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澳門回歸二十周年紀念

Celebração do 20.º Aniversário do Retorno de 
Macau à Pátria

本局保護重要人物及設施組參與安保工作
Grupo de protecção de altas entidades e de instalações de maior 
importância desta Corporação participou no trabalho de segurança

特  稿
Reportagem
Especial

12 月 18 日 至 20 日， 國 家 領 導

人習近平主席親臨本澳，出席澳

門回歸二十周年紀念活動，以及

主持第五屆澳門特區政府行政長

官及主要官員就職宣誓儀式。為此，本局採取了

高級別的安保措施，事前進行評估及計劃行動部

署，協調各警務及消防部門，以確保國家領導、

主要官員及嘉賓的人身安全和行程暢順。在舉行

主要活動場館的監控工作方面，本局成立製證中

心，製作各類智能通行證及車證，配合特警隊安

檢組及各警務行動部門工作，車輛及進場人士均

需通過嚴謹的安檢程序。

主席伉儷訪澳期間亦參訪了教育機構及公共設

施，本局進行沿途及場地安保、貼身保護及保持

道路暢通，全力保障各項活動順利完成。

Entre os dias 18 e 20 de Dezembro, o Presidente 
da RPC, Xi  J inping,  v is i tou a Macau,  esteve 
p resen te  nas  ac t i v idades  de  ce lebração  do 
20.º aniversário do retorno de Macau à Pátria e 
presidiu a cerimónia de tomada de posse do V 
mandato do Chefe do Executivo e a cerimónia do 
juramento dos titulares de principais cargos da 
Região Administrativa Especial de Macau. Para 
isso, esta Corporação adoptou uma medida de 
segurança do mais alto nível, antes do evento, 

18
十二月 DEZ

efectuou uma avaliação global e um planeamento 
das suas operações, coordenando com os diversos 
serviços policiais e serviço de incêndio, no sentido 
de garantir a segurança pessoal do Presidente 
da RPC, dos titulares de principais cargos e dos 
convidados, bem como o itinerário sem sobressalto. 
No âmbito de trabalho de controlo dos pavilhões 
destinados à realização de actividades principais, 
a Corporação estabeleceu o centro de produção 
de cartões de acesso, no sentido de produzir os 
diversos cartões inteligentes de acesso e passes 
para veículos, conciliando com as tarefas do grupo 
de segurança de Unidade Especial de Polícia e dos 
demais serviços de operação policial, os veículos 
e personalidades dos diversos sectores estão 
sujeitos igualmente a uma inspecção de segurança 
rigorosa na entrada da área do pavilhão do evento. 

O  P r e s i d e n t e  d a  R P C  e  s u a  e s p o s a  a i n d a 
aproveitaram esta estadia a Macau para visitar as 
entidades educativas e as instalações públicas, 
sendo assim, esta Corporação efectuou um serviço 
de segurança do local de evento e ao longo do seu 
caminho, prestando uma protecção individual e 
mantendo a fluidez do trânsito, no sentido de garantir 
uma conclusão com sucesso dos diversos eventos.

( 相片來源：新聞局 ) 
(Fonte da foto: GCS)
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交通警沿途護送車隊 
Políciais de Trânsito escoltou ao longo do caminho o grupo 
de veículos 本局嚴格執行安保工作

Esta Corporação executou rigorosamente os trabalhos de 
segurança

國家主席習近平會見澳門特區紀律部隊代表
Presidente da RPC Xi Jinping encontrou com os representantes das forças de segurança da RAEM

習近平主席向澳門特區紀律部隊代表
發表講話
O Presidente Xi Jinping proferiu um 
discurso aos representantes das forças 
disciplinares da RAEM

( 相片來源：新聞局 ) 
(Fonte da foto: GCS)

12 月 19 日，習近平主席會見澳門特別行政區

紀律部隊代表，對部隊一直以來付出的努力表示

充分肯定和高度贊揚。本局將繼續堅守職責使

命，忠於國家，守護澳門，服務市民，全力支持

行政長官和特別行政區政府依法施政，當好「一

國兩制」在澳門成功實踐的堅強衛士。

Em 19 de Dezembro, o Presidente Xi Jinping 
encontrou com os representantes das forças de 
segurança da RAEM, reconheceu e elogiou o seu 
esforço e empenho. Esta Corporação irá continuar 
assegurar seus deveres e missões, ser fiel à pátria, 
proteger Macau, servir os cidadãos, apoiar em pleno 
a governação de acordo com a lei do Chefe do 
Executivo e do Governo da RAEM, desempenhar 
bem o papel de guardião forte na implementação com 
sucesso de “Um país, dois sistemas” em Macau.
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為慶祝國家成立七十周年及澳門

