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為慶祝「治安警察日」，本局舉

辦 了 多 項 活 動 及 儀 式。3 月 10

日，於塔石廣場舉行「警民同樂

日」。本局向過去一年表現優異

的警務人員，以及熱心協助警方的巿民頒發嘉獎

狀及好巿民獎，並致以衷心感謝和崇高敬意。此

外，儀式上還頒發「治安警與你迎回歸 ‧ 同成長」

全澳學生繪畫創作比賽的多個獎項。

活動中，「治安警少年團」透過生動有趣的舞台

話劇，向市民傳遞防災避險的知識；「治安小警

苗」為市民帶來活潑可愛的舞蹈表演，為活動增

添歡樂氣氛。廣場上設有多個不同主題的遊戲

攤位、警車和裝備展示區，讓公眾在玩樂的同

時可以學習到防罪和民防知識，以及加深對警

隊的了解。

本局貫徹「警民同樂一家親，社區安全享歡欣」

的宗旨，努力創造並珍惜與民同樂的機會，藉此

加強警民關係，攜手維護澳門特區的安全穩定。

本局舉辦「治安警察日」慶祝活動

As comemorações do Dia do CPSP

10
三月 MAR

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

追悼已故人員彌撒儀式
Missa de defuntos por alma dos agentes falecidos

本年度同樂日在一片歡樂的氣氛中圓滿結束，入

場人數逾 1 萬 8 千人次。

3 月 14 日警察日早上，本局總部舉行升旗儀式，

隨後在聖味基墳場進行追悼彌撒，向已故的警察

同僚致送花圈。

3 月 14 及 15 日，一連兩晚舉行「治安警察日」

晚宴，宴請內地、香港及本澳各界嘉賓及警隊同

僚。梁文昌局長致詞時表示，澳門迎來區域發展

的新機遇，本局在各個警務範疇的工作均不斷進

行優化及革新，致力落實新型警務理念，深化警

民合作，打擊各類犯罪活動，維護本澳良好的治

安環境。

特  稿
Reportagem
Especial
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保安司黃少澤司長與警官合照
Fotografia do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, com os oficiais policiais

Em comemoração do Dia do CPSP, a Corporação 
organizou uma série de actividades e cerimónias. 
Teve lugar, em 10 de Março, na Praça do Tap Seac, 
a actividade do “Dia de Convívio entre Polícia 
e Cidadão”, onde a Corporação realizou, com 
reconhecimento e alta admiração, a cerimónia de 
distribuição de louvores a agentes policiais que se 
distinguiram, no ano passado, pelo desempenho 
destacável, e entrega de diplomas de referência 
elogiosa a cidadãos que prestaram apoio activo 
à polícia. Na cerimónia, também se realizou a 
atribuição de prémios do Concurso de Desenho 
Criativo para Estudantes de Macau - «O CPSP e 
o cidadão comemoram o aniversário do retorno de 
Macau à Patria, e prosseguem um desenvolvimento 
conjunto».

Na ocasião, o Grupo Júnior do CPSP transmitiu, 
através de teatro declamado interessante no palco, 
os conhecimentos de prevenção de desastres e 
riscos, enquanto que a “Polícia Juvenil” do CPSP 
apresentou danças vivas e agradáveis, entretendo 
o público e dilatando a animação da actividade. No 
local, estavam montadas várias tendas de jogos 
temáticos, e zonas de exposição de viaturas e 
equipamentos policiais, permitindo que os cidadãos 
possam adquirir, através de jogos, conhecimentos 
sobre a prevenção de crimes e a protecção civil, e 
melhor compreensão sobre a Corporação.

A Corporação vem prosseguindo o objectivo de 
“Polícia e Cidadão em Convívio Familiar ─ Juntos 
Desfrutam Um Bom Ambiente de Segurança”, 

criando e estimando as oportunidades de convívio 
com a comunidade, com as quais se reforce a 
relação entre Polícia e cidadão, visando à defesa 
conjunta da segurança e estabilidade da RAEM. 
O Dia de Convívio entre Polícia e Cidadão do 
ano findou numa atmosfera jubilosa, e atraíu a 
participação de cerca de 18 mil cidadãos.

Na manhã de 14 de Março, Dia do CPSP, depois da 
cerimónia solene do Içar da Bandeira no Comando 
da Corporação, seguiu-se a romagem ao Cemitério 
de S. Miguel Arcanjo, onde após a celebração 
de uma missa por alma dos agentes falecidos, 
foi colocada uma coroa de flores no monumento 
evocativo aos mortos do CPSP.

Na noite dos dias 14 e 15 de Março, realizou-
se o jantar do Dia do CPSP, em que participaram 
os convidados de diversos sectores e colegas 
das forças policiais do Interior da China, de Hong 
Kong e de Macau. O Comandante Leong Man 
Cheong exprimiu, no seu discurso, que nessa 
nova conjuntura de desenvolvimento regional, 
a  Co rpo ração  p rossegu ia  con t i nuamen te  o 
aperfeiçoamento e renovação dos trabalhos em 
diferentes áreas de policiamento, esforçando-
se para implementar  os  novos conce i tos  de 
policiamento, e profundar a cooperação entre 
Polícia e cidadão no combate contra os diferentes 
tipos de crimes, em defesa de um bom ambiente de 
segurança na RAEM.
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警察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長向傑出表現的人員頒發嘉獎狀
Distribuição de louvores pelo Comandante-geral dos SPU, Ma Io Kun, e pelo Comandante do CPSP, 
Leong Man Cheong, a agentes que se notabilizaram por serviços prestados

開幕儀式合照 
Fotografia da cerimónia da abertura

黃少澤司長頒發嘉獎狀予黃子暉副局長
Entrega de louvor pelo Secretário Wong Sio 
Chak ao 2.º Comandante Wong Chi Fai

活動花絮

Informações subsidiárias 

interessantes da actividade
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「治安警察日」晚宴

Jantar do Dia do CPSP
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南灣警司處分站 / 旅遊警察服務中心啟用

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

保安司黃少澤司長主禮揭幕儀式
Cerimónia de inauguração presidida pelo Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak

局長介紹南灣警司處分站／旅遊警察服務中心設施
Apresentação do Comandante sobre as instalações do Posto 
do Comissariado da Praia Grande / Centro de Apoio a Turistas

黃少澤司長、馬耀權局長及梁文昌局長與多位領導、主
管及社群代表合照
Fotografia do Secretário Wong Sio Chak, Comandante-geral 
Ma Io Kun e Comandante Leong Man Cheong com a direcção 
e chefias de departamentos e representantes de associações

澳 門 是 享 譽 盛 名 的 國 際 旅 遊 城

市，旅客更是絡繹不絕。本局持

續優化各項設施，為市民和旅客

提供更便利、高效的服務。而本

局設於板樟堂街玫瑰堂側的澳門警務廳南灣警

司處分站 / 旅遊警察服務中心，亦於 1 月 22 日

起正式啟用。

南灣警司處分站 / 旅遊警察服務中心 24 小時運

作，設有接待大堂、接待櫃位、值日室及無障礙

通道等設施，為市民及旅客提供報案、諮詢、報

失、處理拾獲物等服務。

Macau é uma c idade de tur ismo prest ig iada 
internacionalmente e visitada por  um fluxo contínuo 
de turistas. Com a finalidade de prestar serviços 
mais fáceis e eficientes a cidadãos e turistas, a 
Corporação vem mantendo o aperfeiçoamento 
contínuo das instalações, e no dia 22 de Janeiro, 
i na ugu rou -se  o  Pos to  do  Com issa r i ado  da 
Praia Grande / Centro de Apoio a Turistas, do 
Departamento Policial de Macau, sito na Rua de S. 
Domingos, ao lado da Igreja de S. Domingos.

O Posto do Comissariado da Praia Grande / Centro 
de Apoio a Turistas, que funciona 24 horas por dia, 
compreende as seguintes instalações: um átrio de 
atendimento, balcões de atendimento, uma sala 
do graduado em serviço, e vias de acessibilidade, 

22
一月 JAN

etc., prestando serviços de atendimento a queixas 
e denúncias,  de consul ta ,  de atendimento à 
par t i c ipação de  perd idos ,  de  t ra tamento  de 
achados, etc., a cidadãos e turistas.
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本局於離島政府綜合服務中心設立服務櫃檯

Balcões de serviço do CPSP estabelecidos no Centro 
de Serviços da RAEM das Ilhas

劉運嫦副局長 ( 中 ) 出席中心開幕典禮
A 2.ª Comandante Lao Wan Seong (no meio) na 
cerimónia de inauguração

本局於中心設立 3 個櫃檯向公眾提供服務
3 balcões estabelecidos pela Corporação no referido Centro para 
prestar serviços ao público

為配合特區政府推行跨部門「一

站式」發展，位於氹仔哥英布拉

街 225 號三樓的離島政府綜合服

務 中 心 於 3 月 18 日 啟 用。 本 局

於服務中心三樓 C 區設立三個櫃檯，向公眾提

供家務工作僱員及專業外地僱員之續期及補期，

以及領取外地僱員身份認別證服務。上述兩項服

務均可於網上預約，服務中心設有 24 小時自助

服務機，可辦理個人出入境紀錄證明書及家務工

作外僱續期。

此外，服務中心同時提供「收納交通違例罰款」

服務，市民可前往市政署服務櫃檯（F 區）或於

《城市指南》資訊亭查詢交通違例紀錄及繳交有

關罰款。

18
三月 MAR

Em a r t i cu l ação  com o  desenvo l v imen to  da 
prestação de serviços interdepartamentais “one 
stop” promovida pelo governo da RAEM, o Centro 
de Serviços da RAEM das Ilhas, sito na Rua de 
Coimbra, N.º 225, 3.º piso, Taipa, inaugurou em 18 
de Março. A Corporação estabeleceu 3 balcões na 
Área C do 3.º piso do referido Centro para prestar 
serviços de renovação ou actualização do prazo 
do Título de Identificação de Trabalhador Não-
residente (TITNR) de trabalhadores domésticos 
e trabalhadores especializados, e levantamento 
do TITNR. Esses serviços são acessíveis pela 
marcação prévia na internet. Estão disponíveis 
no referido Centro de Serviços, quiosques de 
auto-atendimento que funcionam 24 horas por 
dia, onde pode ser efectuado o requerimento da 
Certidão individual dos movimentos fronteiriços, e a 
renovação do TITNR de trabalhadores domésticos.

Além disso, o Centro presta também o serviço de 
“cobrança da multa por infracções rodoviárias”. 
Cidadãos podem consultar os registos de infracção 
rodoviária e efectuar o pagamento de multa no 
balcão de serviço do Instituto para os Assuntos 
Municipais (Área F) ou no Posto de Informação 
«Guia da Cidade».
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移動警務室新增駐點

Aditamento de locais de estabelecimento de postos de polícia itinerantes

為全力配合澳門旅遊業發展，並

積極維護澳門旅遊城市的美譽，

本 局 於 去 年 2 月 15 日 起， 在 大

三巴附近引入移動警務室，並派

駐旅遊警察執勤。今年增設兩個駐點，分別為關

閘馬路近關閘廣場及路氹金光大道一帶。

移動警務室配備警務電腦系統、監控系統及醫療

急救藥物，旅遊警察執勤期間，為市民和旅客提

供如指引目的地、查詢、處理報失證件或財物、

補發旅客逗留許可憑單等即時的服務，有效地提

高了執法效率和服務品質。

本局密切關注移動警務室的運作情況，持續優化

軟件、硬件設備和相關的人員培訓工作，積極維

護公共秩序，以及保障市民和旅客的安全。

Dando pleno apoio ao desenvolvimento da indústria 
de turismo da RAEM e defendendo activamente 
a  fama de “c idade de tur ismo”  de Macau,  a 
Corporação estabeleceu, em 15 de Fevereiro do 
ano passado, nas imediações das Ruínas de S. 
Paulo, um posto de polícia itinerante guarnecido 

15
二月 FEV

移動警務室設置於關閘廣場駐點
Posto de polícia itinerante na Praça das Portas do Cerco

移動警務室設置於路氹金光大道駐點
Posto de polícia itinerante no Cotai Strip

de agentes da polícia turística. E, no corrente 
ano, foram acrescentados mais dois locais de 
estabelecimento, respectivamente, no Istmo de 
Ferreira do Amaral junto à Praça das Portas do 
Cerco, e na Estrada do Istmo (Cotai Strip).

Os postos de polícia itinerantes estão equipados 
de sistema informático, sistema de vigilância e 
medicamentos de socorro. Durante o desempenho 
de funções, a polícia turística presta os seguintes 
serviços imediatos a cidadãos e turistas: explicação 
de itinerários, consulta, atendimento à participação 
de perda de documentos ou bens, e emissão de 2.ª 
via do boletim de autorização de permanência etc., 
melhorando efectivamente a eficiência da aplicação 
de lei e a qualidade de serviço.

A  C o r p o r a ç ã o  p r e s t a  m u i t a  a t e n ç ã o  a o 
funcionamento dos postos de polícia itinerantes, 
aperfeiçoando constantemente os softwares e 
hardwares e a respectiva formação do pessoal, 
para assegurar activamente a ordem pública e 
garantir a segurança dos cidadãos e turistas.
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新春警務措施

Medidas Policiais no Período do Ano 
Novo Chinês

農曆年三十至年初六（2 月 4 日至 10 日）期間，

本澳市面人流暢旺，本局於各區人群聚集點開展

各項警務部署，包括持續打擊的士違規行為，以

及違規燃放爆竹及煙花的行為。並制定了一系列

疏導人流和車流措施，增派人員維持公共秩序安

全及確保通關暢順。

上述期間本澳各口岸合共錄得約 394 萬通關人

次，同比去年上升 18.6%，整體通關秩序良好。

而在年初二至年初六，人流密集高峰時段，於新

馬路和大三巴街一帶先後啟動人潮管制措施，市

民和旅客在警方指引下有序行進，整體秩序良好。

期間，保安司黃少澤司長率領多位部門領導主

管，巡視關閘出入境事務站及港珠澳大橋出入境

事務站，視察新春期間的通關情況。梁文昌局長

亦與珠海邊檢總站及內地出入境邊境檢查管理部

門多位主管會晤，就警務工作進行交流。

No período do 30.° dia do 12.° mês lunar ao 6.° 
dia do 1.° mês lunar (de 4 a 10 de Fevereiro) há 
habitualmente grande fluxo de pessoas em vários 
locais da cidade e, esta Corporação desenvolveu 
diferentes disposições policiais para os pontos de 
maior concentração de pessoas das diferentes 
zonas de Macau, as quais inc luem: combate 
constante às i r regular iades prat icadas pelos 

社區警務
Policiamento
Comunitário

黃少澤司長巡視市面及多個出入境事務站
O Secretário Wong Sio Chak a desenvolver uma inspecção às 
diferentes ruas da cidade e postos de migração

taxistas e às infracções de queima e lançamento 
ilegal de panchões e de fogo-de-artifício, etc., e, 
ainda, estabeleceu uma série de medidas para 
a desobstrução do trânsito e concentração de 
pessoas, bem como mobilizou mais agentes para 
manter a ordem e segurança pública e assegurar a 
fluidez nas pasagens migratórias.

