藉此提升情報分析的能

力，進一步強化專業技能。

Nos dias 5 a 7 de Dezembro, a Escola de Polícia 
desta Corporação organizou o “Curso de Análise de 
Informações Criminais e de Seguimento”, que foi 
frequentado por 30 agentes policiais. Esta Corporação 
convidou para ser docentes os elementos dos serviços 
de informações criminais da Polícia de Hong Kong, 
para explicar a recolha de informações e de dados, 
a análise e estudo sobre as actividades ilegais, 
a inspecção e bloqueio do local, as técnicas de 
seguimento e de vigilância, entre outros temas. Os 
formandos conseguiram assimilar os conhecimentos 
e experiências dos serviços congéneres das regiões 
vizinhas, elevando assim a sua capacidade de análise 
de informações criminais e fortalecendo a sua técnica 
e capacidade profissional.

情報廳李日明副警務總長主持結業儀式
O Subintendente Lei Iat Meng, do Departamento de Informações, 
presidiu à cerimónia de encerramento do curso

特警隊趙崇遠代指揮官主持結業儀式
O Comandante substituto da UTIP, Chio Song Un, presidiu 
à cerimónia de encerramento do curso

12 月 14 日，第二十一期「保護重要人物及設

施課程」結業儀式於特警隊體育館進行，28 位

來自各警務單位之學員，經過數月嚴格系統訓

練，已能掌握駕駛、急救、住地保安工作及保護

陣形等系列的專業技術，並過通考核，為本局專

業隊伍再添新力量。

No dia 14 de Dezembro, realizou-se no pavilhão 
desportivo da Unidade Táctica de Intervenção da 
Polícia, a cerimónia de encerramento do 21.° “Curso 
de Protecção a Altas Entidades e Instalações 
Importantes”. Após os vários meses de treinos 
rigorosos, os 28 agentes provindos de diferentes 
subunidades desta Corporação já dominaram as 
técnicas de condução, do primeiro socorro, do 
trabalho de segurança no local de alojamento e 
das formas de protecção, entre outras técnicas 
profissionais, e passaram nos exames. A equipa 
profissional desta Corporação vai ter mais forças.

保護重要人物及設施課程

Curso de Protecção a Altas Entidades e 
Instalações Importantes
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聯合反恐演練

Exercício conjunto antiterrorista

11 月 8 日下午，警察總局聯同中國人民解放軍

駐澳門部隊，並協調澳門海關、治安警察局、司

法警察局、消防局、衛生局、新聞局及體育局等

多個部門及機構，於東亞運動會體育館進行代號

「靈犬」的聯合反恐演練，旨在增強跨部門間的

聯動機制，提升應對突發公共事件的能力。

演練模擬在大型演唱會發生涉及化武及放射性

武器的恐怖襲擊，以及脅持人質事件。是次演練

歷時約 2 小時，共派出 900 名人員參與，駐澳

部隊亦派出 49 名人員，主要負責危險品偵察、

人員及場館的洗消工作。

Na parte da tarde do dia 8 de Novembro, os 
Serviços de Polícia Unitários e a Guarnição em 
Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, 
em coordenação com os Serviços de Alfândega, 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, Polícia 
Judiciária, Corpo de Bombeiros, Serviços de Saúde, 
Gabinete de Comunicação Social e Instituto do 
Desporto realizaram, na Nave Desportiva dos Jogos 
da Ásia Oriental de Macau, um exercício conjunto 
antiterrorista denominado “Cão espirituoso”, com 
o objectivo de reforçar o mecanismo de acção 
conjunta e elevar a capacidade de resposta a 
ocorrências súbitas.

O exercício simulou que houve ataque terrorista 
de armas químicas e radioactivas num concerto 
musical de grande escala e sequestro dos reféns. O 
exercício durou cerca de duas horas, tendo contado 
com a participação de 900 pessoas. A Guarnição 
em Macau enviou também 49 funcionários, tendo 
sido responsável pela investigação dos produtos 
perigosos e pela limpeza das instalações e das 
pessoas afectadas.
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警長晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de Chefe

10 月 29 日，在本局特警隊大樓舉行警長晉升

儀式，由黃子暉副局長主持，出席的領導和各部

門主管為新晉警長佩戴肩章，並祝賀和勉勵他們

在職涯新階段有更好的表現。

是次晉升為警長的 42 位（男性 29 位，女性 13

位）人員均經過修讀 2018 年晉升警長課程，通

過考核且成績合格，獲晉升為警長。

Em 29 de Outubro, realizou-se no Aquartelamento 
da Unidade Especial de Polícia desta Corporação, 
a cerimónia de promoção ao posto de chefe, a qual 
foi presidida pelo 2.º Comandante Wong Chi Fai, e 

新晉警長與本局領導主管合照     
Fotografia conjunta dos recém-promovidos ao posto de chefe junto da direcção e chefias da Polícia

黃子暉副局長為新晉警長佩戴肩章    
Colocação do distintivo de posto pelo 2.º 
Comandante, Wong Chi Fai, aos recém-
promovidos ao posto de chefe

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções

contou com a presença da direcção e responsáveis 
das várias subunidades, que colocaram o distintivo 
de posto aos recém-promovidos ao posto de 
chefe, dando-lhes os parabéns e encorajando-os a 
desempenhar bem na nova etapa da sua carreira 
profissional. 

Na cer imónia,  houve 42 agentes promovidos 
(incluindo 29 masculinos e 13 femininos), os quais 
frequentaram o Curso de Promoção para o Posto 
de Chefe do Ano 2018, passando a prova e sendo 
positiva a classificação, assim são promovidos ao 
posto de chefe.
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警員就職典禮

Cerimónia de Tomada de Posse dos Guardas

11 月 6 日，在本局特警隊大樓內為新入職警員

舉行就職典禮。儀式由梁文昌局長主持。梁文昌

局長於致辭中，勉勵所有新警員時刻竭盡所能、

服務社會。

是次就職的警員合共 192 人，包括一般職程男

性 125 人及女性 67 人。學歷方面，具碩士學歷

4 人，具大學學歷 120 人，具大專學歷 2 人，

其餘具中學學歷。新晉警員於儀式結束後，隨即

被派駐本局各部門擔任警務工作。

Em 6 de Novembro, no Aquartelamento da Unidade 
Especial de Polícia desta Corporação foi realizada 
a cerimónia de tomada de posse dos guardas 
novos, a qual foi presidida pelo Comandante Leong 
Man Cheong. O Comandante proferiu um discurso, 
encorajando os guardas novos a envidar todo o 

esforço para servirem a sociedade. 