No supramencionado período, os diferentes postos 
de migração de Macau registou-se no total três 
milhões e novecentas e quarenta mil entradas/
saídas, o correspondente a uma subida de 18,6% 
comparativamente com o período homólogo do 
ano passado, e a ordem na passagem migratória 
foi de modo geral boa. Do 2.° dia ao 6.° dia do 
1.° mês lunar, período de maior fluxo de pessoas, 
aplicou-se a medida de controlo de multidões nas 
redondezas da Rua de Almeida Ribeiro e Rua de 
S. Paulo, tendo os cidadãos e turistas seguidos às 
indicações da parte da Polícia e a ordem desses 
locais foi de modo geral boa.

No mesmo período, o Secretário para a Segurança, 
Dr. Wong Sio Chak, l iderou vár ios dir igentes 
e chef ias  de d i ferentes depar tamentos para 
inspeccionar a situação de passagem migratória 
dos Postos de Migração das Portas do Cerco e 
da Ponte Hong Kong-Zhuahai-Macau durante 
essa época fest iva.  E,  o Comandante Leong 
Man Cheong efectuou também um encontro com 
os dir igentes da Estação Geral de Inspecção 
Fronteiriça de Zhuhai e dos Serviços de Gestão da 
Inspecção Fronteiriça do Interior da China, através 
do qual desenvolveram um intercâmbio sobre 
trabalhos policiais.
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打擊違規的士
Combate às irregularidades praticadas pelos taxistas

實施人潮管制措施
Aplicação da medida de controlo de multidõesr

本局領導為前線單位同事打氣
Os dirigentes desta Corporação a estimularem os 
colegas da linha-de-frente

各口岸事務站適時加開驗證櫃檯
Os diferentes postos de migração abrem, atempadamente, 
mais balcões de inspecção de documentos

加派警員疏導及協助旅客
Mobilização de mais agentes para a desobstrução do trânsito e 
prestação de apoio aos turistas
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本局聯同社群代表進行冬防宣傳
Agentes desta Corporação e representantes das associações a 
desenvolverem juntos promoções preventivas do Inverno

人員前往屋苑傳遞防盜信息
Os agentes a deslocaram-se aos diferentes edifícios para a 
transmissão de informações sobre a prevenção de furto 

人員向居民講解防罪安全資訊
Os agentes a explicarem as informações de 
segurança e prevenção de crimes aos cidadãos

社區防罪宣傳

Promoções sobre a Prevenção de Crimes 
nos Bairros Comunitários

為提高居民和旅客的防罪意識，本局於 1 月至 3

月期間，分別派員前往本澳和離島多個社區進行

防罪宣傳工作，包括澳門新口岸、司打口、新橋、

台山、氹仔中央公園、湖畔大廈、路環市區及石

排灣一帶，向居民和旅客傳遞防罪滅罪知識及派

發防罪紀念品，同時收集治安情報，加深警民互

動和交流，攜手共創美好社區治安環境。

No intuito de elevar o grau de alerta para a prevenção 
de crimes aos cidadãos e turistas, durante os meses de 
Janeiro a Março, esta Corporação enviou agentes aos 
diferentes bairros comunitários da península de Macau 
e Ilhas para desenvolverem as respectivas tarefas 
promocionais, as quais incluem: deslocação às zonas 
dos NAPE, Praça de Ponte e Horta, San Kiu, Toi San, 
Jardim Central da Taipa, Edf. Jardim do Lago, zona 
urbana de Coloane e Seak Pai Van para a transmissão 
de conhecimentos sobre a prevenção e combate de 
crimes e, ainda, distribuição de lembranças sobre o 
mesmo tema, bem como procederam, simultaneamente, 
à recolha de informações de interesse policial, 
reforçaram a interacção e intercâmbio entre a Polícia e 
os cidadãos, para criarem juntos um ambiente seguro 
nos bairros comunitários.
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1 月 13 日，由澳門街坊會聯合總會與多個政府部

門合辦的「共創社區新環境 2019」於祐漢公園舉

行。活動現場設有攤位遊戲、文藝節目、主題教

育講座、警務裝備展示等，透過多種形式宣傳家

居安全及防罪等訊息，鼓勵居民合力維護本澳良

好的居住環境。

No dia 13 de Janeiro realizou-se a actividade 
“ C r i a ç ã o  d e  u m  n o v o  a m b i e n t e  n a  n o s s a 
comunidade 2019” no Jardim de Iao Hon, a qual foi 
co-organizada pela União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau (UGAMM) e vár ios 

參與社區活動

Participação nas Actividades Comunitárias

警察樂隊和舞蹈隊為市民傾力演出
Actuações da Banda de Música e do Grupo de Dança desta Polícia

黃子暉副局長 ( 左四 ) 與各嘉賓主持啟動儀式
O 2.° Comandante Wong Chi Fai (4.° da esquerda) e os convidados a presidirem a cerimónia de abertura

serviços governamentais. No local desta actividade 
encontravam-se instaladas várias tendas de jogos 
e organizamos também, programas cul tura is 
e ar t ís t icas,  palest ras temát icas educat ivas, 
demonstração do equipamento policial, etc., uma 
vez que esperamos mediante de diferentes formas 
de promoção de informações sobre a segurança 
domici l iár ia e prevenção de crimes, est imular 
aos cidadãos para protegerem connosco o bom 
ambiente habitacional de Macau.
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此外，為加強警民互信和溝通，本局亦分別派員

參與「塔石年宵市場」、「大廈防罪同樂日」及

「2019 工會日之職業新體驗園遊會」，向居民介

紹防罪及民防等資訊。

Além disso, para reforçar a mútua confiança e 
a comunicação entre a Polícia e os cidadãos, 
esta Corporação enviou também agentes para a 
participação das actividades: “Feira na Véspera do 
Ano Novo Lunar na Praça do Tap Seac”, “Dia de 
Convívio para a Promoção da Prevenção Criminal 
na Área da Habitação” e “Dia da Federação das 
Associações dos Operários de Macau 2019 – 
Bazar”, onde apresentaram informações sobre 
a prevenção de cr imes e protecção c iv i l  aos 
cidadãos.

通過攤位遊戲傳遞滅罪信息
Transmissão de informações sobre o combate 
da criminalidade através de jogos

治安警少年團透過話劇宣傳守法意識
O Grupo Júnior do CPSP a divulgar conhecimentos 
sobre o cumprimento da Lei através de teatro

塔石年宵市場攤位
Tendas da Feira na Véspera do Ano Novo Lunar na Praça 
do Tap Seac

活動現場舉辦防罪講座
Realização da palestra sobre a prevenção de crimes no 
local da actividade

小朋友一嘗當警察的滋味
Crianças a fazerem-se de polícia

展示警務裝備
Demonstração do equipamento policial
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走訪社區推廣民防知識

Deslocação aos Bairros Comunitários para 
a Divulgação de Conhecimentos sobre a 
Protecção Civil

為配合警察總局統籌的「颱風期間風暴潮低窪地

區疏散撤離計劃」，本局積極走訪各團體及機構

合辦「民防知識講座」，向居民講解選擇進行疏

散撤離路線的注意事項、應急包的準備，以及

各區避險中心的位置等，以提高居民自我保護

能力。

此外，本局於 3 月 6 日及 25 日分別與澳門建築

機械工程商會及中國建築工程（澳門）有限公司

代表會晤，就建立災害事故合作機制達成共識，

讓救災搶險的聯合行動可達到更快的應急響應

效果。

Para coordenar com o Plano de Evacuação das 
Zonas Baixas em Situações de “Storm Surge” durante 
a Passagem de Tufão, organizado pelos Serviços 
de Polícia Unitários, esta Corporação desenvolveu 
activamente várias visitas às diferentes associações 
e órgãos para co-organizarem as “Palestras sobre 
conhecimentos de protecção civil” e, explicarem as 
notas a terem em atenção na escolha da rota de 
evacuação, preparação do saco de emergência e 
conhecimentos sobre a localização dos diferentes 
centros de abrigo, etc., a fim de elevar as capacidades 
de auto-protecção dos cidadãos.

本局人員向各社群代表介紹民防演習的內容和流程
Agentes desta Corporação a apresentar o programa 
e conteúdo do exercício de protecção civil aos 
representantes das diferentes associações

本局與相關部門及坊會合辦民防知識講座
Agentes desta Corporação, dos respectivos serviços e associações 
co-organizam a palestra sobre conhecimentos de protecção civil

Além disso, nos dias 6 e 25 de Março, esta Corporação 
efectuou encontro, independentemente, com os 
representantes da Associação dos Proprietários 
de Máquinas de Construção Civil de Macau e da 
Companhia de Engenharia e de Construção da China 
(Macau), Limitada, onde estabeleceram um acordo em 
relação ao mecanismo de cooperação em situação de 
desastre, para que as operações conjuntas de socorro a 
desatres tornem-se mais rápidas e eficientes.
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本局與澳門建築機械工程商會和中國建築工程（澳門）有限公司就合作機制進行交流
Representantes desta Corporação, da Associação dos Proprietários de Máquinas de Construção 
Civil de Macau e da Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada 
desenvolvem um intercâmbio sobre o mecanismo de cooperação

人員向商戶派發防災宣傳單張
Agentes a distribuírem os folhetos promocionais de 
prevenção de desastres às lojas

人員講解準備應急包所需的物品
Agentes a explicarem como se prepara um saco de 
emergência e os objectos necessários
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本局與多個社群和業界進行冬防會晤

Esta Corporação Realizou Encontros sobre a 
Prevenção da Criminalidade do Inverno com 
Várias Associações e Sectores

春節前夕，澳門物業管理業商會、澳門街坊會聯

合總會、澳門工會聯合總會、民眾建澳聯盟、澳

門婦女聯合總會、澳門不動產管理專業技術人員

協會及酒店娛樂場所代表分別進行會晤，就歲晚

社區治安情況、冬防安全工作及警民合作等議題

進行交流。

本局繼續透過警方、社群及管理公司三方面的通

力合作，深化社區警務聯絡機制，將防罪滅罪信

息滲透到社區，提高居民的防罪意識，有效預防

和打擊罪案。

Na véspera do Ano Novo Chinês, esta Corporação 
rea l i zou  encon t ros ,  independentes ,  com os 
representantes da Associação de Administração 
de Propr iedades de Macau, União Geral  das 
Associações de Moradores de Macau, Federação 
das Associações de Operários de Macau, Aliança 
de Povo de Instituição de Macau, Associação Geral 
das Mulheres de Macau, Associação dos Técnicos 
Profissionais da Administração de Imóveis de 
Macau e estabelecimentos de diversão de hotéis, 

本局與各社群和業界保持緊密溝通
Manutenção de uma comunicação estreita entre esta Corporação 
e as associações e sectores

onde intercambiaram sobre os seguintes temas: 
situação de segurança nos bairros comunitários nas 
vésperas do Ano Novo Chinês, tarefas de segurança 
para a prevenção da criminalidade do Inverno e 
cooperação entre a Polícia e os cidadãos, etc..

Esta Corporação continua a servir-se da cooperação 
entre a Polícia, associações e companhias de 
administração para aprofundar e intensif icar o 
mecanismo de ligação do policiamento comunitário, 
divulgar informações sobre a prevenção e combate 
de crimes nos bairros comunitários e elevar o grau 
de alerta para a prevenção de crimes aos cidadãos, 
por forma a prevenir e combater a criminalidade 
eficientemente.
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本局與傳媒新春會晤

Encontro entre esta Corporação e os Órgãos de 
Comunicação Social no período do Ano Novo Chinês

本局為持續增進與傳媒之間的友好合作，於 2

月 15 日早上與傳媒進行新春會晤。同日晚上，

本局舉行春茗宴請各大傳媒機構代表。梁文昌局

長致辭時表示，在去年風災期間，本局聯同民防

架構部門與巿民提前做好各項防災準備和工作，

以及在災後立即展開的清障行動，他感謝各位傳

媒在過程中給予支持、配合及協助發佈有關民防

訊息，以便盡快恢復社會秩序。本局將繼續加強

與各傳媒機構的聯繫與溝通，保持互信互助、共

同面對挑戰的良好關係，提升警媒合作成效。

N a  m a n h ã  d o  d i a  1 5  d e  F e v e r e i r o ,  e s t a 
Corporação efectuou um encontro com os Órgãos 
de Comunicação Social, no intuito de reforçar 
cons tan temente  a  boa cooperação en t re  as 
partes. E, à noite do mesmo dia, esta Corporação 
realizou o Jantar de Primavera com os convidados 

梁文昌局長於會上分享本局去年
及今年新春期間的相關工作情況
Comandante Leong Man Cheong 
partilhou a situação do respectivo 
trabalho desenvolvido no ano 
passado e na quadra festiva deste 
ano novo chinês 

傳媒春茗
Jantar de Primavera para os órgãos de comunicação social  

雙方就社會治安問
題積極互動交流
Troca activa de 
impressões das 
duas partes sobre 
as questões de 
segurança social

r e p r e s e n t a n t e s  d o s  d i f e r e n t e s  Ó r g ã o s  d e 
Comunicação Social. Quando o Comandante Leong 
Man Cheong fez uso da palavra afirmou que, no ano 
passado, durante o período de passagem de tufões, 
esta Corporação e os Serviços que fazem parte da 
Estrutura de Protecção Civil, bem como os cidadãos 
desenvo lveram bem os d i ferentes  t raba lhos 
preparatórios de prevenção de catástrofe e, ainda, 
foram realizados seguidamente após da passagem 
de tufão,  acções de remoção de obstáculos, 
por  isso serve-se da presente ocas ião para 
agradecer o apoio, a coordenação e a cooperação 
proporc ionados  pe los  d i fe ren tes  Órgãos  de 
Comunicação Social na publicação de informações 
sobre a protecção civil, a fim de recuperar a ordem da 
sociedade o mais rápido possível. Esta Corporação 
continuará a reforçar a ligação e a comunicação 
com os diferentes Órgãos de Comunicação Social, 
mater uma boa ligação de mútua confiança e mútuo 
auxílio, enfrentar os desafios juntos e, ainda, elevar 
a eficiência de cooperação entre as duas partes.
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交通安全推廣

Campanha de sensibilização da 
segurança rodoviária

1 月至 3 月期間，本局交通廳聯同交通事務局、

工務局及市政署分別前往多間學校、長者中心及

運輸業界等團體舉辦交通安全講座，參與者超過

1,500 多人。人員講解內容包括交通廳的工作範

疇、現時澳門交通環境狀況、交通安全知識及交

通意外處理程序，以提高學生、長者及職業司機

安全出行的意識，共同建立安全有序的交通環境。

此外，本局亦與業界保持緊密溝通，於 3 月 7

日接待交通運輸業總工會趙步雲會長率領一眾

代表，並聯同李靜儀、梁孫旭、林倫偉及李振宇

四名議員到訪，就道路安全和非法工作等問題進

行交流。

舉辦交通安全講座
Realização das palestras de segurança no trânsito

交通輔導員學習指
揮棒的使用技巧
Orientadores de 
trânsito a aprender 
a técnica de uso das 
batutas de trânsito

宣傳切勿酒後或藥後駕駛
Sensibilização para não conduzir em estado 
de embriaguez ou sob o efeito de drogas

黃偉鴻代副局長 ( 右三 ) 與警官即席回應來賓反映的問題
2.º Comandante substituto Vong Vai Hong (terceiro no lado direito) e os oficiais 
responderam imediatamente às questões levantadas pelos visitantes

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J a n e i r o  a  M a r ç o ,  o 
Departamento de Trânsi to  desta Corporação 
deslocou-se, em conjunto com a DSAT, a DSSOPT 
e o IAM, às várias escolas, centros de idosos 
e associações do sector de transporte para a 
realização das  palestras de segurança no trânsito, 
em que contou com mais de 1,500 participantes. 
As  pa les t ras  eng lobam a  apresen tação  dos 
trabalhos responsáveis pelo Departamento de 
Trânsito, a circunstância actual de trânsito de 
Macau, o conhecimento de segurança de trânsito 
e o procedimento de tratamento de acidentes 
de trânsito, que têm como objectivo aumentar a 
consciência dos estudantes, idosos e condutores 
p r o f i s s i o n a i s  s o b r e  a  d e s l o c a ç ã o  s e g u r a , 
construindo assim em conjunto um ambiente de 
trânsito seguro e ordeiro.  

A l ém d i sso ,  es ta  Co rpo ração  man tém uma 
comunicação estreita com o sector, recebeu, em 7 
de Março, o grupo de representantes da Associação 
Geral dos Empregados do Ramo de Transporte 
de Macau, chefiado por seu presidente Chio Pou 
Wan, acompanhado pelos quatros deputados, 
que são Lei Cheng I, Leong Sun Iok , Lam Lon 
Wai e Lei Chan U. No encontro trocaram opiniões 
respeitantes às questões de segurança de trânsito 
e trabalhos ilegais, entre outras.   
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拜訪學校

Visitas a escolas

為持續加強警校合作，共同防止各類影響校園的

治安和交通問題，攜手構建校園安全環境，本局

策劃行動廳、澳門警務廳及海島警務廳人員持續

前往多間學校作恆常會晤，一方面聽取校方反映

學校周邊的治安情況，同時聆聽校方寶貴意見；

另一方面，亦向校方宣傳有關防騙、防盜和民防

的訊息，增強師生的防罪及防災意識。

No intuito de continuar a reforçar a cooperação 
da polícia e escolas para a prevenção conjunta 
dos prob lemas de segurança e  t râns i to  que 
influenciam as escolas, e construir, de mãos dadas, 
um ambiente seguro para escolas, os agentes do 
Departamento de Planeamento de Operações, do 
Departamento Policial de Macau e do Departamento 

此外，本局警犬組獲邀到訪濠江中學附屬幼稚

園、沙梨頭坊眾學校、聖馬沙利羅學校、三育中

學及九澳聖若瑟學校，學童們對警犬組的日常工

作情況和警犬服從演練表示充滿興趣和好奇。

Para além disso, o Grupo Cinotécnico desta Polícia 
foi convidado para visitar à Escola Hou Kong (Pré-
Primário), Escola dos Moradores do Bairro do 
Patane, Escola Santa Maria Mazzarello, Escola 
Secundária Sam Yuk de Macau e Escola de São 
José de Ká Hó, os estudantes estavam interessados 
e curiosos em saber os trabalhos rotineiros do 
Grupo Cinotécnico e o espectáculo de obediência 
dos cães de polícia.

梁慶康廳長 ( 前排左三 ) 帶領警官拜訪培正中學
Chefe do Departamento Leong Heng Hong (3.º da esquerda da 
1.ª fila) chefiou os oficiais para visitar à Escola Pui Cheng

警犬組到訪學校宣揚守法精神
Vista do Grupo Cinotécnico a 
escolas para divulgar o espírito 
de cumprimento das leis

雙方互贈紀念品
Oferecer mutuamente 
lembranças

Policial das Ilhas desta Corporação deslocam-se a 
várias escolas para efectuar encontros regulares, 
por um lado auscultam as situações de segurança 
na sua periferia e opiniões preciosas da parte de 
escolas; por outro lado, transmitam mensagem a 
escolas sobre a prevenção de burla e de furto e a 
protecção civil, a fim de reforçar a consciência dos 
professores e estudantes sobre a prevenção de 
crimes e de desastres.
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講座有助提高聽眾的防罪意識
Palestras ajudaram para aumentar a consciência da audiência 
sobre a prevenção de crimes

同學們踴躍回答提問
Estudantes responderam activamente às perguntas

專題講座

Palestras temáticas

1 月至 3 月期間，本局派員分別前往多間長者中

心和學校舉辦「家居防盜、防騙講座」及「預

防青少年犯罪講座」。為長者們介紹不法分子

最新作案手法、家居防盜措施，以及向青少年

講解常見的罪案類型、毒品的禍害、校園欺凌

等問題。呼籲長者和青少年如接觸可疑人士或

遇到罪案發生時，須保持冷靜並告知家人、學

校或報警求助。

本局十分關注長者及青少年的生活安全環境，

為有效預防罪案發生，本局將持續為社會大眾

進行宣教，致力保障市民的生命財產安全。

另外，本局特警隊升旗隊員於 1 月 14 日拜訪濠

江中學附屬幼稚園，向多位學童及老師介紹國

旗知識，講解有關國旗及區旗懸掛的要求，以

及與同學代表一同進行升旗儀式，讓大家對整

個升旗儀式的流程有更深入的了解，倡導愛國

精神。

Durante os meses de Janei ro a Março,  esta 
Pol íc ia  env iou agentes para se des locarem, 
independentemente, aos diversos centros de 
idosos e escolas, para a realização das “palestras 
sobre a prevenção de furto domiciliário e de burla” 
e “palestras sobre a prevenção da delinquência 
juvenil”, nas quais os nossos agentes apresentaram 
aos idosos os métodos mais recentes da prática 
de crimes e as medidas sobre a prevenção de 
furto domiciliário, bem como aos jovens os tipos 
vulgares de crimes, malefícios da droga, “bullying 
nas escolas” ,  e tc . ,  e  apelaram aos idosos e 
jovens para se manterem calmos, falarem com os 
familiares e escolas ou pedirem ajuda da polícia 
caso encontrem os indivíduos suspeitos ou a 
ocorrência de casos criminosos.

Esta Polícia dá muita importância a um ambiente 
seguro de vida para idosos e jovens, para prevenir 
ef icazmente os cr imes, cont inuará a efectuar 
actividades de sensibilização à sociedade em geral, 
esforçando-se para garantir a segurança de vida e 
de património dos cidadãos.  

Além de mais, em 14 de Janeiro, os membros da 
equipa de hasteamento de bandeiras desta Polícia 
v is i taram à Escola Hou Kong (Pré-Pr imár io) , 
apresentaram o conhecimento sobre a bandeira 
nacional e explicaram as exigências respeitantes 
ao hasteamento de bandeira nacional e bandeira 
da RAEM aos alunos e professores, bem como 
hastearam as bandeiras com os representantes 
dos estudantes, com a vista de enr iquecer o 
conhecimento sobre o procedimento da cerimónia 
de hasteamento e promover o espírito patriótico.
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氹仔警務警司處與聯國學校師生合照
Fotografia conjunta dos agentes do Comissariado Policial da 
Taipa e os professores e estudantes da Escola das Nações

介紹日常巡邏裝備 
Apresentação do equipamento para patrulhamento rotino

讓學童認識醉駕禍害
Estudantes a conhecerem os malefícios 
de condução em estado de embriaguez

學童參觀警司處

Visita dos estudantes aos comissariados

1 月 10 日及 3 月 25 日，氹仔警務警司處和北

區警司處分別接待了聯國學校及二龍喉中葡小

學師生代表團。本局人員向學童介紹了本局的

職能和架構，安排展示多種警用裝備，並設有

互動答問環節，過程中氣氛十分融洽歡樂。相

關參觀活動有助師生加深對警隊工作的了解，

並可促進警民合作與交流。

Em 10 de Janeiro e 25 de Março, o Comissariado 
Policial da Taipa e o Comissariado da Zona Norte 
receberam, respectivamente, as visitas dos grupos 
de representantes dos professores e estudantes 
da Escola das Nações e da Escola Primária Luso-
Chinesa da Flora. Os agentes da Corporação 
apresentaram as suas funções e estruturas aos 
estudantes, prepararam-lhes a demonstração 

de diversos equipamentos policiais e a sessão 
interactiva de perguntas e respostas, o encontro 
foi harmónico e alegre. As respectivas visitas 
permitem os professores e estudantes saberem 
melhor os trabalhos da equipa policial, e promover 
a cooperação e intercâmbio entre a polícia e 
cidadãos. 
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「治安警少年團」「治安小警苗」參與多項活動

“Grupo Júnior do CPSP” e “Polícia Juvenil do CPSP” 
participaram nas várias actividades

少年團體驗防暴基礎訓練
Grupo Júnior a experimentar o treino básico de antimotim

少年團參觀港珠澳大橋出入境事務站
Visita do Grupo Júnior ao Posto de Migração da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau

本局為配合特區政府青年培育政策，積極舉辦

不同類型警務活動，讓青少年加深對本澳警隊

及社會發展的認識，進一步鼓勵他們與警隊攜

手防罪滅罪，培養他們成為知法守法的社會棟

樑及青年領袖。

Com o objectivo de articular com a política da 
RAEM em relação à formação dos jovens, esta 
Polícia realiza, de forma activa, vários actividades 
policiais, para os jovens terem conhecimento sobre 
a equipa policial e o desenvolvimento da sociedade 
de Macau, encorajando-os, em maior grau, para 
colaborar, de mãos dadas, na prevenção e combate 
a cr imes, cul t ivando-os para ser pi lar para a 
sociedade e líderes juvenis que saibam e cumpram 
leis.
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少年團參與教育暨青年局「和諧校園」宣傳短片拍攝
Participação do Grupo Júnior na filmagem de uma 
curta-metragem de sensibilização da DSEJ “Câmpus 
harmónico” 

少年團參觀解放軍駐澳部隊軍營
Visita do Grupo Júnior ao quartel militar da Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês 

少年團參與交通安全城市定向比賽
Participação do Grupo Júnior na actividade Passatempo 
de orientação para uma cidade segura no trânsito



26

揮春拼貼親子樂
Colagem de dísticos alusivos ao Ano Novo Chinês com os pais 

小警苗射擊體驗
Polícia Juvenil na experiência de tiro 

小警苗參觀澳門海關
Visita da polícia juvenil aos Serviços 
de Alfândega
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1 月及 3 月期間，國家減災委員會、中國公安

部、南京市公安局、公安部反邪教局、廣東省

公安廳及中國人民公安大學教育代表團分別到

訪本局，並參觀了本局特警隊的設施及裝備，

以及了解港珠澳大橋出入境事務站的運作情況。

透過會晤分享兩地警務工作經驗，開拓多個領

域的合作關係。

Em Janeiro e Março, as delegações da Comissão 
Nacional de Redução de Desastres, do Ministério 
da Segurança Pública da China, da Directoria 
Municipal de Segurança Pública de Nanjing, da 
Directoria de Segurança Pública contra a Heresia, 
dos Serviços de Segurança Pública da Província 
de Guangdong e da Universidade de Segurança 
Públ ica do Povo da China, respect ivamente, 
deslocaram-se a esta Corporação,  v is i tando 
as instalações e os equipamentos da Unidade 

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

嘉賓參觀港珠澳大橋出入境事務站
Visita dos convidados ao Posto de Migração da 
Ponte Hong Kong - Zhuhai - Macau

廣東省公安廳代表團到訪特警隊
Visita da delegação dos Serviços de Segurança Pública da Província de Guangdong à Unidade Especial de Polícia

人員介紹特種裝備
Apresentação por pessoal sobre os equipamentos específicos

Especial de Polícia, e conhecendo o funcionamento 
do Posto de Migração da Ponte Hong Kong - 
Zhuhai - Macau. Durante as visitas, partilharam-se 
experiências relativas aos trabalhos policiais dos 
dois locais, desenvolvendo relações de cooperação 
de vários domínios.
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1 月 7 日， 巴 基 斯 坦 駐 港 總 領 事 Abdul Qadir 

Memon 先生一行三人到訪本局。劉運嫦副局長

於會晤中首先介紹了本局新的組織架構，其後雙

方就巴基斯坦籍人士在澳門居留及逗留情況，以

及出入境事務方面進行交流會談。本局暨通過相

關會晤，加深雙方在警務工作上的溝通和交流，

創造更完善的合作效益。

Em 7 de Janeiro, uma delegação composta por 
t rês e lementos,  inc lu indo o Cônsul-Geral  de 
Paquistão em Hong Kong, Sr. Abdul Qadir Memon, 
visitou esta Corporação. No início do encontro, a 
2.ª Comandante, Lao Wan Seong, apresentou o 
novo organograma desta Corporação, em seguida, 
os dois  lados t rocaram informações sobre a 
residência e permanência em Macau por parte dos 
paquistaneses e os assuntos migratórios. Esta 
Polícia espera que, através do encontro, aprofunde 
a comunicação e intercâmbio no policiamento de 
ambas as partes, de modo a criar uma eficácia de 
cooperação mais optimizada.

應中華人民共和國出入境管理局邀請，本局聯同

身份證明局組成一行八人代表團，於 1 月 16 至

18 日到訪北京，期間舉行了年度工作會晤，會

上雙方通報了 2018 年的工作情況，並就多個合

作項目交換意見。隨後，代表團亦參訪了北京市

公安局出入境管理總隊，交流證件簽發的技術應

用和便民措施。

Com o convite do Serviço de Administração de 
Entrada e Saída da República Popular da China, 
uma delegação composta por oi to elementos 
desta Corporação e da Direcção dos Serviços de 
Identificação deslocou-se a Pequim entre 16 e 18 
de Janeiro. Durante a visita, realizou-se o encontro 
anual do trabalho, no qual as partes apresentaram 
a situação do trabalho de 2018, trocando opiniões 
sobre vários projectos. Seguidamente, a delegação 
visitou também a Brigada Geral do Controlo de 
Migração da Directoria Municipal de Segurança 
Pública de Pequim, abordando a aplicação da 
técnica da emissão de documentos e medidas 
facilitadoras à população.

巴基斯坦駐港總領事到訪

Visita do Cônsul-Geral de Paquistão 
em Hong Kong

兩局代表會晤國家出入境管理部門

Encontro entre os representantes dos 
dois serviços e o Serviço Nacional de 
Administração de Entrada e Saída 

劉運嫦副局長 ( 左四 ) 接待來賓到訪
A 2.ª Comandante, Lao Wan Seong (quatro à esquerda), 
recebeu os convidados

是次會晤為日後推進各項工作奠定了良好基礎
O encontro contribuiu para a construção de uma base 
sólida para a promoção futura de todos os trabalhos
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嘉賓參觀出入境事
務大樓的設施
Visita dos convidados 
à instalação do 
Edifício de Serviço de 
Migração

1 月期間，本局劉運嫦副局長率領七人代表團前

往港珠澳大橋香港管制站，出席兩地出入境事

務年度會議。會上，兩地出入境部門各自總結

2018 年旅客出入境數字、互相通報偽證、非法

移民及假結婚等資料，同時雙方就港珠澳大橋運作

情況，優化通關措施進行討論，當中包括商討遺失

證件辦理緊急離境措施，協調旅客遣返等事宜。

Em Janeiro, uma delegação composta por sete 
elementos, liderada pela 2.ª Comandante, Lao Wan 
Seong, deslocou-se ao Posto de Controlo de Migração 
de Hong Kong da Ponte Hong Kong - Zhuhai - 
Macau, participando na reunião anual dos assuntos 
migratórios dos dois locais. Durante a qual, os serviços 
de migração dos dois locais fizeram respectivamente 
o balanço sobre os números de migração dos 
visitantes no ano 2018, a troca de informação de 
documentos falsos, imigrantes ilegais e casamento 
falso, ao mesmo tempo, ambas as partes procederam 
abordagem relativa ao funcionamento da Ponte Hong 
Hong - Zhuhai - Macau e à optimização das medidas 
migratórias, incluindo a discussão da medida de saída 
urgente por extravio de documento de identificação, 
bem como o apoio de turistas para repatriação.