Foram 192 guardas que tomaram a posse do cargo 
de agente policial, dos quais 125 masculinos e 
67 femininos se integraram na carreira ordinária, 
dos agentes empossados, 4 obtiveram o grau 
de mestrado, 120 são licenciados, 2 obtiveram o 
bacharelato, e os restantes completaram o ensino 
secundár io complementar.  Após a cer imónia, 
os novos agentes são distribuídos às diversas 
subunidades para o  desempenho de tare fas 
policiais.

梁文昌局長為成績第一名警員佩戴警章    
O Comandante Leong Man Cheong a colocar 
o crachá ao agente do 1.º classificado da 
classificação final
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梁文昌局長與獲獎部門主管合照    
Fotografia conjunta do Comandante,
Leong Man Cheong, com as chefias das 
subunidades premiadas

表揚運動比賽成績優異部門

Elogio dado às subunidades com melhores 
classificações nas competições desportivas

本年度舉辦了各項球類、射擊及長跑等內部比

賽，本局轄下部門人員積極參與。比賽不僅能考

驗人員的體能和意志，亦促進了部門及人員間的

友誼，大大提升了團隊精神及士氣。本局特此對

全年總成績優異的部門進行表揚，以資鼓勵。榮

獲「運動比賽全年總成績獎」部門：

冠軍：特警隊

亞軍：出入境事務廳

季軍：澳門警務廳

As diversas competições internas, como as de 
modalidade de bolas, de t iro e de corta-mato, 
organizadas no corrente ano, foram atraídas 
ac t i vamente  a  pa r t i c ipação  do  pessoa l  das 
d i fe ren tes  subun idades .  Es tas  compet ições 
para além de testar a capacidade física e força 
de  von tade  do  pessoa l ,  a inda  p romovem a 
amizade entre os serviços e o pessoal, elevando 
significativamente o espírito de camaradagem e o 
moral do pessoal. Esta Corporação, no sentido de 
estimular, elogiou as subunidades que obtiveram 
melhores classif icações durante o ano inteiro. 
Subunidades que obtiveram o “Prémio de Melhor 
Classificado Anual”: 

1.º lugar: Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

2.º lugar: Serviço de Migração

3.º lugar: Departamento Policial de Macau

嘉獎表揚
Louvor e Elogio
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本局獲表揚

Elogio dado à Corporação

第一警務警司處警務偵查科獲表揚

Elogio dado à Secção de Inquéritos do Comissariado Policial n.º 1

10 月 5 日，中國建築工程（澳門）有限公司張

海鵬董事長及張杰董事總經理等代表到訪本局，

並向本局致送紀念錦旗，以對本局於颱風期間的

搶險救災工作表示支持和肯定。

Em 5 de Outubro, real izou-se a vis i ta a esta 
Polícia do Director Cheong Hoi Pang e Gerente-
geral Chong Kit, da Companhia de Engenharia 
e de Construção da China (Macau), Limitada, os 
dois ofereceram um galhardete à Corporação, 
apresentando o seu apoio e admiração a esta 
Polícia quanto aos trabalhos de resgate durante a 
passagem de tufão.

11 月 12 日，一名車輛盜竊案件受害人家屬代

表，向本局澳門警務廳第一警務警司處人員致送

錦旗，以感謝該廳偵查科人員早前快速偵破有關

案件，且成功將嫌犯逮捕，以及表揚本局人員充

分發揮警隊的高效專業精神。

Em 12 de Novembro,  a fami l iar  da ví t ima do 
caso de furto de veículo ofereceu um galhardete 
aos agentes do Comissariado Policial n.º 1 do 
Departamento Policial de Macau desta Corporação, 
a f im de agradecer os agentes da Secção de 
I nqué r i t os  po r  desman te lamen to  ráp ido  do 
respectivo caso, conseguindo deter o suspeito, e 
elogiando todo o pessoal por ter desempenhado 
bem o espírito da alta eficiência da polícia.

梁文昌局長代表接受錦旗
O Comandante, Leong Man Cheong, em representação para 
receber o galhardete 

黃耀麟警司代表接受錦旗
O Comissário, Wong Io Lon, em representação para 
receber o galhardete
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海島警務廳偵查科獲表揚

Elogio conferido à Secção de Inquérito do Departamento Policial das Ilhas

12 月 14 日，兩位女士向本局海島警務廳偵查

科致送錦旗，以表揚該廳偵查科人員分別於 7

月 29 日及 11 月 24 日迅速偵破兩宗拾遺不報案

件，成功為事主尋回失物，將嫌犯繩之以法。

趙健庭警長代表接受錦旗
O Chefe, Chiu Kin Teng, em representação para receber o galhardete

Em 14 de Dezembro, duas senhoras ofereceram 
g a l h a r d e t e s  à  S e c ç ã o  d e  I n q u é r i t o s  d o 
Departamento Policial das Ilhas desta Corporação, 
em elogio de acções tidas pelos nossos agentes em 
desmantelamento dos dois casos de apropriação 
ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada, 
respectivamente em 29 de Julho e 24 de Novembro, 
e recuperação de objectos perd idos para as 
vítimas, e por fim conseguindo deter os suspeitos.
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體育競賽
Desporto e
Competições

跑步隊屢獲佳績

A equipa de corrida conseguiram 
excelentes resultados

10 月至 12 月期間，本局跑步隊分別派出隊員參

與「2018 澳門明愛慈善跑」和「第 13 屆澳門樂

善盃」，與社會各界同心協力，支持慈善公益籌

款。此外，跑步隊亦積極參與「2018 全澳公開

長跑聯賽」及「2018 澳門國際馬拉松」等不同

賽事，所有隊員憑藉信念、堅持不懈跑畢全程。

參賽隊員合照
Fotografia dos participantes

李幸志副警司以首名衝線
O Subcomissário Lei Hang 
Chi, chegou primeiro à meta

吳楊楊警員 ( 中 ) 奪冠
A Guarda Wu Yangyang (no meio) ganhou o 1.º lugar

Entre Outubro e Dezembro, a equipa de corrida 
desta  Pol íc ia  env iou os seus membros para 
par t i c iparem respect ivament  na  “Cor r ida  de 
Caridade das Cáritas de Macau 2018” e “13.ª 
Edição de Corrida da Acção Virtuosa de Macau”, 
colaborando conjuntamente com os d iversos 
sectores sociais para apoiar a caridade pública 
e a angariação. Além disso, a equipa de corrida 
também assistiram a diversas competições, de 
forma activa, tais como o Torneio Aberto da Corrida 
de Longa Distância de Macau 2018 e a Maratona 
Internacional de Macau 2018, todos os membros 
completaram as competições com a confiança firme 
e a perseverança.