本局代表團參觀香港
智能身份證換證中心
Visita da delegação 
desta Corporação 
ao Hong Kong 
Smart Identity Card 
Replacement Centre 

雙方在出入境事務年會積極交換意見
Os dois lados trocaram activamente opiniões na reunião 
anual dos assuntos migratórios

出席港澳出入境事務年會

Participação na reunião anual dos assuntos 
migratórios de Hong Kong e Macau

2 月 27 日，中資（澳門）職業介紹所協會總幹事

陳國凱一行三人到訪本局出入境事務大樓進行工

作會談。雙方交流內地居民來澳勞務工作的整體

情況，並就優化外地僱員審批的工作事宜積極交

換建議。雙方將保持緊密聯繫，研究在未來推行

各項便民措施，為巿民提供更優質及更便捷的證

照服務。

Em 27 de Fevereiro, uma delegação composta por 
três elementos, liderada pelo Director Geral da 
Associação de Agências de Emprego de Capital 
da China (Macau), Chan Kuo Hoi, efectuou uma 
visita ao Edifício de Serviço de Migração desta 
Corporação para realizar o encontro de trabalho, 
onde desenvolveu-se um intercâmbio sobre a 
situação geral dos assuntos laborais em Macau 
por parte dos residentes do Interior da China, e a 
troca de informações, de forma activa, relativas 
à melhoria da aprovação dos trabalhadores não 
residentes. Ambas as partes irão manter uma 
l igação est r i ta ,  anal isando no fu turo ap l icar 
medidas para facilitar a população, de modo a 
prestar serviços de certificação mais optimizados e 
facilitadores aos cidadãos. 

中資（澳門）職業介紹所協會到訪

Visita da Associação de Agências de Emprego 
de Capital da China (Macau)
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2 月 1 日，檢察院王偉華、江志及徐京輝三位助

理檢察長帶領一行十六人到訪本局交通廳，與本

局領導及多個部門主管進行會晤。雙方就案件

的通報及接收、嫌犯移交、扣押物處理等案件，

在程序上的優化及人員培訓等多方面交換意見，

本局將一如既往全力協助檢察院完成各項刑事

案件調查工作。

進行交通意外調查簡報
Breve apresentação sobre a investigação de acidentes de viação

向嘉賓介紹交通廳道路監控系統
Explicação aos convidados o sistema de videovigilância 
rodoviário do Departamento de Trânsito

檢察官到訪交通廳

Visita de delegados do procurador ao Departamento de Trânsito 

No primeiro dia de Fevereiro, uma delegação 
comporta por 16 elementos, liderada pelos três 
procuradores-adjuntos do Ministério Público, Vong 
Vai Va, Kong Chi e Choi Keng Fai, deslocou-se ao 
Departamento de Trânsito desta Corporação para 
realizar um encontro com a direcção e chefia desta 
Polícia. Os dois lados trocaram opiniões sobre a 
participação e recebimento de casos, entrega de 
arguidos e tratamento de artigos apreendidos, bem 
como a optimização de procedimento e formação 
do pessoal, etc., esta Corporação tem apoiado 
totalmente o Ministério Público na investigação dos 
casos penais.
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截查車輛
Intercepção de veículos

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

將可疑人士帶返警局調查
Os suspeitos foram conduzidos à Polícia para efeitos de averiguações

巡查娛樂場所
Fiscalização em estabelecimento de diversões

滅罪行動
Operações
Anti-crime

「冬防行動 2019」

Operação de Inverno 2019

為維護本澳良好的治安環境，警察總局於 1 月

15 日 至 2 月 14 日 期 間， 統 籌 並 協 調 司 法 警

察 局 及 本 局， 聯 同 海 關 共 同 開 展「 冬 防 行 動

2019」。透過加強對全澳治安和秩序的監控，

打擊各類犯罪，並透過講座、巡察社區等宣傳活

動，向市民傳遞防罪守法的意識。期間，巡查了

多間商舖、卡拉 OK、遊戲機中心、桌球室，以

及娛樂場所及其周邊範圍。整個行動動用警力

5,769 人次，調查了 7,658 名人士，當中 1,804

人被帶返警局調查，413 人因涉及犯罪被移送

檢察院。是次行動成效顯著，在市民和社區的配

合下，各項警務工作得以有效開展。警方將持續

密切留意治安形勢，採取各項預防和打擊行動，

致力維護澳門的良好治安環境。

Com vista à defesa do bom estado de segurança 
pública de Macau, os Serviços de Polícia Unitários 
diligenciaram, durante o período de 15 de Janeiro 
a 14 de Fevereiro, a coordenação e concertação 
entre o CPSP, a Polícia Judiciára e os Serviços de 
Alfândega para a realização conjunta de “Operação 

de Inverno 2019”. Com o reforço da vigilância sobre 
a segurança e ordem públicas de Macau, investir-
se um combate contra diversos crimes; através de 
actividades de sensibilização, tais como palestras e 
inspecção a bairros etc., despertar-se a consciência 
dos cidadãos para a prevenção do cr ime e o 
cumprimento da lei. Entretanto, procedeu-se à 
inspecção de vários estabelecimentos comerciais, 
karaokes, centros de diversões electrónicas, salões 
de bilhar, e casinos e suas áreas circundantes. 
Na operação realizada, foram mobilizados 5.769 
efectivos policiais, interceptados 7.658 pessoas, 
dos quais 1.804 foram conduzidos para a esquadra 
para mais investigação, e após a investigação, 413 
pessoas foram entregues ao Ministério Público 
por envolvimento na prática do crime. A presente 
operação rendeu resultados posit ivos óbvios. 
Com o apoio dos cidadãos e da comunidade, 
os trabalhos policiais foram desenvolvidos de 
forma efectiva. A polícia continuará a acompanhar 
atentamente a situação de segurança pública, e 
tomar acções de prevenção e combate, esforçando-
se para a defesa do bom estado de segurança 
pública de Macau.
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出入境管制廳破獲假聘用案，查獲多人

Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu 
caso de contratação falsa, vários indivíduos 
foram detidos

2 月期間，本局出入境管制廳揭發兩名本澳男子

涉嫌收受不法行為利益，利用持有的外地僱員配

額，虛假聘用 2 名越南籍女子，以便有關女子

能長時間留澳。

本局立即展開搜證工作，經過周密部署深入調

查，加上勞工事務局的協助，再發現有多名勞務

中介以集團形式作案，與多名「假僱主」使用相

同手法，虛報情況申請勞工配額。另外，亦發現

上述中介及「假僱主」先後協助最少 20 多名外

籍人士取得外地僱員身份。而每次交易中，上

述中介收取外籍人士 35,000 元，而中介則給予

「 假 僱 主 」2,000 元 至 9,000 元 澳 門 幣 不 等 的

報酬。

本局在連日行動中先後查獲 32 名（22 男 10 女）

涉案的中介、「假僱主」及外籍人士，本局以涉嫌

觸犯「偽造文件」罪將上述人士移交檢察院偵辦。

Durante o mês de Fevereiro, o Departamento de 
Controlo Fronteiriço desta Corporação descobriu 
dois residentes de Macau que suspeitam a receber 
bens lucrativos por actos ilícitos, aproveitando a 
quota destinada aos trabalhadores não residentes 
para recrutar, de forma de contratação falsa, duas 

senhoras de nacionalidade vietnamita, a fim de 
elas poderem permanecer em Macau a um longo 
período de tempo.

Es ta  Co rpo ração  desenvo l veu  de  imed ia to 
os  t raba lhos  de  reco lha  de  p rovas ,  após  a 
um p laneamen to  cu idadoso  e  i nves t i gação 
aprofundada, ainda pelo auxíl io prestado pela 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
descobr iu  a inda  que   vá r ios  in te rmed iá r ios 
prat icaram, em forma de uma organização, o 
respectivo crime, utilizando a mesma maneira em 
prestar declaração falsa com os “empregadores 
falsos” para requerer a quota de trabalhador. 
Po r  ou t ro  l ado ,  descob r i u  a i nda  que  es tes 
intermediários e “empregadores falsos” já tinham 
apoiados mais  de 20 est rangei ros a  obter  a 
qualidade de trabalhador não residente. E cada 
caso, pode o mencionado intermediário receber do 
estrangeiro 35,000 patacas, sendo o “empregador 
falso” a receber do intermediário uma quantia entre 
2,000 a 9,000 patacas.

Nestes dias de acção, esta Corporação deteu 
respect ivamente 32 indivíduos (22 homens e 
10 mulheres) que se incluem intermediár ios, 
“empregadores falsos” e estrangeiros, os quais 
foram encaminhados pela esta Corporação ao 
Ministério Público por suspeito de “falsificação de 
documento”.
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特警隊截獲毒駕男子

Unidade Especial de Polícia interceptou um 
condutor sob influência de droga

交通廳警員截獲非法改裝電單車

Agentes do Departamento de Trânsito 
interceptaram motociclos modificados 
ilegalmente

2 月 14 日，本局特警隊人員在西灣湖巷附近進

行查車時，截獲一輛輕型汽車，發現男司機神情

慌張，警員在該名男子身上搜出 3 包懷疑毒品

「可卡因」，連包裝袋共重約 0.91 克，男子經

藥物檢驗呈陽性反應。隨後，本局情報廳人員在

其住所發現有 12 粒懷疑大麻種子及兩個懷疑吸

食工具。

本局以「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」、「不

適當持有器具或設備」、「不法販賣麻醉藥品及

精神藥物」及「醉酒駕駛或受麻醉品或精神科物

質影響下駕駛」罪將其送交檢察院偵辦。

No dia 14 de Fevereiro, os gentes da Unidade 
Especial de Polícia interceptaram um automóvel 
ligeiro durante uma operação de “Stop” junto da 
Travessa do Lago Sai Van, onde verificaram um 
condutor com atitude anormal e encontraram no 
seu posse três saquinhos suspeitos de droga 
“Cocaína”, com peso total (incluíndo embalagem)  
cerca de 0.91g, indivíduo este foi sujeito exame de 
droga, cujo resultado foi positivo. Em seguida, os 
agentes do Departamento de Informações desta 
Corporação encontraram no seu domicí l io 12 
grãos suspeitos de sementes de cannabis e dois 
utensílios para consumo de droga. 

Indivíduo este foi acusado e encaminhado ao 
Ministér io Públ ico,  por esta Corporação, dos 
crimes de “Consumo ilícito de estupefacientes e 
de substâncias psicotrópicas”, “Detenção indevida 
de utensílio ou equipamento”, “Tráfico ilícito de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” 
e “Condução em estado de embriaguez ou sob 
influência de estupefacientes”

3 月 17 日，本局交通廳警員巡經路環船人街一

帶期間，截獲 5 輛懷疑非法改裝的重型電單車，

故將有關車輛帶返交通廳作進一步處理。

經檢驗後，發現其中 3 輛重型電單車所發出的

噪音超出法定許可規定，同時當中有 1 輛沒有

掛上註冊前車牌、1 輛駕駛資格未滿一年所駕車

輛無安裝識別標誌，交通廳遂對上述車輛駕駛者

作出檢控。

No dia 17 de Março, durante o patrulhamento 
na Rua de Navegantes, Coloane, pelos agentes 
do Departamento de Trânsito desta Corporação, 
interceptaram cinco motociclos com modificações 
ilegais, sendo assim foram estes encaminhados 
ao Depar tamento de Trâns i to  para poster ior 
tratamento.

Após os exames efectuados, verificaram que os 
ruídos produzidos por três destes se ultrapassaram 
o limite legalmente permitido, ao mesmo tempo, 
um dos quais não t inha colocado a chapa de 
m a t r í c u l a  d e  f r e n t e  e 
outro não colocou o sinal 
distintivo por seu condutor 
s e  e n c o n t r a  h a b i l i t a d o 
a conduzir há menos de 
u m  a n o ,  s e n d o  a s s i m , 
todos os condutores dos 
mencionados motociclos 
f o r a m  a u t u a d o s  p e l o 
Departamento de Trânsito. 
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使用胡椒噴霧培訓課程

Curso de Formação sobre uso de gás pimenta

本局持續完善警務裝備，以應對複雜多樣的安全

隱患和社會秩序問題。2 月 1 日起，本局人員配

備胡椒噴霧的範圍，全面擴展至包括巡邏警員及

擔任花紅更警員的前線警務人員。所有配備胡椒

噴霧執勤的人員，均通過使用胡椒噴霧的培訓課

程，並能正確掌握使用技巧。

未來，本局將持續舉辦使用胡椒噴霧的培訓課

程，亦將繼續研究引入各類新型警用裝備的可行

性，從而讓在前線執勤的警務人員，在遇到突發

事件或緊急情況時，能有更多且更靈活的選擇和

應對方式，體現警隊維護公共秩序的使命，和專

業精幹的信念。

A fim de aperfeiçoar em contínuo os equipamentos 
policiais para fazer face aos riscos de segurança 
complexos e diversificados, bem como as questões 
de ordem da sociedade, a partir de 1 de Fevereiro, 

培訓課程
Cursos de
Formação

esta Corporação alargou, na sua totalidade, os 
elementos equipados com gás pimente para os 
agentes policiais de linha de frente de patrulha e de 
serviço gratificado. Todos os elementos em serviço 
equipados com gás pimenta necessitam de aprovar 
no curso de formação sobre uso de gás pimenta, 
e que se dominam correctamente a técnica da sua 
utilização.

No fu tu ro ,  es ta  Corporação  va i  con t inuar  a 
organizar o curso de formação sobre uso de gás 
pimenta, e estudar a viabi l idade de introduzir 
diversos tipos e novos equipamentos policiais, para 
que na altura dos incidentes ou em situações de 
emergência, os agentes policiais de linha de frente 
em serviço possam ter mais forma e método mais 
flexível para responder, reflectindo a missão das 
forças policiais na salvaguarda da ordem pública e 
o conceito de competência e profissionalismo.

人員講解胡椒噴霧的使用守則和技巧
O elemento a explicar as regras e técnicas de 
utilização de gás pimenta
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打擊販賣人口犯罪講座

Palestra sobre combate ao crime de 
tráfico de pessoas

警務護送課程

Curso de escolta policial

2 月至 3 月期間，本局警察學校開辦了 4 場「打

擊販賣人口犯罪講座」。講座內容包括：預防及

遏止販賣人口犯罪的措施、確立受害人的權利、

訂定保護和援助受害人的必要措施及相關法律

等，藉以提升人員制定防治策略的能力。

本局歷年來持續關注販賣人口犯罪活動，此項講

座 由 2012 年 開 辦 至 今， 共 舉 辦 了 152 場， 合

計逾 4,700 人員參與。

Durante os meses de Fevereiro a Março, a Escola 
de Pol íc ia desta Corporação real izou quatro 
palestras sobre “combate ao cr ime de tráf ico 
de pessoas”, cujo conteúdo se inclui: medidas 
dest inadas a preveni r  e  repr imi r  o  cr ime de 
tráfico de pessoas, consagra os direitos da vítima 

1 月 21 日至 25 日，本局交通廳舉辦「第二期

警務護送課程」，內容涵蓋交通護送組的工作範

疇、護送的策略及技巧、執行模擬護送行動、教

授駕駛技巧及理論等。透過課程能提升警員在執

勤時的專業判斷及執行能力，以及擔任重要人物

到訪時的護航工作，維持公共秩序的安全。

結業儀式上，本局黃偉鴻代副局長為 12 名順利

完成課程的學員頒授證書，並勉勵學員在今後的

執行護送工作上能學以致用。

Nos dias 21 a 25 de Janeiro, o Departamento de 
Trânsito desta Corporação realizou o “2.º Curso de 
escolta policial”, cujo conteúdo se engloba a área 
funcional do grupo de escolta do Departamento 
de Trânsito, a estratégica e técnica de escolta, a 

黃偉鴻代副局長及多位警官向人員頒發畢業證書
Entregue dos certificados de graduação aos elementos pelos 2.º 
Comandante Substituto Vong Vai Hong e demais oficiais

由法務局人員
介紹相關法律
O elemento 
da Direcção 
dos Serviços 
de Assuntos 
de Justiça a 
apresentar as 
respectivas 
legislações

execução da simulação de escolta, o ensinamento 
da técnica e teoria de condução, etc.. Mediante 
o curso poderá elevar a capacidade de decisão 
profissional e da execução por parte dos agentes 
na altura de serviço, e o desempenho dos trabalhos 
de escolta na altura de visita de altas entidades, 
salvaguardando a segurança da ordem pública.

Na cerimónia de encerramento do curso, o 2.º 
Comandante Substituto Vong Vai Hong entregou 
os certificados aos 12 elementos que concluiram 
o curso com aproveitamento, e incent ivou os 
e lemen tos  pa ra  que  no  f u tu ro  pode r - se -ão 
aproveitar os que aprenderam na execução dos 
trabalhos de escolta.

e adopta as medidas necessárias para a sua 
protecção e assistência, bem como as respectivas 
legislações, etc., no sentido de elevar a capacidade 
dos elementos na elaboração das estratégicas de 
prevenção e de controlo.

Ao longo dos anos, esta Corporação tem sido 
prestado atenção em contínuo sobre o estado 
do crime de tráfico de pessoas, e este tipo de 
palestra foi iniciado desde o ano 2012 até presente, 
perfazem no total de 152 palestras, onde foram 
participado mais de 4,700 elementos.
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本局參與聯合演習

Participação nos exercícios conjuntos

「捕狼 2019」演練

為加強警方、相關政府部門及博彩企業在應對突

發事件時的訊息通報、聯合指揮調度和協調應急

能力，於 3 月 22 日凌晨，警察總局、海關、博

彩監察協調局、治安警察局、司法警察局、消防

局、衛生局、新聞局、旅遊危機處理辦公室及澳

門威尼斯人合共 10 個部門及機構，舉行了代號

「捕狼 2019」娛樂場突發事件演練。

演練模擬路氹城區一酒店貴賓廳內發生一宗多

人持械尋仇、搶劫及挾持人質事件。本局派出了

轄下多個部門人員參與是次演練，與相關政府部

門及企業積極配合及溝通。是次演習共歷約一個

半小時，總參與人數約 360 人。

Exercício de simulação da “Captura do Lobo 
2019”

No sentido de reforçar a troca de informações, a 
capacidade de comando conjunto e a coordenação 

na resposta a emergências entre os serviços 
públicos e as concessionárias de jogo, realizou-se 
na madrugada do dia 22 de Março, um exercício 
de simulação de resposta a incidente súbito nas 
insta lações de uma operadora de jogo.  Este 
exercício, com o nome de código “Captura do Lobo 
2019”, teve lugar no Hotel Venetian e contou com a 
participação de 10 entidades, a saber: Serviços de 
Polícia Unitários, Serviços de Alfândega, Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, 
Corpo de Bombeiros , Serviços de Saúde, Gabinete 
de Comunicação Social, Gabinete de Gestão de 
Crises do Turismo e Venetian Macao. 

O exercício simulou a ocorrência de um caso de 
ataque por motivo de vingança com armas, assalto 
e tomada de reféns, envolvendo vários indivíduos, 
dentro de uma sala VIP de um casino no Cotai. 
Esta Corporação enviou agentes das subunidades 
para participarem neste exercício, coordenando e 
comunicando activamente com os serviços públicos 
e empresas competentes. Este simulacro durou 
cerca de uma hora e meia e contou com cerca de 
360 participantes.
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海上事故應急演習

「2019 海上事故應急演習」於 3 月 6 日上午舉

行，海事及水務局聯同警察總局、海關、治安警

察局、消防局及衛生局等部門共同參與。模擬科

學館對開海面有兩艘船碰撞，導致多名乘客受傷

及有船員墮海，各單位協調展開聯合救援工作。

是次演習目的是加強相關部門海上應急的協調

應變能力。演習歷時一個半小時，參與人數約

160 人，過程順利。

“Simulacro de incidente marítimo”

No d ia  6  de Março da manhã,  rea l izou-se o 
“Simulacro de Incidente Marítimo 2019”, no qual 
participaram a Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, Serviços de Polícia Unitários, 
Serv iços de Al fândega,  Corpo de Pol íc ia  de 
Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Serviços 
de Saúde, etc.. Foi simulado um cenário de uma 
colisão entre duas embarcações, ocorrida no mar 
junto do Centro de Ciência de Macau, causando 
vários passageiros feridos e tripulante caído na 

água, assim as diversas entidades coordenaram em 
desenvolver o serviço de salvamento. A finalidade 
deste s imulacro é melhorar  a capacidade de 
coordenação e resposta dos respectivos serviços 
públicos nos incidentes marítimos de emergência. 
O simulacro durou mais de uma hora e meia, 
contou com cerca de 160 participantes, tendo sido 
concluído com sucesso. 
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課程啟動儀式合照
Fotografia em conjunto na Cerimónia de 
iniciação do curso

參與培訓課程的人員來自本局不同部門
Os elementos participados no curso de formação são provenientes das diferentes subunidades desta Corporação

認識失智症培訓課程

Curso de formação de conhecimentos 
sobre a demência

本局與鏡湖護理學院合辦認識失智症培訓課程，

並於 3 月 18 日舉行課程啟動儀式，本局黃子暉

副局長在致辭時表示，隨著社會人口老齡化趨

勢以及失智症患者數字的增加，失智症防治工

作被列為特區政府的工作重點。本局透過為人

員提供專業的培訓課程，加強前線人員對失智

症患者的認識及了解，為社會特殊群體提供更

全面與適切的服務。

3 月期間，認識失智症培訓課程共舉辦了 14 班，

合共 986 位前線警務人員參與。課程內容包括

認識全球失智症發展概況、澳門失智症照護發

展、失智症常見症狀、如何識別失智症患者、

失智症走失風險及處理方法等。

Esta Corporação real izou em conjunto com o 
Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau o 
curso de formação de conhecimentos sobre a 
demência, e a cerimónia de iniciação do curso foi 
realizada no dia 18 de Março. Referido no discurso 

do 2.º Comandante Wong Chi Fai desta Corporação 
que,  com a tendência do envelhecimento da 
população e o aumento de número de pessoas com 
demência, os trabalhos de prevenção e de controlo 
à demência são inseridos nas principais tarefas do 
governo da RAEM. Mediante o curso de formação 
profissional fornecido aos agentes, esta Corporação 
reforça-se os conhecimentos e a compreensão 
dos seus elementos de linha de frente sobre as 
pessoas com demência, fornecendo para esse 
grupo especial da comunidade um serviço mais 
abrangente e adequado.

Durante o mês de Março, o curso de formação 
de conhecimentos sobre a demência foi realizado 
no total de 14 turmas, com 986 agentes policiais 
de l inha de frente participados, cujo conteúdo 
do curso  se  inc lu i :  o  conhec imento  sobre  o 
estado de desenvolvimento global de demência, 
o desenvolv imento sobre o cuidado prestado 
à demência em Macau,  os s intomas comuns 
de demência,  como ident i f icar a pessoa com 
demência ,  o  r isco da perda do caminho por 
demência e a maneira de tratamento, etc..
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副警長晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de Subchefe

1 月 11 日，在本局特警大樓舉行了副警長晉升

儀式，由梁文昌局長主持，儀式簡單而莊嚴，

本局各部門主管均有出席，為同僚作出祝賀和

勉勵。

2018 年晉升副警長課程，分為三個階段，包括

共同階段、專業階段及實習階段。是次獲晉升為

副警長的 48 位 ( 男性 40 位，女性 8 位 ) 人員

均通過考核且成績合格，獲晉升為副警長。

Em 11 de janeiro, realizou-se no aquartelamento 
da Unidade Especial de Polícia desta Corporação, 
uma cerimónia simples mas solene de promoção 

ao posto de subchefe, a qual foi presidida pelo 
Comandante Leong Man Cheong e contou com a 
presença dos responsáveis das várias subunidades, 
que deram parabéns aos agentes promovidos, bem 
como lhes estimularam.

O curso de promoção ao posto de subchefe do 
ano 2018 foi dividida em três fases, incluíndo a 
fase comum, a fase de especialidade e a fase 
de estágio.  Na cer imónia,  houve 48 agentes 
promovidos (incluindo 40 masculinos e 8 femininos), 
os quais terem aprovado com aproveitamento para 
serem promovidos ao posto de subchefe.

梁文昌局長於晉升儀式上致詞    
Comandante Leong Man Cheong a 
discursar na cerimónia de promoção

本局領導及主管與新晉升副警長合照    
Fotografia em conjunto dos dirigentes, chefias desta Corporação e os recém-promovidos ao posto de subchefes

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções
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警官晉升儀式

Cerimónia de promoção de oficiais

1 月 2 日，在本局總部舉行了警務總長及副警務

總長晉升儀式，梁文昌局長在晉升儀式上，勉勵

獲晉升的警官們在工作中再接再厲，克盡己任，

嚴守紀律，樹立榜樣，帶領同僚衝破困難，共同

創造和譜寫治安警察局美好的一頁。本局各部門

主管均有出席儀式，為同僚作出祝賀。

晉升為警務總長之警官

古敬軒、古綺勤、董志明、李昶文、劉小玲、

趙崇遠

本局領導及主管與新晉升警官合照    
Fotografia em conjunto dos dirigentes, chefias desta 
Corporação e os novos oficiais

晉升為副警務總長之警官

梁飛鴻、黃劍虹、魏瑞斌、何少明、鄭俊禧、

黃超文、連興池、李國棟、黃慶蕃、源劍鋒、

鍾倩怡

梁文昌局長為古敬軒警務總長佩戴肩章    
O Comandante Leong Man Cheong efectua 
a imposição de distintivo de posto ao 
Intendente Ku Keng Hin
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Em 2 de Janeiro, teve lugar na Sala de Honra 
do Comando desta Corporação, a cerimónia de 
tomada de posse aos cargos de Intendente e 
Subintentende, onde o Comandante Leong Man 
Cheong incentivou os oficiais promovidos para 
continuar a prestar o seu esforço com assiduidade 
e disciplina, servindo como exemplo e liderando os 
colegas para dominar as dificuldades encontradas, 
no sentido de criar e de abrir em conjunto um novo 
futuro do Corpo de Polícia de Segurança Pública. 
As chefias e responsáveis de vários Departamentos 
desta Corporação estiveram presentes para lhes 
dar parabéns.

Oficiais promovidos ao posto de Intendente
Ku Keng Hin, Ku I Kan, Tong Chi Meng, 
Lei Chong Man, Lao Sio Leng, Chio Song Un

Oficiais promovidos ao posto de 
Subintendente
Leong Fei Hong, Wong Kim Hong, Ngai Soi Pan, 
Ho Sio Meng, Cheang Chon Hei, Wong Chio Man, 
Lin Heng Chi, Lei Kuok Tong, Wong Heng Fan, 
Un Kim Fong, Chong Sin I
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Cidadão elogiado – Sr. Leong Wun Teng
No dia 17 de Janeiro de 2018, o Sr. Leong Wun Teng 
achou uma carteira preta (que continha 4010 renminbis 
e 6010 patacas em numerário) na Praça de Luís de 
Camões, e entregou-a à Polícia para o devido tratamento.

Cidadão elogiado – Sr. Cheang Wai Hou
No dia 18 de Janeiro de 2018, quando o Sr. Cheang Wai 
Hou circulava de carro pela Rua do Almirante Sérgio, 
prestou auxílio a uma senhora que tinha um bebé em 
estado de choque, transportando-os ao hospital para o 
devido tratamento.

Cidadão elogiado – Sr. Lei Wun Seng
No dia 2 de Março de 2018, o Sr. Lei Wun Seng e o Sr. 
Lung Ion Tai dominaram em conjunto, à porta de um 
restaurante localizado na Avenida do Hipódromo, um 
homem que tinha furtado um telemóvel de outrem e, 
entregaram-lo a esta Polícia para o devido tratamento.

Cidadã elogiada – Sr. Lung Ion Tai
No dia 2 de Março de 2018, o Sr. Lung Ion Tai e o Sr. 
Lei Wun Seng dominaram em conjunto, à porta de um 
restaurante localizado na Avenida do Hipódromo, um 
homem que tinha furtado um telemóvel de outrem e, 
entregaram-lo a esta Polícia para o devido tratamento.