Maratona Internacional de Macau 2018 - Meia Maratona

Feminino (Macau) 1.º lugar Guarda WU YANGYANG

Corrida de Caridade das Cáritas de Macau 2018

Masculino (Open) 1.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

Feminino (Open) 1.º lugar Guarda WU YANGYANG

2018「澳門國際馬拉松」- 半程馬拉松

澳門區女子組 第一名 吳楊楊 警員

2018 澳門明愛慈善跑

男子公開組 第一名 李幸志 副警司

女子公開組 第一名 吳楊楊 警員
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黃雪紅副警長 ( 中 ) 獲頒冠軍獎盃
A Subchefe, Wong Sui Hong (no meio), foi 
distribuída a taça de 1.º classificado

13.ª Edição de Corrida da Acção Virtuosa de Macau

Por equipas 2.º lugar CPSP

Feminino - 16km 
(Grupo F) 1.º lugar Guarda WU YANGYANG

Feminino - 16km 
(Grupo G) 1.º lugar Subchefe WONG SUT HONG

Masculino - 16km 
(Grupo B) 2.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

Masculino - 16km 
(Grupo A) 5.º lugar Guarda KAM HO KA

A 3.ª Volta do Torneio Aberto da Corrida
de Longa Distância de Macau 2018 - Meia Maratona

Feminino (Open) 1.º lugar Guarda WU YANGYANG

Masculino Mestre III 4.º lugar Guarda Principal CHAN HON KEUNG

Masculino Mestre I 5.º lugar Guarda Principal HO CHONG ON

Masculino Sénior 6.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

第 13 屆澳門樂善盃

團體獎 第二名 治安警察局

十六公里女子 F 組 第一名 吳楊楊 警員

十六公里女子 G 組 第一名 黃雪紅 副警長

十六公里男子 B 組 第二名 李幸志 副警司

十六公里男子 A 組 第五名 甘可嘉 警員

2018「全澳公開長跑聯賽」

第三回合 - 半程馬拉松

女子公開組 第一名 吳楊楊 警員

男子先進三組 第四名 陳漢強 首席警員

男子先進一組 第五名 何仲安 首席警員

男子壯年組 第六名 李幸志 副警司
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領隊古敬軒副警務總長代表球隊接受頒獎
O líder, o Subintendente, Ku Keng Hin, em representação 
da equipa para receber a taça

乒乓球隊三位隊員獲團體賽冠軍
As três premiadas da equipa de ténis de mesa ganharam o 1.º lugar na 
competição por equipas

澳門 IPSC 總會會長與參賽者合照
Fotografia do Director da Associação Geral de IPSC e os 
participantes

本 局 射 擊 隊 於 11 月 3 日 至 4 日 參 與「IPSC 

MACAU Level  I I I  International  Match」

2018，共派出 7 名隊員參賽，各隊員均發揮射

擊技術水平及運動精神，經過多回合比拼，隊

員陳佳佳首席警員於本地原廠槍組賽事中排名

第三。

射擊隊參與國際賽

A equipa de tiros participou na competição 
internacional

Em 3 e 4 de Novembro, a equipa de tiros desta 
Corporação participou na “IPSC MACAU Level 
III Internacional Match 2018”, a qual assistiram 7 
membros, o pessoal esforçou-se para demostrar o 
seu nível de técnica de tiros e espírito desportivo, 
após várias voltas, o Guarda Principal, Chan Kai 
Kai, ganhou o 3.º lugar na modalidade de arma de 
fábrica original.

乒乓球團體賽

Torneio de Ténis de Mesa

本 局 乒 乓 球 隊 於 11 月 25 至 28 日 參 與 澳 門 乒

乓總會主辦的 2018「全澳男女子高級乒乓球團

體賽」，隊員黃翠枝、譚雪菲及余紹媚警員勇奪

女子組團體賽冠軍。

Entre os dias 25 e 28 de Novembro, a equipa de 
ténis de mesa desta Polícia participou no Torneio 
de Ténis de Mesa 2018 - Masculino/Feminino, 
organizado pela Associação Geral de Ping-Pong de 
Macau, as Guardas Wong Choi Chi, Tam Sui Fei e  
U Sio Mei ganharam o 1.º lugar da equipa feminina.
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本 局 空 手 道 隊 於 12 月 16 日 參 與 2018「 澳 門

空手道公開賽」，隊員們憑藉堅毅不屈的意志，

以及精湛技術最終創下歷史佳績。

澳門空手道公開賽

Competição Pública do Karaté de Macau

教練與參賽人員合照
Fotografia de treinador e os 
participantes da competição

鄧志峰警員 ( 右 ) 比賽情況
A situação da competição do 
Guarda Tang Chi Fong (à direita)

搏擊

75kg 以上級別 冠軍 譚志洪 警員

67kg 以下級別 季軍 龍迪生 警員

75Kg 以下級別
季軍 伍立明 警員

季軍 鄧志峰 警員

Combate

Categoria +75kg 1.º lugar Guarda TAM CHI HONG

Categoria -67kg 3.º lugar Guarda LONG TEK SANG

Categoria -75kg
3.º lugar Guarda NG LAP MENG

3.º lugar Guarda TANG CHI FONG

A equipa de karaté desta Corporação participou, 
em 16 de Dezembro, na Competição Pública do 
Karaté de Macau 2018, Com a determinação firme 
e as técnica excelentes, os membros conseguiram 
obter os melhores resultados históricos.
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警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

10 月至 12 月期間，本局警察樂隊應邀前往多

間學校進行音樂演出，亦參與了「慶祝中華人民

共和國成立六十九周年升旗儀式」、「第二十六

屆保安學員結業典禮」、「政府總部開放日」、

「交通安全嘉年華」、「追思節紀念儀式」、「明

愛慈善園遊會」、「保安學員就職典禮」等活動。

警察樂隊形象親民，且舞台演奏專業精湛，受到

本澳師生、廣大市民及訪澳旅客熱烈歡迎，為推

動警民良好關係竭盡全力。

Durante os meses de Outubro a Dezembro, a 
Banda de Música desta Corporação foi convidada 
para exibir nas diversas escolas, participou ainda, 
entre outras actividades, na “Cerimónia do içar 
das bandeiras na ocasião de celebração do 69.º 
aniversár io da Repúbl ica Popular  da China”, 
“Cerimónia do encerramento do 26.º curso de 
formação de instruendos da Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau”, “Dia de Abertura 
da Sede do Governo”, “Carnaval de Segurança 
Rodoviária”, “Cerimónia comemorativa do dia de 

學校演出
Actuações nas escolas

政府總部開放日
Dia de Abertura da Sede do Governo

交通安全嘉年華
Carnaval de Segurança Rodoviária

保安學員結業典禮
Cerimónia de encerramento do curso de formação de instruendos

文藝表演
Actividades
Recreativas

finados”, “Bazar de Caridade da Caritas Macau” e 
“Cerimónia de tomada de posse de instruendos”. 
A Banda de Música da Polícia tem uma imagem 
amigável e cujas actuações são profissionais, 
sendo recebida calorosamente pelos professores, 
alunos e cidadãos de Macau e os vis i tantes, 
empenhando-se com toda a força na promoção de 

boa relação entre a polícia e os cidadãos.
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「治安警好聲音 2018」歌唱比賽

Concurso de Canto “Boas vozes do CPSP 2018”

為推動警隊文化建設，本局今年再度舉辦以內部

人員為對象的「治安警好聲音」歌唱比賽，各部

門同僚紛紛踴躍參與。決賽於 10 月 26 日在澳

門理工學院禮堂舉行，並同時透過「治安警察

局社區警務」Facebook 專頁讓公眾投選心目中

「我最喜愛好聲音」，從而增進警民互動。

本局將持續開展多元化活動，讓人員發揮專長與

天賦，促進內部溝通及增強警隊凝聚力。

Com o fim de promover a construção da cultura 
da equipa policial, esta Corporação organizou, 
neste ano, mais uma vez o concurso de canto 

“Boas Vozes do CPSP”, destinado ao pessoal 
interno, no qual foi participado entusiasticamente 
pelos colegas das várias subunidades. O Final 
do Concurso foi realizado em 26 de Outubro no 
Auditório do Instituto Politécnico de Macau e em 
simultânea, através da página oficial de Facebook 
“Policiamento Comunitário do CPSP”, o público 
pode votar no cantor mais favorito, promove-se 
assim uma interacção entre a polícia e os cidadãos.

Esta Corporação continuará a fazer constantemente 
actividades diversificadas, para desenvolver pontos 
fortes e talentos do pessoal, ajudando a incentivar 
a comunicação interna e a aumentar a força de 
união da equipa da polícia.

冠軍 葉越奇 保安學員

亞軍 童迪煌 警員

季軍 李德寶 警員

最佳台風
李敬文 警長

我最喜愛好聲音

1.º lugar Instruendo IP UT KEI

2.º lugar Guarda TONG TEK WONG

3.º lugar Guarda LEI TAK POU

O prémio de melhor 
apresentação Chefe LEI KENG MAN

O prémio de cantor favorito
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本局領導、主管及嘉賓與「歌手」合照
Fotografia conjunta da direcção, chefias da Corporação, convidados e “cantores” 

劉運嫦副局長向冠軍葉越奇頒發奬座
Entrega do prémio do 1.º lugar à cantora do 1.º lugar 
Ip Ut Kei pela Segunda-comandante Lao Wan Seong 

十強「歌手」合唱主題曲《我們 • 不一樣》
Os “cantores” de top 10 cantaram canção temática 
“Somos diferentes”  
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其他
Outros

收納交通違例罰款櫃枱新增

「MPay 澳門錢包」繳費方式

Acrescentado um meio de pagamento com 
“Mpay” nos balcões de cobrança de multas por 
infracções de trânsito

「外地僱員電子申辦系統」增設「雲簽」電子認證服務功能

No “Sistema de Requerimento Electrónico para os Trabalhadores Não Residentes” foi 
acrescentada a função do serviço de certificação “eSignCloud”

本局持續優化收納交通違例罰款服務，現時除了

提供網上繳費、中銀 e 網、中銀 e 道、澳門各

區的《城市指南》資訊亭外，為進一步方便市

民，12 月 1 日上午 9 時起，本局各收納交通違

例罰款櫃枱新增「MPay 澳門錢包」繳費方式。

公眾向收納交通違例罰款櫃枱人員出示應用程

式內的付款二維碼，經掃瞄後即可完成行政違法

及輕微違反的繳費，每宗交易之金額上限為澳門

幣壹仟圓。

12 月 3 日中午 12 時起，本局出入境事務廳在

維持現有服務的基礎上，與郵電局以及澳門保安

部隊事務局首次合作，為現時的「外地僱員電子

申辦系統」增設電子認證「雲簽」服務功能。讓

符合條件的續期申請可於網上直接提交審批申

請，免卻親臨部門遞交申請文件，從而實現申請

無紙化及全程電子化審批，達致便民效果。

公眾如對「雲簽」服務有任何諮詢，可致電郵電

局電子認證服務註冊署電話 2833-0338 或本局

出入境事務諮詢熱線 2872-5488。

A pa r t i r  do  me io  d i a  de  3  de  Dezembro ,  o 
Departamento de Migração desta Corporação, em 
base de manter os actuais serviços, acrescentou, pela 
primeira vez e em cooperação com a Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações e a Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
uma função do serviço de certificação “eSignCloud” 

Esta Corporação tem optimizado o serviço de cobrança 
de multas por infracções de trânsito, actualmente, 
para além dos meios de pagamento online, eBanking 
e eChannel do Banco da China e de quiosques de 
informação “Guia da Cidade” instalados nas diversas 
zonas de Macau, esta Corporação, a partir das 9 de 
manhã do dia 1 de Dezembro, acrescentou um meio 
de pagamento com “Mpay” nos balcões de cobrança 
de multas por infracções de trânsito, por forma a 
facilitar, em maior grau, os cidadãos.