好市民 - 梁煥庭先生

梁煥庭先生於 2018 年 1 月 17 日行經白鴿巢前地時拾

獲一個黑色銀包（內有人民幣 4,010 元及澳門幣 6,010

元之現金），並將有關財物交予警方處理。

好市民 - 鄭偉豪先生

鄭偉豪先生於 2018 年 1 月 18 日，駕車途經河邊新街時，

協助一名女士將其處於休克的嬰兒送往醫院接受治療。

好市民 - 李煥成先生

李煥成先生於 2018 年 3 月 2 日，

於馬場大馬路一餐廳門外，與好

市民龍潤泰先生合力制服一名盜

取他人手提電話之男子，並將之

交本局警員處理。

好市民 - 龍潤泰先生

龍潤泰先生於 2018 年 3 月 2 日，於馬場大馬路一餐廳

門外，與好市民李煥成先生合力制服一名盜取他人手提

電話之男子，並將之交本局警員處理。

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

「2018 年好市民獎」

“Diplomas de Referência Elogiosa 
aos Cidadãos 2018”

於 3 月 10 日「 警 民 同 樂 日 」 活 動 上， 本 局 向

10 位好市民及 2 家機構頒發「2018 年好市民

獎」，表揚他們見義勇為，協助警方撲滅罪行，

以及在颱風襲澳後，主動提供工程機械協助清障

工作，體現了公民責任的崇高情操。

Na actividade do “Dia de Convívio entre a Polícia 
e o Cidadão” que se realizou no dia 10 de Março, 
esta Polícia entregou os diplomas de referência 

elogiosa aos 10 cidadãos e 2 órgãos, no intuito 
de elogiá-los pelos seus sensos de justiça e apoio 
prestado à Polícia no combate à criminalidade, 
e ,  a i n d a ,  a p ó s  a  p a s s a g e m  d e  t u f ã o ,  p e l o 
fornecimento, por iniciativa própria, de máquinas de 
engenharia e veículos de carga para a remoção de 
objectos e obstáculos das vias rodoviárias, tendo 
demonstrando, assim, os elevados valores morais 
e cívicos.
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澳門建築機械工程商會

在颱風「山竹」襲澳後，澳門建築機械工程商會主動

協助提供設備（工程機械及運輸車輛），讓清障工作

得以快速而順利進行。

中國建築工程（澳門）有限公司

在颱風「山竹」襲澳後，中國建築工程（澳門）有限

公司主動協助提供設備（工程機械及運輸車輛），讓

清障工作得以快速而順利進行。

好市民 - 楊俊喜先生

楊俊喜先生 2018 年 3 月 7 日於昆明街一大廈當值期間，

發現兩名懷疑擅自進入大廈並企圖進行偷竊的男子，立

即通知警方到場截獲該兩名男子。

好市民 - 韋志先生

韋志先生於 2018 年 4 月 27 日在一名乘客下車後，於的

士車廂發現一個銀包（內有港幣 100,000 元及總值港幣

133,000 元的籌碼），並將之交予警方處理。

好市民 – 馮凱樺女士

馮凱樺女士於 2018 年 6 月 11 日在一班由吉隆坡飛返

澳門的航班上，目睹盜竊案件發生，並主動為警方作證。

好市民 – Kutal Chhetri Ram Bahadur 先生

Kutal Chhetri Ram Bahadur 先生於 2018 年 8 月 5

日於新馬路協助追截一名搶劫他人的作案者，在糾纏

間被作案者刺傷，最後協助警方成功截獲作案者。

好市民 – 姚廣智先生

姚廣智先生於 2018 年 8 月 31 日於連勝馬路協助警方

截獲一名可疑男子。經警方調查後，證實該名可疑男

子涉及多宗詐騙案件。

好市民 – 張嘉華先生

張嘉華先生於 2018 年 10 月 30 日於澳門國際機場候

機室工作時，拾獲港幣 149,000 元，並協助警方調查

現金之持有人及將現金交予警方處理。

Macau Construction Machinery Engineering Association
Depois da passagem do tufão “Mankhut” por Macau, a 
Macau Construction Machinery Engineering Association 
prestou auxíl io e forneceu, por sua iniciativa, o seu 
equipamento (maquinaria de construção e viaturas de 
transporte), o qual contribuiu para que os trabalhos de 
remoção de obstáculos fossem-se desenvolvidos com 
rapidez e sucesso.

China Construction Engineering (Macau) Co., Ldt.
Depois da passagem do tufão “Mankhut” por Macau, a 
China Construction Engineering (Macau) Co., Ltd. prestou 
auxílio e forneceu, por sua iniciativa, o seu equipamento 
(maquinaria de construção e viaturas de transporte), o 
qual contribuiu para que os trabalhos de remoção de 
obstáculos fossem-se desenvolvidos com rapidez e 
sucesso.

Cidadão elogiado – Sr. Yang Junxi
No dia 7 de Março de 2018, quando o Sr. Yang Junxi 
encontrava-se em serviço num edifício localizado na Rua 
de Kunming, encontrou dois homens que suspeitavam-se 
ter entrado no edifício sem autorização e intencionavam-
se efectuar furto, daí que comunicou imediatamente à 
Polícia e esta interceptou-os com sucesso no local.

Cidadão elogiado – Sr. Wai Chi
Em 27 de Abril de 2018, o Sr. Wai Chi encontrou uma 
carteira no interior do táxi após a saída de passageiro 
(carteira esta com 100 mil Hong Kong dólares e no valor 
total de 133 mil fichas de jogo), e entregou à Polícia para 
tratamento adequado.

Cidadão elogiada – Sr.a Fong Hoi Wa
Em 11 de Junho de 2018, a Sr.a Fong Hoi Wa presenciou 
a prática do crime de furto num voo de Kuala Lumpur para 
Macau, e testemunhou por própria vontade à Polícia.

Cidadão elogiado – Sr. Kutal Chhetri Ram Bahadur
Em 5 de Agosto de 2018, o Sr. Kutal Chhetri Ram Bahadur 
ajudou a perseguir um criminoso de roubo na Avenida de 
Almeida Ribeiro e foi-lhe ferido pelo mesmo, conseguindo 
no final apoiar a Polícia na intercepção do autor.

Cidadão elogiado – Sr. Yiu Kwong Chi
Em 31 de Agosto de 2018, o Sr. Yiu Kwong Chi ajudou a 
Polícia na intercepção de um homem suspeito na Estrada 
de Coelho do Amaral. Após a investigação feita pela 
Polícia, foi provado que este homem suspeito se encontra 
envolvido em vários casos de burla.

Cidadã elogiado – Sr. Zhang Jiahua
Em 30 de Outubro de 2018, o Sr. Zhang Jiahua, na altura 
de serviço na sala de espera do Aeroporto Internacional 
de Macau, achou 149 mil Hong Kong dólares e ajudou 
a Polícia na investigação do seu titular, entregando o 
numerário à Polícia para tratamento adequado.
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本局人員獲市民致送錦旗致謝

Cidadãos ofereceram galhardetes aos agentes desta Corporação como 
uma forma de agradecimento 

1 月期間，兩名市民分別向澳門警務廳偵查警司

處致送錦旗，均以表揚警員迅速偵破兩宗「拾遺

不報」案件，將有關之嫌犯繩之以法， 對 本 局

人員所作出的努力表示認同和讚許。

陳洪警司和鄧洪斌副警司代表接受錦旗
Os representantes desta Polícia, o Comissário Chan Hong e o 
Subcomissário Tang Hong Pan, a receber galhardetes

No mês de  Jane i ro ,  2  c idadãos  o fe receram 
respectivamente galhardetes ao Comissariado de 
Inquérito do Departamento Policial de Macau, para 
elogiar os nossos agentes pelo desmantelamento 
rápido dos 2 casos de “Apropriação i legít ima 
em caso de acessão ou de coisa achada”, tendo 
sido levados os suspeitos à justiça. Os cidadãos 
manifestaram o acordo e elogio aos esforços 
prestados pelos agentes desta Corporação.



45

體育競賽
Desporto e
Competições

2019 年保安盃

Taça Desportiva das FSM 2019

保安部隊事務局統籌的「2019 年保安盃」賽事

由羽毛球賽拉開序幕，保安部門十分鼓勵人員參

與各項賽事，本局人員在賽事亦取得了如下佳績：

A “Taça Desportiva das FSM 2019” coordenada pela 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau foi iniciada com a competição de badminton. 
Os Serviços de Segurança estimularam o seu 
pessoal a participar nas diversas competições 
desportivas, e o pessoal desta Corporação obteve 
os seguintes resultados:

游泳賽

男子

25 米仰泳 冠軍 梁展鵬 警員

50 米蝶泳 亞軍 蕭家權 警員

50 米仰泳 季軍 梁展鵬 警員

100 米自由泳 冠軍 蕭家權 警員

4x50 米自由泳接力 季軍 治安警察局

4x50 米混合泳接力 季軍 治安警察局

女子

25 米仰泳 亞軍 許德儀 警員

25 米自由泳 季軍 許德儀 警員

50 米蝶泳
冠軍 吳翠麗 警員

亞軍 老蕙芯 警員

50 米自由泳
亞軍 林慧雯 首席警員

季軍 吳翠麗 警員

50 米蛙泳 亞軍 吳翠麗 警員

100 米自由泳 亞軍 老蕙芯 警員

本局人員奪得多個獎項
O pessoal desta Corporação ganhou vários prémios

Natação

Masculino

25M (de costas) 1.º lugar Guarda LEONG CHIN PANG

50M (mariposa) 2.º lugar Guarda SIO KA KUN

50M (de costas) 3.º lugar Guarda LEONG CHIN PANG

100M (livre) 1.º lugar Guarda SIO KA KUN

Revezamento 
4x50 (livre) 3.º lugar CPSP

Revezamento 
4x50 (Medley) 3.º lugar CPSP

Feminino

25M (de costas) 2.º lugar Guarda HOI TAK I

25M (livre) 3.º lugar Guarda HOI TAK I

50M (mariposa)
1.º lugar Guarda NG CHOI LAI

2.º lugar Guarda LOU WAI SAM

50M (livre)
2.º lugar Guarda Principal LAM WAI MAN 

SARINA

3.º lugar Guarda NG CHOI LAI

50M (de bruços) 2.º lugar Guarda NG CHOI LAI

100M (livre) 2.º lugar Guarda LOU WAI SAM
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羽毛球賽

男子單打 
( 壯年組 ) 冠軍 鄭君沛 首席警員

女子雙打 冠軍
麥嘉莉 警員

楊碧珊 警員

混合雙打 季軍
鄭君沛 首席警員

麥嘉莉 警員

人員勇奪兩項冠軍殊榮
Os agentes ganharam os primeiros lugares nas duas categorias

得獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta das equipas premiadas e convidados

Badminton

Masculino 
Singular 
(Sénior)

1.º lugar Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Feminino Par 1.º lugar
Guarda MAK KA LEI

Guarda IEONG PEK SAN

Dupla mista 3.º lugar
Guarda Principal CHEANG KUAN PUI

Guarda MAK KA LEI

1.º lugar Departamento Policial de Macau (A)

2.º lugar Departamento de Trânsito

3.º lugar Departamento de Informações

1 月 8 日至 29 日，本局在關閘工人體育場舉行

本年度內部七人足球賽，各部門熱烈參賽，包

括：策劃行動廳、情報廳、居留及逗留事務廳、

出入境管制廳、澳門警務廳、海島警務廳、交

通廳、特警隊及警察學校。賽事成績如下：

內部七人足球賽

Torneio Interno de Futebol de Sete

冠軍 澳門警務廳 (A)

亞軍 交通廳

季軍 情報廳

Nos dias 8 a 29 de Janeiro, esta Polícia realizou 
no Campo dos Operários das Portas do Cerco o 
Torneio Interno de Futebol de Sete, o qual contou 
com a participação activa das subunidades desta 
Polícia, incluindo: o Departamento de Planeamento 
de Operações, o Departamento de Informações, 
o Departamento para os Assuntos de Residência 
e Permanência,  o Departamento de Controlo 
Fronteiriço, o Departamento Policial de Macau, o 
Departamento Policial das Ilhas, o Departamento 
de Trânsito, a Unidade Especial de Polícia e a 
Escola de Polícia. O resultado foi o seguinte:
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參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta dos participantes e convidados

1 月 14 日至 17 日，本局警察學校與特警隊共

同舉辦內部射擊比賽。本局轄下各部門人員積

極參與，得獎結果如下：

Nos dias 14 a 17 de Janeiro, a Escola de Polícia 
e a Unidade Especial de Polícia desta Corporação 
organizaram conjuntamente o Campeonato Interno 
de Tiro, no qual os agentes das subunidades desta 
Polícia participaram activamente. O resultado foi o 
seguinte:

內部射擊比賽

Campeonato Interno de Tiro
澳門警務廳奪
得團體冠軍
A equipa do 
Departamento 
Policial de 
Macau obteve 
o 1.° lugar na 
competição por 
equipa

Espingarda G-3 ( Masculino )

Grupo sênior

1.º lugar Guarda LAU SIO TONG

2.º lugar Guarda HO ION CHEONG

3.º lugar Chefe LAM PENG SAN

Grupo “open”

1.º lugar Guarda DAY PHONE SEIN

2.º lugar Guarda LEONG HONG PO

3.º lugar Guarda WONG PENG FAI

Revólver. 38 ( Masculino )

Por equipas

1.º lugar DPM

2.º lugar UEP

3.º lugar DCF e DARP

Grupo sênior

1.º lugar Guarda Principal WONG TONG SAN

2.º lugar Guarda LAU SIO TONG

3.º lugar Guarda HO ION CHEONG

Grupo “open”

1.º lugar Guarda DAY PHONE SEIN

2.º lugar Guarda CHAN KIO HEI

3.º lugar Guarda Principal LEONG KUONG HONG

Revólver. 38 (Feminino)

Grupo sênior

1.º lugar Guarda LAM KA LEE

2.º lugar Guarda Principal LEI LAI PENG

3.º lugar Guarda AO IEONG WENG SAM

Grupo “open”

1.º lugar Chefe LEONG KAM IN

2.º lugar Guarda RUANGRAK CHOI BRUNA

3.º lugar Guarda CHAN KA KEI

男子組 G3 自動步槍

高級組
冠軍 劉少東 警員
亞軍 何潤祥 警員
季軍 林炳新 警長

公開組
冠軍 謝豐盛 警員
亞軍 梁雄波 警員
季軍 黃炳輝 警員

女子組左輪點三八手槍

高級組
冠軍 林嘉莉 警員
亞軍 利麗平 首席警員
季軍 歐陽詠心 警員

公開組
冠軍 梁金燕 警長
亞軍 RUANGRAK CHOI BRUNA 警員
季軍 陳嘉琪 警員

男子組左輪點三八手槍

團體

冠軍 澳門警務廳
亞軍 特警隊

季軍 出入境管制廳和
居留及逗留事務廳

高級組
冠軍 黃東山 首席警員
亞軍 劉少東 警員
季軍 何潤祥 警員

公開組
冠軍 謝豐盛 警員
亞軍 陳翹禧 警員
季軍 梁廣雄 首席警員
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參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta dos participantes e convidados

部門主管主持起步禮
Chefias de departamentos a presidir à cerimónia do início da corrida

內部長跑比賽

Competição Interna de Corrida de longa distância

2 月 28 日，本局舉辦年度內部長跑比賽，由路

環黑沙海灘停車場為起點，終點為鄉村馬路，全

程 8 千公尺。賽事共有 92 位人員參與，場面熱

鬧。比賽成績如下：

No dia 28 de Fevereiro, realizou-se a competição 
anual de corrida de longa distância da corporação. 
Na presente competição de uma distância de 8 
quilómetros, concorreram 92 pessoas que partiram 
do parque de estacionamento da Praia de Hác-
Sá e tendo como meta a Estrada de Aldeia. A 
competição realizou-se num ambiente animado e o 
resultado foi o seguinte:

男子個人壯年組

冠軍 趙詠俊 首席特級行政技術助理員

亞軍 何仲安 首席警員

季軍 李國雄 副警長

女子個人組

冠軍 吳楊楊 警員

亞軍 黃家嬋 警員

季軍 陳寶儀 警員

Individual masculina (Open)

1.º lugar Guarda KAM HO KA

2.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

3.º lugar Guarda CHAN CHON IN

Individual masculina (Sénior)

1.º lugar Assistente Técnico Administrativo Especialista 
Principal ROGÉRIO J. C. CHIU

2.º lugar Guarda Principal HO CHONG ON

3.º lugar Subchefe LEI KUOK HONG

團體

冠軍 特警隊

亞軍 澳門警務廳

季軍 警察學校

男子個人公開組

冠軍 甘可嘉 警員

亞軍 李幸志 副警司

季軍 陳俊言 警員

Por equipas

1.º lugar Unidade Especial de Polícia

2.º lugar Departamento Policial de Macau

3.º lugar Escola de Polícia

Individual Feminina

1.º lugar Guarda WU YANGYANG

2.º lugar Guarda WONG KA SIM

3.º lugar Guarda CHAN POU I
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本局舞蹈隊參與新春花車巡遊