O público mostra o código QR de pagamento na 
aplicação ao pessoal do balcão de cobrança de multas 
por infracções de trânsito, após a leitura do código, o 
pagamento de infracção administrativa e contravenção 
conclui-se logo, o valor máximo de cada transacção é 
1.000 patacas.

no “Sistema de Requerimento Electrónico para os 
Trabalhadores Não Residentes”. Para os pedidos de 
renovações que preencham os requisitos poderem ser 
efectuados online para efeitos de apreciação, de modo 
a evitar deslocar-se pessoalmente aos serviços para 
a entrega dos documentos de pedidos, permitindo, 
assim, concretizar as apresentações dos pedidos sem 
recurso a papel e as apreciações electrónicas, por 
forma a facilitar os cidadãos.

Caso o público tenha quaisquer dúvidas sobre 
o serviço “eSignCloud”, favor de telefonar para 
a Entidade de Registo eSignTrust da Divisão de 
Serviços de Certificação Electrónica dos Correios 
de Macau através do número 2833-0338 ou a linha 
aberta da consulta sobre assuntos de migração desta 
Corporação 2872-5488. 
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行山同樂日

Dia de Convívio do Passeio 
na Montanha

澳門保安部隊及保安部門於 12 月 2 日在路環步

行徑舉行「行山同樂日」活動，由保安司黃少澤

司長帶領保安範疇人員及家屬，共約 500 人，

從路環叠石塘山媽祖像出發，途經路環步行徑及

黑沙水庫健康徑，全程約 4 公里。活動主旨透

過行山活動，讓人員多親近自然、舒展身心，同

時促進同僚情誼，提升保安部隊及部門之間的凝

聚力和歸屬感。

A actividade do “Dia de Convívio do Passeio na 
Montanha” foi organizada pelas Forças e Serviços 
de Segurança de Macau em 2 de Dezembro no 
Trilho de Coloane, o Secretário para a Segurança 
Wong Sio Chak chefiou um conjunto de cerca de 
500 pessoal das forças e serviços sob sua tutela 
e seus familiares para dar passeio na Montanha, 

各部門領導與參加者結伴同行
Os dirigentes das diversas subunidades fizeram 
companhia aos participantes

黃少澤司長帶領一眾人員體驗行山樂趣
O Secretário Wong Sio Chak liderou um conjunto do pessoal para experimentar a 
diversão do passeio na montanha

com a part ida na Estátua de A-Má no Alto de 
Coloane e passagem pelo tr i lho de Coloane e 
circuito da barragem de Hac-Sá, com a distância 
de 4 km. A actividade visa, através do passieio 
na  Montanha,  p rocurar  de ixar  o  pessoa l  se 
aproximarem da natureza e relaxar-se fisicamente 
e psicologicamente, bem como promover a amizade 
do pessoal e aumenta a força de união e o seu 
sentido de pertença.
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聖誕聯歡

Festa do Natal

12 月 15 日，治安警察局福利會在特警大樓舉

行「聖誕聯歡會」，保安司黃少澤司長和警察總

局馬耀權局長應邀擔任主禮嘉賓，梁文昌局長及

各部門主管均有出席，與一眾本局人員、退休警

務人員及其家屬共慶佳節。現場設有遊戲及美食

攤位，更有抽獎環節及精彩表演節目，聖誕歡樂

氣氛甚濃。

Em 15 de Dezembro, a Obra Social da Polícia de 
Segurança Pública realizou a “Festa do natal” no 
aquartelamento da Unidade Especial da Polícia, 
o Secretário para a Segurança Wong Sio Chak 
e Comandante-geral  dos Serviços de Pol íc ia 
Unitár ios, Ma Io Kun, foram convidados para 
presidir a abertura do evento, o Comandante Leong 
Man Cheong e as chefias das subunidades tiveram 
presença na Festa, celebrando a festa com todo 
o pessoal da Corporação, os agentes policiais 
reformados e seus familiares. Houve ainda tendas 
de jogos e comida, sessão de sorteio e vários 
espectáculos que transbordando forte sensação de 
júbilo. 
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本局於 12 月 13 及 14 日，一連兩晚舉行年度「聖

誕聯歡晚宴」。晚宴上梁文昌局長致辭時表示，

感謝全體警務人員在即將過去的一年裡，緊守崗

位、辛勤付出，特別在風災期間，全體人員犠牲

個人作息及陪伴家人時間，全身心投入救援清障

工作，守護澳門及市民，為此表示衷心的感謝和

祝福。

晚宴期間設有緊張刺激的抽獎環節、魔術表演，

以及本局人員的歌舞表演和活潑可愛的小警苗

表演，晚宴在一片歡樂聲中完滿落幕。

Em 13 e 14 de Dezembro, realizou-se o “Jantar 
anual do Natal”, em que o Comandante Leong 
M a n  C h e o n g  e x p r i m i u ,  n o  s e u  d i s c u r s o ,  o 
a g r a d e c i m e n t o  a  t o d o  o  p e s s o a l  p e l o  s e u 
desempenho diligente e dedicação demonstrados 
ao longo do ano,  nomeadamente durante as 

聖誕聯歡晚宴 Jantar Anual do Natal

passagens dos temporais, todo o pessoal sacrificou 
o seu tempo de descanso pessoal e de companhia 
à família, empenhou-se fisico e psicologicamente 
no trabalho de salvamento e de eliminação dos 
obstáculos, protegendo Macau e os cidadãos, para 
isso o Comandante manifestou os seus sinceros 
agradecimento e bênçãos.

O  s a r a u  t e v e  e x c i t a n t e s  s o r t e i o s ,  i l u s õ e s 
i n t e r e s s a n t e s  a p r e s e n t a d a s  p e l o  m á g i c o , 
espectáculos de música e dança fe i tos pe lo 
pessoal desta Corporação, bem como as actuações 
realizadas pela polícia juvenil. O sarau terminou 
numa atmosfera alegre.
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聖誕裝飾設計比賽

Concurso de Design de Decorações para o Natal

本年度聖誕裝飾設計比賽於 12 月舉行，參賽作

品分別來自居留及逗留事務廳與出入境管制廳、

交通廳、特警隊、南灣警司處、北區警司處、新

口岸警司處及氹仔警司處。作品各具特色，盡顯

參賽部門的創意和心思，為節日增添不少色彩。

12 月 17 日評審團分別前往 7 個參賽單位進行

評審，得奬名單如下：

第一名：新口岸警司處

第二名：居留及逗留事務廳與出入境管制廳

第三名：交通廳

優異獎：南灣警司處

創作獎：新口岸警司處

O Concurso de Design de Decorações para o Natal 
deste ano realizou-se em Dezembro, as obras são 
feitas pelo Departamento para os Assuntos de 
Residências e Permanências e Departamento de 
Controlo Fronteiriço, Departamento de Trânsito, 
Unidade Especial da Polícia, Comissariado da 

冠軍及創作獎 - 新口岸警司處作品
1.° lugar e prémio de originalidade – Obra do 
Comissariado do ZAPE 

亞軍 - 居留及逗留事務廳與出入境管制廳作品
2 ° lugar - Obra do Departamento para os Assuntos de 
Residências e Permanências e Departamento de Controlo 
Fronteiriço 

季軍 - 交通廳作品
3 ° lugar – Obra do Departamento de Trânsito
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Praia Grande,  Comissar iado da Zona Nor te, 
Comissariado da ZAPE e Comissariado da Taipa. 
Todas as obras têm a sua característ ica, que 
demonstraram a criatividade e a dedicação dos 
serviços participantes e trouxeram cor nova à 
quadra festiva. 

A equipa de júri deslocou-se, em 17 de Dezembro, 
às sete subunidades participantes para efectuar 
a avaliação. Do concurso, saíram os seguintes 
resultados:

1.º lugar: Comissariado da ZAPE

2.º lugar: Departamento para os Assuntos de 
Residências e Permanências e Departamento 
de Controlo Fronteiriço

3.º lugar: Departamento de Trânsito

Prémio Excelente : Comissariado da Praia Grande

Prémio de originalidade: Comissariado da ZAPE

優異獎 - 南灣警司處作品
Prémio Excelente – Obra do Comissariado da 
Praia Grande

特警隊作品
Obra da Unidade Especial da Polícia

北區警司處作品
Obra do Comissariado da Zona Norte

氹仔警司處作品
Obra do Comissariado da Taipa
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公益金百萬行

Marcha de Caridade para um Milhão

12 月 9 日，由澳門日報讀者公益基金會主辦的

「第 35 屆公益金百萬行」，在孫逸仙大馬路觀

音像附近起步，由行政長官崔世安先生及全國政

協副主席何厚鏵先生等嘉賓主持起步儀式。保安

司黃少澤司長帶領本局隊伍共襄盛舉，與各界

熱心人士一起參與慈善活動，現場充滿熱鬧歡

樂氣氛。

Em 9 de Dezembro, a “35.ª Marcha de Caridade 
para um Mi lhão” ,  organizada pe lo  Fundo de 
Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, 

本局全力支持公益金百萬行
Total apoio da Corporação à Marcha de Caridade para um Milhão

警員維持周邊交通秩序
Agentes a manter a ordem de trânsito nas zonas envolventes

警察樂隊為慈善大軍演奏打氣
Banda de Polícia fez actuações para apoiar o grupo de pessoal 

teve início perto da Estátua da Deusa Kun Iam na 
Avenida Dr. Sun Yat Sen, com a partida iniciada 
pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On e vice-
presidente do Comité Nacional da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wa, 
entre outros convidados. O grupo da Corporação foi 
chefiado pelo Secretário para a Segurança Wong 
Sio Chak, apoiando esta actividade de caridade 
com os part ic ipantes de diversos sectores, a 
Marcha estava numa atmosfera alegre.
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心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

如何提升社交技巧？

Como melhorar as técnicas de socialização?

曾建文  心理輔導員

Psicólogo, Tsang Kin Man (Calvin)