Participação do Grupo de Dança do CPSP na 
Parada de Celebração do Ano Novo Chinês

農曆年初三晚上，澳門舉辦了一年一度的農曆新

年花車匯演大型賀歲活動，本局舞蹈隊共襄盛

舉，帶來舞蹈《奔騰》，喻意本局人員對工作的

熱情和不怕犧牲、勇於承擔、精益求精的信念。

舞蹈隊用聲勢澎湃而場面熱鬧的舞姿，帶出萬事

勝意、繁榮穩定、喜氣洋洋的美好祝願。精彩絶

倫的演出贏得了觀眾們的一致好評和掌聲。

文藝表演
Actividades
Recreativas

Na noite do terceiro dia do ano novo lunar, realizou-
se anualmente em Macau a actividade festival de 
grande escala - a Parada de Celebração do Ano 
Novo Chinês. O Grupo de Dança desta Corporação 
participou nesta ocasião, onde autuou a dança 
“Avanço”, mostrando o conceito do pessoal desta 
Corporação: o entusiasmo pelo trabalho, não recear 
sacri f ícios, assumir as missões com coragem 
e procurar aperfeiçoar-se constantemente do 
pessoal para o trabalho. A autuação espectacular 
do Grupo de Dança trouxe vontades de sucesso, 
prosperidade, estabilidade e alegria, o que ganhou 
elogios e grandes aplausos dos presentes.
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警察樂隊演出

Actuação da Banda de Música do CPSP

1 月至 3 月期間，警察樂隊應邀前往多間學校進

行音樂演出，持續為推廣音樂教育及本局正面形

象竭盡全力。此外，樂隊亦於 3 月 9 日及 10 日

參與「苦難善耶穌聖像出遊」，為活動增添了不

少莊嚴隆重的氣氛。

Entre os meses de Janeiro e Março, a Banda de 
Música desta Polícia foi exibir a várias escolas 
em resposta aos seus convites, em esforço de 
continuar a promover a educação musical e a 
imagem positiva do CPSP. Além disso, nos dias 9 
e 10 de Março, a Banda participou na “Procissão 
do Senhor dos Passos”, contribuído para uma 
atmosfera com maior solenidade à actividade.

學校演出
Actuações nas escolas

板樟堂前地舉行音樂會
Realização de concerto musical no Largo de S. Domingos

聖像出遊
A procissão
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12a 輔助標誌樣式
Modelo do sinal complementar 12a

其他
Outros

新增「許可電單車泊車」交通輔助標誌

Aditamento ao sinal complementar de trânsito de “estacionamento 
autorizado de motociclos”

本澳電單車數量眾多，而泊車秩序尚欠規範，為

方便道路使用者通行和安全考量，交通事務局在

現有「許可電單車泊車」的交通標誌再增設式樣

12a 的輔助標誌，並由 2 月 20 日開始分階段實

施，藉以加強引導電單車駕駛者應遵守的泊車方

式，理順泊車秩序。

根據道路交通法第四十六條第三款一項：在行

車道上，儘量靠近車行道左側的路緣或行人道，

並以與之平行的方式停車或泊車，但根據特別信

號、泊車位的佈置或幾何形狀而應以其他方式停

車或泊車除外，電單車駕駛者在停泊車輛時，須

以垂直並列的方式停泊電單車，否則可被罰款澳

門幣 300 元，以及採取適當措施。

交通事務局及治安警察局呼籲駕駛者應遵守泊

車規則，並密切留意道路泊車秩序，保障自身及

他人使用道路的權益。

Devido à grande quantidade de motociclos em 
Macau e falta de regulamentação para a ordem de 
estacionamento, a fim de facilitar a circulação de 
utentes de via pública e considerar a situação de 
segurança, a Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego (DSAT) procedeu ao aditamento ao sinal 
complementar do modelo 12a de “estacionamento 
autorizado de motociclos” do actual sinal de trânsito, 
este entrou em funcionamento por fases a partir 
do dia 20 de Fevereiro, com o objectivo de reforçar 
a prestação de orientações aos motociclistas no 
cumprimento das regras de estacionamento, e 
desobstruir a ordem de estacionamento. 

Nos termos da alínea 1) do n.º 3 do artigo 46.º da 
Lei do Trânsito Rodoviário: Na faixa de rodagem, 
paralelamente e o mais próximo possível da berma ou 
passeio do lado esquerdo da mesma, salvo nos casos 
em que sinalização especial, a disposição dos lugares 
de estacionamento ou a sua geometria indiquem outro 
modo; os motociclistas devem estacionar os seus 
motociclos verticalmente, senão, poderiam ser punidos 
com multa de 300,00 patacas e aplicados por medidas 
adequadas.

A DSAT e o CPSP fizeram apelo aos motociclistas para 
cumprirem as regras de estacionamento, prestarem 
sempre atenção à ordem de estacionamento nas vias, 
protegerem o direito e interesse dos seus próprios e 
de outros utentes de via pública. 
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警察福利會春茗

Jantar de Primavera da Obra Social da Polícia 
de Segurança Pública

2 月 12 日，治安警察局福利會假萬豪軒酒家舉

行春茗聯歡晚宴，嘉賓包括警察總局馬耀權局

長、本局梁文昌局長、警察總局吳錦華局長助

理、本局黃子暉副局長、劉運嫦副局長、黃偉鴻

代副局長、各部門主管以及警察福利會會員等出

席晚宴。

梁文昌局長為晚宴致辭及向各嘉賓和會員送上

祝福，多位同事在台上獻唱，晚宴在熱鬧和歡樂

的氣氛中圓滿結束。

Na noite do dia 12 de Fevereiro, a Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública realizou o Jantar 

de Primavera no Restaurante The Plaza, no qual 
participaram o Comandante-geral dos Serviços de 
Polícia Unitários (SPU), Ma Io Kun, o Comandante 
do CPSP,  Leong Man Cheong,  o  Ad junto  do 
Comandante-geral dos SPU, Ng Kam Wa, os 2.os 
Comandantes Wong Chi Fai e Lao Wan Seong, e o 
2.º Comandante substituto, Vong Vai Hong, desta 
Corporação, em conjunto com a direcção e chefia, 
bem como os membros da Obra Social.

O Comandante  Leong Man Cheong pro fer iu 
d iscurso  e  deu  a  bênção aos  conv idados  e 
membros. Vários colegas cantaram no palco e 
o jantar terminou numa atmosfera animada e de 
alegria.
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「治安警與你迎回歸 ‧ 同成長」全澳學生繪畫創作比賽

Curcurso de Desenho Criativo para Estudantes de Macau 2019 – “O CPSP e o cidadão comemora 
o aniversário do retorno de Macau à Pátria, e prosseguem um desenvolvimento conjunto”

為慶祝澳門特別行政區成立二十周年，本局舉辦

「治安警與你迎回歸 ‧ 同成長」全澳學生繪畫創

作比賽，旨在啟迪青少年對繪畫及藝術的天賦，

以年輕一代的視角與筆觸，呈現回歸以來警隊每

一個重要的里程碑，並鼓勵青少年參加有益身心

的課餘活動。

期間，本局收到來自本澳中、小學及大專院校合

共約 500 份參賽作品，經評審後選出 20 份得獎

及入圍作品，並於 2 月 26 日至 3 月 10 日在塔

石青少年展藝館向公眾展出。

Para celebrar o 20.° Aniversário do estabelecimento 
da RAEM, esta Polícia realizou o Curcurso de 
Desenho Criativo para Estudantes de Macau 2019 
– “O CPSP e o cidadão comemora o aniversário 
do retorno de Macau à Pátr ia,  e prosseguem 
um desenvo lv imento  con jun to ”  para  f ins  de 
inspirar os jovens no talento do desenho e da 
arte, demonstrando assim, através dos pontos 
de vista e pinceladas subtis da nova geração de 
Macau, cada importante marco da equipa policial 
constituído após o retorno de Macau à Pátria, bem 
como estimular os jovens para participarem em 
actividades extracurriculares benéficas para a sua 
saúde física e mental.

Na act iv idade, esta Polícia recebeu cerca de 
500 obras das escolas primárias e secundárias e 
das instituições de ensino superior de Macau, e 
após a avaliação, foram seleccionadas 20 obras 
premiadas, as quais foram exibidas no Pavilhão de 
Exposições e Espectáculos Artísticos para Jovens 
na Praça do Tap Seac nos dias 26 de Fevereiro a 
10 de Março.

 

全澳學生繪畫創作比賽作品展
Exposição das obras do curcurso de desenho criativo para estudantes de Macau
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黃子暉副局長、劉運嫦副局長及黃偉鴻代副局長向學生們頒發獎項
O 2.° Comandante Wong Chi Fai, a 2.ª Comandante Lao Wan Seong e o 2.° Comandante 
Substituto Vong Vai Hong distribuíram os prémios aos estudantes
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小學組冠軍 - 陳紫珊作品
1.° Classificado da Categoria do Ensino 
Primário – Obra de Chan Chi San

奬項 姓名 學校

大專組

冠軍 熊小曈 澳門理工學院

亞軍 張詩敏 暨南大學

季軍 張盈盈 聖若瑟大學

中學組

冠軍 王嘉儀 嘉諾撒聖心中學

亞軍 關凱瑤 聖羅撒英文中學

季軍 王如茵 新華學校

小學組

冠軍 陳紫珊 聖家學校

亞軍 劉宇晴 嘉諾撒聖心中學

季軍 區昊朗 濠江中學附屬英才學校

Prémio Nome Escola

Categoria 
do Ensino 
Superior

1.º Classificado Hong Sio Tong Instituto Politécnico de Macau

2.º Classificado Cheong Si Man Universidade de Jinan

3.º Classificado Cheong Ieng Ieng Universidade de São José

Categoria 
do Ensino 

Secundário

1.º Classificado Wong Ka I Colégio do Sagrado Coração de 
Jesus

2.º Classificado Kuan Hoi Io Colégio de Santa Rosa de Lima - 
Secção Inglesa

3.º Classificado Wong U Ian Escola Xin Hua

Categoria 
do Ensino 
Primário

1.º Classificado Chan Chi San Escola da Sagrada Família

2.º Classificado Lao U Cheng Colégio do Sagrado Coração de 
Jesus

3.º Classificado Ao Hou Long Escola de Talentos Anexa a Escola 
Hou Kong

中學組冠軍 - 王嘉儀作品
1.° Classificado da Categoria do Ensino Secundário – Obra 
de Wong Ka I

大專組冠軍 - 熊小曈作品
1.° Classificado da Categoria do Ensino Superior – Obra de 
Hong Sio Tong
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心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

您今日笑咗未？

Já se riu hoje?

曹艷琼  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicóloga, Chou Im Keng (Karen)

2. 舒解壓力，改善負面情緒：

大家都有過這樣的經驗：看完一齣搞笑喜劇後，

不但心情變好了，身體也輕鬆許多，精神也更

好。在面對壓力與負面情緒時，努力地大笑，無

論真笑或假笑，能在短時間內令你的大腦釋出安

多酚化學物質，能令你感覺愉快，同時亦能抑制

讓我們緊張的腎上腺素，提高我們的抗壓性，笑

是最好的放鬆方法。

3. 減緩抑鬱、焦慮和其他精神健康問題： 

藉由笑，已讓很多人不再依賴大量抗抑鬱藥物、

鎮靜劑和安眠藥，擁有更好的睡眠品質，抑鬱症

狀也改善許多，所以笑既是免費，又是最好的良藥。

4. 減輕痛楚，治療癌症：

英國的鄧霸（Robin Dunbar）博士進行了一系

列的人體試驗，想研究笑對人耐受疼痛的程度有

什麼影響。結果顯示：笑雖然不會使疼痛感消

失，但是可以使痛感減輕，讓人更有信心面對身

體的不適。此外，笑對癌症患者也有顯著的治癒

力，1992 年，日本伊丹仁朗醫生在身心醫學學

會中發表了一篇名為〈笑與免疫機能〉的研究成

果，伊丹醫生經由實驗結果得知，癌症患者在大

笑之後，血液中的自然殺手細胞明顯大量增加，

能夠防止癌細胞擴大，甚至使其大幅度縮小，笑

擊敗了癌症，這是對癌症治療非常寶貴的發現。

5 人際關係改善，變得更年輕：

在一個人際接觸中，笑帶出兩個重要的訊息：我

是友善的，我喜歡接近你，所以，笑能增進人與

人之間的互動，是一種社交潤滑劑。我們的生活

素質並不是由財富或地位所決定，而是人際關係

　　嬰兒以哭聲來到這個世界，兩、三個月後，

第一個學會的表情就是笑，可以說笑是人類的

本能。根據統計，小孩子每天約笑 300 至 400

次，而成年人每天只會笑 14 次左右。隨著年齡

的增長，掛在臉上的笑容好像愈來愈少了，您還

記得上一次開懷大笑是什麼時候嗎？笑一笑，十

年少，意指人常歡笑可延年益壽，也有句英文諺

語：Laughter is the best medicine. 意思是說

「笑是最好的良藥」。人生不如事十常八九，哭

也一天，笑也一天，為什麼不笑對每一天呢？今

天，我們一起來探究一下笑的神奇力量吧！

　　笑是免費良藥，而且不需外求就能擁有，除

了能給你帶來長壽，對身心還有很多益處： 

1. 最安全的有氧運動： 

史丹佛醫學院研究，一分鐘的笑等於十分鐘的慢

跑，笑能令肺活量增大、增加橫隔膜和腹肌的鍛

鍊，促進血液輸送，讓腸道通暢。也就是說，笑

和其他有氧運動一樣，可以促進血液循環，而且

又不會有運動後肌肉疲勞與痠痛的缺點，所以笑

是最安全的有氧運動。
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有多好而決定，笑是一個最容易建立人際關係的

方法。此外，笑可以鍛鍊臉部肌肉，為我們的臉

部做美容，不僅豐富表情，臉部也容光煥發，看

起來更年輕。

6. 笑聲會傳染，生活更美好：

一項研究顯示，笑聲的確是可以傳染的。研究人

員分別向志願者播放兩組不同的聲音，一組令人

愉快，例如笑聲和歡呼聲；一組令人討厭，例如

尖叫和嘔吐聲。結果發現，所有這些聲音都觸發

了「大腦運動前皮質」的神經反應。當聽到笑聲

時，腦部負責笑的區域會變得較活躍，也準備以

笑為回應，正如諺語所說的那樣：‘你笑，人人

陪你笑。’所以，不要吝嗇的我們的笑，對妻子

笑、對丈夫笑、對子女笑，對朋友笑，對同事笑，

讓我們的生活更美好。

　　笑還有很多好處，例如可以提升你的免疫

力， 工 作 表 現， 預 防 心 臟 病 及 糖 尿 病 等 等。

人 人 都 會 笑， 但 如 何 笑 才 能 更 容 易 達 到 上 述

的 好 處 呢？ 印 度 的 卡 德 利 亞 醫 生（Dr.Madan 

Kataria） 於 1995 年 在 孟 買 開 創 了 笑 瑜 伽

（Laughter Yoga）。 他 是 一 名 醫 生， 他 深 信

笑可以治百病，對身心甚有益處；他認為透過適

當的引導後，不需要依靠笑話、幽默感或喜劇，

大家多練習笑，任何人都可以自然的發笑。活動

以小組形式，配合孩童式的玩法，大家眼睛相互

對望，令假笑變成真實及具感染力的真實大笑，

再搭配瑜伽的深呼吸練習，氧氣能夠充分供給身

體各個部分及大腦，讓人充滿活力。近年，「笑

瑜伽」的發展非常快速，從最初的 5 個人小組，

現今已發展成超過 100 個國家，擁有成千上萬

成員的組織。在外國有很多「笑瑜伽」組織，他

們積極推廣此項活動，希望藉由笑的練習讓更多

人獲得身心健康。如果有一天，你經過公園，看

到一群人在捧腹大笑，不要取笑他們，他們正在

進行「笑瑜伽」活動。

　　生活未必事事如意，我們常面對一些壓力、

挫折、逆境或不順心的事情，你需要的便是「笑

瑜伽」，定期練習「笑瑜伽」，令你身體健康，

有更多正能量，想法更正面。心理學家威廉詹姆

斯說：我們快樂是因為我們笑，而非我們笑是因

為我們快樂。先笑，然後快樂就隨之而來。不管

我們生活中遇到什麼問題，都要努力保持微笑，

以喜樂的態度面對人生。大家不妨重拾童心，笑

口常開。我笑了，所以我快樂。您今日笑咗未？
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2. Alívio de stress e transformação de sentimentos 
negativos
Todos devem ter tido esta experiência, depois de se 
assistir a um filme de comédia, para além de se ficar 
muito bem-disposto, o corpo fica descontraído e a 
mente relaxada. Quando temos stress e sentimentos 
negativos, devemos dar uma gargalhada, não importa 
se é um riso genuíno ou falso, desde que num 
curto espaço de tempo o façamos o cérebro produz 
endorfinas, sentir-nos-emos felizes. Simultaneamente, 
através do riso dominamos a adrenalina que nos faz 
nervosos, e por conseguinte, o stress diminui, sendo o 
riso a melhor forma de relaxamento.