開始發現自己有情緒低落，出現逃避上班的念

頭。心理輔導員聆聽個案心理對話後，嘗試採用

第一身的角度來重演個案的社交技巧，讓其尋找

人與人之間與網路上社交技巧的差別，並分析其

本身社交技巧的好處及壞處，並逐步進行社交訓

練，將自己自然地顯示社交的一面，而且先調整

好心理狀況，迎接新的社交方式。

　　其實人人都可以增強社交技巧，但必需擁有

堅定改變的信心，如果沒有這個條件，再好的方

法也是沒有效果的，以下是一些改變社交技巧的

方法讓大家參考：

1. 衣著得體整齊：穿著得體、整齊、整潔，會

給人留下美好印象，往往發生在見面最開始

的 3 秒左右。

2. 微笑是最好的社交工具：對任何人微笑，是

一種基本的禮貌，別人也會對你有一個良好

的刻板印象，自然會提升你的社交技巧及變

得自然。

3. 練習注視對方的眼神：無論和任何人做任何

形式的交流，都必需直視對方的眼睛，並保

持一至兩秒，不過也別死盯著對方眼睛，反

而會出現反效果。有些個案反映這樣做會令

他很尷尬，建議可改用注視對方兩眼眉毛中

間之處，這樣可快速解決尷尬的辦法。

4. 主動打招呼：不管你遇見的是誰，主動打招

呼，展現你尊重對方的一面。

5. 提升口頭溝通能力：注意自己的音量和語氣。

說話聲音不要過小，也不要過大。你得讓人

聽清你說的話，要充滿自信，但不要侵略性

太強。

　　過去幾個月，網上掀起《民防網要法》的熱

烈討論，但在這裏我們不是討論此法的內容，而

是談及當中的交談方式，問大家一些問題，你知

道千禧世代是指那年代期間出生的人嗎？他們與

其他年代的人有什麼不同的特質？

　　相信大家可能對這些問題有不同的看法和答

案，但根據研究專家所指，千禧世代是指誕生

於 1980 年與 2000 年之間，他們被視為是往後

十年全球經濟的中堅力量。按照年齡與職涯發展

來推算，從今年開始，許多千禧世代將進入收入

的高峰期，成為真正意義上的消費主力。因為他

們是真正誕生於網路的世代，天生喜愛追求新事

物，自然其價值觀和作風與上一代迥然不同，他

們主要特質是重視社交網路、樂於分享意見、期

望價格透明、善於運用科技、看重時間自由、關

注社會議題等等，但這些特質正正與傳統的社交

方式起著明顯的衝突，今天我們用實例來探討這

個問題。

　　在某一個下午，接到一名正直壯年的個案，

他失落地步入輔導室同時表示上班感到壓力，接

受心理輔導服務的原因是與多個部門同僚都無法

溝通，這類型的個案已經不是第一個，當詢問了

其家庭背景、工作內容、生活習慣、人際關係、

社交技巧、休閒嗜好等等，以及交談時所觀察的

行為表徵，發現其在社交及說話技巧中出現問題。

　　個案交談時很少眼神接觸，說話音量小，並

表示其明明在網絡世界上很受歡迎，但在現實生

活中很少朋友；明明在網絡上則可以與別人聊一

整天，但現實生活中與人交談較少能超過 10 分

鐘的對話；明明在網路上可以給予許多別人解決

問題的方案，但在工作上感到費力沒有方法去處

理，這些一切一切都好像來了另一個世界上，並
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Nos últimos meses, gerou-se um debate 
aceso na internet sobre a “Lei de bases da protecção 
civil”, contudo não estamos aqui para falar sobre o 
seu conteúdo, antes falaremos sobre as formas de 
comunicação e levantaremos algumas questões. Vocês 
sabem qual é o período de nascimento característico 
da geração millennials? Qual é a diferença entre as 
pessoas desta geração e as de outras?

Acredito que vocês terão diferentes perspectivas 
e respostas, de acordo com os estudos, a geração 
millennials refere-se às pessoas nascidas no período 
compreendido entre 1980 e 2000, e são consideradas 
a força motora da economia global nos próximos dez 
anos. De acordo com a previsão baseada na idade e no 
desenvolvimento da carreira, a partir deste ano, muitas 
pessoas da geração millennials vão atingir o pico da 
sua carreira, ganhando um bom salário, tornando-se os 
principais consumidores da sociedade. Essas pessoas 
que nasceram na era do surgimento da internet, são 
naturalmente atraídas pela novidade, os seus valores e 
estilo de vida divergem da geração anterior, comungam 
características como a valorização das redes sociais, 
a partilha de opiniões, a expectativa de transparência 
dos preços, o conhecimento na utilização das novas 
tecnologias, a liberdade no usufruto do seu tempo, 
a atenção dada aos assuntos sociais, etc., e essas 
características entram em conflito com as formas 
tradicionais de se relacionarem, de seguida daremos 
alguns exemplos concretos.

Numa bela tarde, atendi um jovem que entrou 
cabisbaixo na sala da consulta, afirmava que sentia 
muito stress no trabalho e a razão pela qual precisava 
de apoio psicológico era a sua incapacidade de 
comunicar com os colegas no serviço. Este não foi 
o primeiro caso que encontrei, quando lhe perguntei 
sobre a família, o conteúdo do trabalho, o estilo de vida, 
as relações interpessoais, as técnicas de socialização, 
os passatempos, etc., bem como quando observei o 
seu comportamento, apercebi-me de que o jovem tinha 
problemas de socialização e de comunicação.

Durante a terapia, havia pouco contacto visual 
entre nós, falava num tom de voz baixo, dizia que no 
mundo virtual era uma pessoa de quem todos gostavam 
mas que na vida real não tinha muitos amigos; no 
mundo virtual conseguia conversar com os outros num 
dia inteiro mas na vida real era raro conseguir manter 
uma conversa que ultrapassasse 10 minutos; no mundo 
virtual conseguia aconselhar muitas formas de resolver 
os problemas dos outros mas no trabalho sentia-se 

6. 聽並表現出興趣：沒有什麼比聽到的更討人

喜歡，當有人說話，聽他們在說什麼，表明

你正在聽的點頭，微笑得體，使後續的評論

或問大問題。不要把談話你或你想要說什麼，

直到你給其他人的時間和興趣話題的優點。

好奇其他人是一個極其有吸引力的屬性，人

是迷人的，要告訴驚人的故事，所以給他們

邀請。

7. 擴闊話題：和家人及好友一起練習「問問題

遊戲」。輪流詢問可以認識對方的問題，像

是「你這一生中何時笑得最開懷？」或「哪

一本書或哪一部電影最讓你驚豔？」而盡量

不要詢問封閉式的問題，像是「你喜歡士多

啤梨雪糕嗎？」，因為對方只能回答較短，

沒有延續性，要詢問一些開放性和真正認識

對方的問題。

8. 提前準備：你參加一個社交場合之前，花一

些時間思考事件和所期待的。這是一個小型

或是一個大型的聚會？它是一個人還是一個

聚會慶祝嗎？這是一個專業的、正規的活動

或休閒社會？想想誰會出席，他們的興趣和

個性的可能，你怎麼可能會相互作用。如果

你不知道任何或許多出席的人，試著去了解

更多的關於他們之前的事件你可以準備一些

話題。

9. 擴大自己的生活圈子：我們大多數人傾向於

我們認識的人或那些看起來像我們當我們在

一個社交活動。而不是把自己鎖進你的常規

組，挑戰自己去擴大你見到的人的圈子。

　　以上都是一些能提升社交技巧的方法，大家

見到這些方法只是一少部份，不同的人適合不同

的方法，千禧世代的社交方式也有好處，我們只

需要去調整來融合眼前的社會。
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翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

心理輔導員 Psicólogo : 曾建文 Tsang Kin Man (Calvin)

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7691

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

questões. Não centre a conversa em si ou do que 
gosta, dê tempo aos outros para falarem dos seus 
interesses. A manifestação de interesse pelos 
outros é uma qualidade que atrai, se quiser contar 
uma história extraordinária mostre-se primeiro 
interessado.

7. Alargar o âmbito dos temas de conversa: dedica-
se ao jogo “fazer perguntas” com a família e os 
amigos. Ao fazer as perguntas de forma alternada 
conhecem-se melhor uns aos outros, como por 
exemplo “Qual foi a melhor gargalhada da tua vida?” 
ou “Qual foi o livro ou o filme mais marcante para 
ti?”, e não se devem fazer perguntas fechadas como 
“Gostas de gelado de morango?”, porque a pessoa 
só pode dar uma resposta curta e sem continuidade, 
deve-se por isso fazer perguntas abertas para se 
poder conhecer melhor o outro.

8. Preparação: quando participar num evento social, 
deve reflectir no assunto e sobre as expectativas. 
É um grande ou pequeno evento? Destina-se a 
uma pessoa concreta ou é uma reunião de várias 
pessoas? É um encontro profissional, formal ou 
entre amigos? Pense quem serão os convidados, 
os seus interesses, as suas personalidades e a 
forma como vai interagir com eles. Se não conhece 
bem os participantes, tente informar-se sobre as 
suas histórias para poder preparar alguns temas de 
conversa.

9. Alargar o círculo de amigos: muitos de nós 
relacionamo-nos com as pessoas que conhecemos 
ou com as que se assemelham a nós, fechamo-
nos nos mesmos círculos de amigos mas devemos 
desafiar-nos para alargar o nosso círculo de 
amizade.

Estas são algumas técnicas para optimizar as 
interacções sociais, são apenas exemplos pois cada 
caso é um caso, na verdade, as técnicas de socialização 
da geração millennials também têm benefícios, 
precisamos apenas de ajustá-las à sociedade de hoje.

incapaz de solucionar os seus próprios problemas, 
parecia estar a viver noutro mundo, então começou a 
sentir-se em baixo e a querer evitar o local de trabalho. 
Depois de o ouvir atentamente, tentei representar 
as técnicas de socialização para que percebesse 
as diferenças entre as técnicas de sociabilização no 
mundo virtual e no mundo real, analisámos os prós e os 
contras das suas técnicas de sociabilização, iniciámos 
um treino social de forma gradual, para que a sua faceta 
sociável se manifestasse naturalmente, além disso, foi 
necessário primeiramente um ajustamento psicológico 
para poder praticar as novas formas de socialização.

Na verdade, todas as pessoas conseguem 
reforçar as suas técnicas de socialização, desde que 
tenham determinação para a mudança, pois caso 
contrário, por melhor que seja a técnica, não resultará. 
Eis aqui algumas técnicas de socialização para a vossa 
aprendizagem:

1. Estar apresentável: deve vestir-se de forma 
apresentável e l impa para deixar uma boa 
impressão nos outros, pois 3 segundos após o 
momento do encontro é criada a nossa impressão.

2. O sorriso é o melhor instrumento social: sorrir para 
as pessoas é sinal de educação, pois vão ficar com 
uma boa impressão nossa, deste modo a técnica de 
socialização é reforçada e torna-se mais natural.

3. Prática de contacto visual: deve-se olhar as pessoas 
nos olhos um a dois segundos, não importa que 
tipo de interacção social seja, no entanto, não se 
deve fixar o olhar nas pessoas, caso contrário, terá 
um efeito oposto, pois há casos em que podemos 
deixar as pessoas embaraçadas, sugiro então que 
se fixe o olhar no ponto entre as sobrancelhas para 
evitar desconforto. 

4. Ter iniciativa de cumprimentar os outros: não 
interessa quem quer que seja, cumprimente os 
outros por iniciativa própria, pois revela respeito 
pelos outros.

5. Elevar a capacidade de comunicação verbal: 
esteja atento ao volume e ao tom da voz. Não fale 
demasiado baixo nem alto. Fale de maneira clara 
com confiança mas não de forma intimidante.

6. Ouvir os outros com interesse: não há nada melhor 
do que ser ouvido, por isso quando alguém está a 
falar, ouça o que este tem a dizer, demonstre que 
está atento através do movimento da cabeça e do 
sorriso, de seguida analise o que foi dito ou levante 
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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% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

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%



61

  

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% ---

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% 100%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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% 100%

43 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

45 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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 99.77%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.70%

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

92.75%

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

各警務警司處

98.50%

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

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

66.67%

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

67 續期 17 個工作日 95% 100%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

23 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 100%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 75%

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% 100%

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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4o Trimestre do ano 2018

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% ---

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

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

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% ---

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% 100%

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

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

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% 100%

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

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

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

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

99.77%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.70%

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

92.75%

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Comissariados Policiais

98.50%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 100%

19 Auto de notícia de 
transladação de restos mortais 61 Comunicação prévia 30 minutos 90%

Departamento de 
Informações

Secção de Fiscalização 
e Registo

---

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

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

66.67%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 100%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 75%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 100%

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%.



Comissariado da Praia Grande

Posto do Comissariado da Praia Grande / 
Centro de Apoio a Turistas

Comissariado da Zona Norte

Comissariado da Zona Leste

Posto da Areia Preta do Comissariado 
da Zona Leste

Posto de Relatórios da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau do Comissariado da Zona Leste

Comissariado da ZAPE

Posto do Comissariado da ZAPE

Consulta de "Perdidos e Achados"

D
.P

.M
.

Policiamento TEL FAX

Divisão Policial do Aeroporto

Posto de Atendimento do Aeroporto

Comissariado da Taipa

Comissariado de Coloane

Posto do Comissariado de Coloane

Posto Universidade de Macau do 
Comissariado de Coloane

Consulta de "Perdidos e Achados"
(Aeroporto)

D
.P

.I.
D

.I.
U

.E
.P

.

Unidade Especial de Polícia

Denúncias (crimes)

Migração TEL FAX

D
.I.

Licenças Autorizações TEL FAX

Comissariado de Fiscalização e Registo

Secção de Empresas de Segurança Privada

Secção de Armas e Munições

Comissariado de Trânsito da 
Zona Sul de Macau

Comissariado de Trânsito das IlhasD
.T

.

Trânsito TEL FAX

Educação Formação TEL FAX

Escola de Polícia

Extensão da Escola de Polícia
(Divisão de Formação e Ensino)E.

P.

Outros serviços

D
.P

.O
.

Departamento de Gestão de Recursos 
(Tesouraria)

Divisão de Relações Públicas

Pedido de Serviço Gratificado

Linha quente para queixas

D
.G

.R
.

TEL FAX

D
.C

.F
.

Posto de Migração das Portas do Cerco

Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Exterior

Posto de Migração do Aeroporto

Posto de Migração de Cotai

Posto de Migração do Terminal Marítimo 
da Taipa

Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Interior e de Iates

Posto de Migração do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

Posto de Migração da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau

Divisão de Autorização de Residência 
e PermanênciaD

.A
.R

.P
.