3. Alívio da depressão, da ansiedade e de outros 
problemas psicológicos
O r iso ajuda o abandono da dependência da 
medicação contra a depressão, dos ansiolíticos e 
dos medicamentos para dormir, quem ri dorme bem, 
controla melhor a depressão, por isso o riso não só é 
gratuito como também é o melhor remédio.

4. Diminuição de dores, tratamento do cancro
O médico inglês, Dr. Robin Dunbar, realizou várias 
experiências relativas ao corpo humano, numa delas 
investigou a influência do riso na capacidade de 
suportar a dor. Os resultados demonstraram que 
embora o riso não diminua ou elimine a dor, alivia-a, 
aumentando a confiança das pessoas a suportá-la. 
Além disso, o riso ajuda no tratamento de doentes 
com cancro, em 1992, o médico japonês, Dr. Jinro 
Itami, partilhou um artigo sobre “O riso e a imunidade” 
na Associação de Saúde Física e Mental, no qual 
consta os resultados da sua investigação científica – 

Os bebés chegam ao mundo a chorar e depois 
de dois ou três meses a primeira expressão facial que 
mostra é o riso, pode dizer-se que o riso é um instinto 
humano. De acordo com as estatísticas, diariamente as 
crianças riem 300 a 400 vezes, enquanto que os adultos 
apenas riem aproximadamente 14 vezes. À medida que 
a idade avança, o riso diminui, ainda se lembra qual foi 
a última vez que deu uma gargalhada? Como reza o 
ditado chinês, quem ri ganha dez anos de vida, ou seja, 
as pessoas que riem frequentemente prolongam a vida, 
também na língua inglesa há o provérbio: Laughter is 
the best medicine (o riso é o melhor remédio). A vida 
não é um mar de rosas, quer choremos, quer riamos, 
temos de passar o dia, por que não passá-lo rindo? 
Hoje vamos analisar o poder mágico do riso.

O riso é um remédio gratuito, não precisamos 
de o pedir a ninguém, para além de prolongar a vida, 
também traz muitos benefícios físicos e psicológicos:

1. Desporto aeróbico mais seguro
As investigações da Faculdade de Medicina de Stanford 
descobriram que um minuto de riso equivale a dez 
minutos de corrida lenta, o riso aumenta as capacidades 
vitais, exercita o diafragma e os músculos, ajuda a 
circulação do sangue e optimiza o funcionamento dos 
intestinos. Por outras palavras, o riso é como a prática 
de desportos aeróbicos que impulsiona a circulação do 
sangue, além disso, não tem a desvantagem das dores 
musculares após a prática de exercício físico, por isso o 
riso é um desporto aeróbico seguro.



59

翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

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

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7693

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

os doentes que sofrem de cancro depois de darem 
gargalhadas, o número de células exterminadoras no 
sangue aumentam e controlam o crescimento de células 
cancerígenas e até reduzem o seu tamanho, ou seja, o 
riso combate o cancro e é uma descoberta valiosa para 
o tratamento oncológico.

5.  Melhoramento das re lações humanas e 
rejuvenescimento
Nas interacções sociais, o riso revela duas importantes 
informações, “as minhas intenções são boas e quero 
aproximar-me de ti”, por isso, o riso estimula as relações 
inter-pessoais e é uma arma social. A qualidade da 
nossa vida não se mede pela riqueza ou estatuto social, 
mas pela qualidade das nossas relações sociais, sendo 
o riso a forma mais fácil de criar laços de amizade. Além 
disso, o riso exercita os músculos do rosto, massageia 
o rosto, enriquece as expressões faciais, torna o rosto 
luminoso e rejuvenesce.

6. O riso contagia e optimiza a vida
Estudos indicam que o riso efectivamente contagia. 
Numa experiência, os investigadores transmitiram 
dois tipos de ruído aos voluntários, um era alegre, 
composto por gargalhadas e risos; outro era triste com 
gritos e vómitos. Os resultados indicaram que os dois 
tipos de ruído estimularam o córtex pré-motor. Quando 
os voluntários ouviram os risos, a zona do cérebro 
responsável pelo riso foi activada e estava preparada 
para reagir com o riso, tal como o ditado chinês diz: 
“quando tu te ris, toda a gente se ri contigo”, por isso 
não poupe no riso, ria para a sua mulher, para o seu 
marido, para os seus filhos, para os seus amigos e para 
os seus colegas para ter uma vida melhor.

O riso traz ainda muitas outras vantagens, por 
exemplo fortalece a imunidade, aumenta a eficiência 
no trabalho, previne as doenças cardiovasculares 
e os diabetes, etc. Toda a gente se ri, mas qual é a 
forma de rir para que possamos atingir os benefícios 
supracitados? Em 1995, o Dr. Madan Kataria, criou 
o Yoga do Riso em Mumbai. É médico e acredita 
que o riso cura doenças e beneficia a saúde física e 
mental; considera que qualquer pessoa se pode rir 
naturalmente através de uma orientação adequada, 
não sendo necessário depender de piadas, humor ou 
comédias para se rir. Esta actividade é realizada em 
pequenos grupos com jogos infantis, as pessoas olham-
se directamente nos olhos e começam-se a rir. No início 
o riso pode não ser genuíno mas acaba por se tornar 
natural, contagiando os outros até que todos rebentem 
a rir, também há a prática de yoga da respiração para 

que o oxigénio seja distribuído para o cérebro e todas 
as partes do corpo, intensificando a energia da pessoa. 
Nos últimos anos, o yoga do riso desenvolveu-se 
rapidamente, começou por ser um grupo de 5 pessoas 
e propagou-se a 100 países, com milhares de grupos. 
No estrangeiro há muitos grupos de yoga do riso, estes 
divulgam energeticamente esta actividade para que 
as pessoas estejam saudáveis a nível físico e mental 
através do riso. Se um dia estiver a passear num jardim 
e vir um grupo de pessoas a rirem desmesuradamente, 
não as julgue logo como loucas, poderão estar apenas 
a praticar o yoga do riso.

A v i d a  n e m  s e m p r e  n o s  c o r r e  b e m , 
frequentemente sentimos stress, enfrentamos 
fracassos, dificuldades ou situações desagradáveis, 
o que precisamos é do yoga do riso, pois a prática 
regular do yoga do riso torna-nos mais saudáveis e 
mais positivos.  O psicólogo William James afirma 
que nós estamos felizes porque nos rimos, e não nos 
rirmos porque estamos felizes. Primeiro devemos rir e 
a felicidade virá. Não importa quais são os problemas, 
devemos enfrentá-los com um sorriso nos lábios e 
optimismo. Devemos ainda cultivar o nosso estado de 
inocência como o das crianças e rirmos com frequência. 
Já me ri e por isso estou feliz. E você já se riu hoje?
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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%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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%

出入境管制廳
各出入境事務站 ( 質量
指標第 4、6 及 7 項 )

關閘出入境事務站 ( 質
量指標第 5 項 )

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 20 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 25 分鐘 98% 95.45%

8 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 居留及逗留事務廳
查詢及資訊分處 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

9 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% 居留及逗留事務廳

逗留分處（辦公時間）
出入境管制廳

調查及遣送警司處
（非辦公時間）

100%

10 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」

11 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

12 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

13 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% ---

14 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

5 外地僱員身份認別證

15 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
外地僱員分處

100%

16 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%

17 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

18 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%

19 非專業外地僱員續期申請（親臨遞交申請） 3 個工作日 98% 100%

20 非專業外地僱員續期申請（網上遞交申請） 5 小時 98% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

21 取消 20 分鐘 97% 100%

22 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

23 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% ---

24 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

25 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

26 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% ---

27 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

29 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%

居留及逗留事務廳
居留分處

100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% ---

31 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 12 時 95% 100%

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 77.78%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 98.84%

37 續期 35 分鐘 90% 97.14%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

居留及逗留事務廳
逗留分處

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「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% 100%

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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%

居留及逗留事務廳
居留分處

---

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 98% ---

13 緊急求助服務 53 接聽熱線 (999) 9 秒 99% 策劃行動廳
行動通訊中心 99.86%

14 收納交通違例罰款 54 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
澳門南區交通警司處

海島交通警司處

澳門警務廳
南灣警司處

新口岸警司處
北區警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指之
駕駛執照

55 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門南區交通警司處 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 交通意外證明
56 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

98.95%

57 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100%

17 報失 58 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 96.50%

18 處理拾獲物 59 拾獲本澳居民證件 — 發還通知 15 分鐘 80%

澳門警務廳
海島警務廳

出入境管制廳
交通廳
特警隊

93.18%

19 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 90% 澳門警務廳
海島警務廳 100%

20 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察及記錄科

---

21 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

22 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%

23 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
槍械及彈藥科

100%

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%

24 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% 38.10%

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 81.82%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 69.70%

74 取消 即日 99% ---

27
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% ---

28 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%

29 (853)28889911 打擊
販賣人口舉報熱線 78 接聽熱線 9 秒 99% 策劃行動廳

行動控制中心 100%

30 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

策劃行動廳
策劃行動辦公室

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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1o Trimestre do ano 2019

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% Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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 98% ---

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%

Postos de Migração 
(Indicadores da 

qualidade n.° 4, 6 e 7)
Posto de Migração das 

Portas do Cerco 
(Indicador da qualidade 

n.° 5) do
Departamento de 

Controlo Fronteiriço

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

20 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

25 minutos 98% 95.45%

8 Pedido de "Certidão de registo individual de movimentos fronteiriços" 3 dias úteis 90%

Subdivisão de Consultas 
e Informática do
Departamento 

para os Assuntos 
de Residência e 

Permanência

100%

3

Tratamento do extravio de 
documentos que os não 
residentes usavam quando 
entraram na RAEM

9
Emissão de "Declaração de Extravio de Documentos" para residentes 
da RAEHK - confirmação da identidade pelo sistema de impressões 
digitais do CPSP

1 hora 98%
Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento 

para os Assuntos 
de Residência e 

Permanência
(durante horas de 

expediente)

Comissariado de 
Investigação e 

Repatriamento do
Departmento de 

Controlo Fronteirço
(fora de horas de 

expediente)

100%

10
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"

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

14 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% ---

5 Titulo de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Subdivisão de 
Trabalhadores Não 

Residentes do
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

17 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 100%

18 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%

19 Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não especializado  
(entrega pessoalmente do pedido) 3 dias úteis 98% 100%

20 Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não especializado 
(entrega do pedido por via net) 5 horas 98% 100%

6

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

21 Cancelamento 20 minutos 97% 100%

22 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98% 100%

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

24 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 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)

7
"Autorização Especial de 
Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

27 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% ---

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

8 Autorização de Residência

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

Subdivisão de 
Residência do 

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95% 100%

32 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente" 2 horas 98% 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 98% 77.78%

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 98.84%

37 Renovação 35 minutos 90% 97.14%

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 98% ---

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

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 98% 100%

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

46 Pedido até às 15H00 do 
dia útil imediato 90% 100%

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

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

49 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% ---

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Residência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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 98% ---

13 Serviços de Emergência 53 Atendimento da linha de emergência (999) 9 segundos 99%

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

99.86%

14 Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 54 Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau e 
Comissariado de Trânsito 

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

Comissariado de Praia 
Grande, Comissariado da 
ZAPE e Comissariado da 

Zona Norte do
Departamento Policial 

de Macau

100%



65

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

15

Registo de cartas de condução 
da RAEHK ou das indicadas no 
Artigo 80.º da "Lei do Trânsito 
Rodoviário"

55 Registo 5 minutos 90%
Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau do 

Departamento de 
Trânsito

100%

16 Documentos comprovativos de 
acidente de viação

56 Pedido de "Declaração de Acidente de Viação" 10 minutos 97%
Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau e 
Comissariado de Trânsito 

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

98.95%

57 Pedido de "Certidão de Acidente de Viação" 10 dias úteis 90% 100%

17 Participação de extravio 58 Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 
(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de 
Controlo Fronteiriço 

(Tratamento do extravio 
de documentos de não 

residentes

96.50%

18 Tratamento de achados / 
perdidos 59 Documento achado / perdido de residentes de Macau - Notificação de 

devolução 15 minutos 80%

Departamento Policial 
de Macau 

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de  
Controlo Fronteiriço

Departamento de 
Trânsito

Unidade Especial de 
Polícia

93.18%

19 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 90%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

100%

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

Comissariado de 
Fiscalização e Registo do 

Departamento de 
Informações

---

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

22 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%

23 Licença de uso e porte de arma 
de competição

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

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

100%

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%

24
Autorização para detenção de 
armas de ornamentação e de 
valor estimativo

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 38.10%

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 81.82%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

26 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 69.70%

74 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

27

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% ---

28
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

77 Pedido 10 dias úteis 98%
Secção de Empresas de 
Segurança Privada do 

Departamento de 
Informações

100%

29 Linha de Combate ao Tráfico de 
Pessoas (853) 28889911 78 Atendimento da linha  9 segundos 99%

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

30 Serviço Gratificado

79 Pedido (Serviço permanente) 10 dias úteis 99% Gabinete de 
Planeamento de 
Operações do 

Departamento de 
Planeamento de 

Operações

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%.