特區成立二十周年，澳門特區政

府於國慶日及回歸紀念日分別在

新口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的

升旗儀式。儀式分別由行政長官賀一誠先生及代

理行政長官黃少澤司長主持，並檢閱由海關、治

安警察局及消防局組成的儀仗隊。隨後，特警護

旗隊進場，國旗及區旗在警察樂隊奏出雄壯國歌

中徐徐升起，迎風飄揚。最後，儀仗隊向行政長

官及出席嘉賓致敬，儀式圓滿結束。

E m  c o m e m o r a ç ã o  d o  7 0 . º  A n i v e r s á r i o  d a 
Implantação da República Popular da China e do 
20.º Aniversário do estabelecimento da RAEM, 
realizou-se, respectivamente no Dia Nacional e 
no Dia Comemorativo do Regresso de Macau à 
Pátria, a cerimónia solene do içar da bandeira 
na Praça do Lótus Dourado.  A cer imónia fo i 
presidida, respectivamente por Sua Excelência 
o Chefe do Executivo, Dr. Ho Iat Seng, e pelo 
Chefe do Executivo interino, Exm.º Secretário 
para a Segurança, Wong Sio Chak, os quais 

國慶日及特區成立周年升旗儀式

Cerimónia de hasteamento de bandeira no Dia da Implantação da República Popular da China e 
Dia Comemorativo do estabelecimento da RAEM

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira

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

1
十月 OUT

passaram revista às Forças em Parada compostas 
pelos e lementos dos Serv iços de Al fândega, 
C o r p o  d e  B o m b e i r o s  e  d e s t a  C o r p o r a ç ã o . 
Seguidamente, a Guarda de Honra dirigiu o Içar 
da Bandeira Nacional e da RAEM, com o toque 
do Hino Nacional. A cerimónia terminou com o 
desfile das Forças em Parada, em continência à 
Sua Excelência o Chefe do Executivo e outras 
entidades, oficiais e convidados.
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12 月 20 日，在澳門東亞運動會

體育館隆重舉行「慶祝澳門回歸

祖國二十周年大會暨澳門特別行

政區第五屆政府就職典禮」，在

國家主席習近平監誓和見證下，行政長官及政府

主要官員宣誓就職。

No dia 20 de Dezembro,  teve lugar na Nave 
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, 
a “Celebração do 20.º Aniversário do Regresso de 
Macau à Pátria e cerimónia de tomada de posse 
do V Governo da RAEM”. Perante o Presidente da 
RPChina, Xi Jinping, e no testemunho do mesmo, 
o Chefe do Executivo e os titulares dos principais 
cargos do governo tomaram posse, após juramento.

澳門特別行政區第五屆政府就職

Tomada de posse do V Governo da RAEM

在習近平主席監誓下，行政長官賀一誠宣誓就職
Perante o Presidente Xi Jinping, o Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, tomou posse, após juramento

在行政長官賀一誠監誓下，澳門特區行政會委員宣誓就職
Perante o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, os membros do 
Conselho Executivo tomaram posse, após juramento

行政長官賀一誠及政府主要官員
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e os titulares dos principais 
cargos do governo

20
十二月 DEZ

( 相片來源：新聞局 ) 
(Fonte da foto: GCS)

黃少澤司長連任保安司司長
O Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak, 
em mandato renovad

原治安警察局梁文昌局長
就任警察總局局長
O ex-comandante do CPSP, 
Leong Man Cheong, foi 
empossado no cargo de 
Comandante-Geral dos 
Serviços de Polícia Unitários

原澳門海關黃文忠副關長
就任海關關長
Vong Man Chong, 
empossado no cargo de 
Director-Geral dos Serviços 
de Alfândega

在習近平主席監誓下，行政長官賀一誠帶領政府主要官
員和檢察長宣誓就職
Perante o Presidente Xi Jinping, e liderados pelo Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, os titulares dos principais cargos do 
governo e o Procurador tomaram posse, após juramento
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澳門特區政府於 12 月 13 日南京

大屠殺八十二周年紀念日，在路

環保安部隊高等學校舉行「南京

大屠殺死難者國家公祭日」公祭

儀式。代理行政長官陳海帆女士等各界代表出

席。儀式上，由 12 位特警隊員將花圈放置於公

祭台，並由代理行政長官等代表敬獻花圈，隨

後全場進行默哀及鞠躬禮，悼念南京大屠殺死

難者和所有在日本侵華戰爭中慘遭殺戮的中國

同胞，並表達中國人民堅持走和平發展道路的

崇高願望。

No dia 13 de Dezembro ou seja,  a data que 
marca o 82° aniversário do massacre de Nanjing, 
o Governo da RAEM real izou a cer imónia de 
homenagem ao “Dia Nacional de Luto pelas Vítimas 

13
十二月 DEZ

do Massacre de Nanjing” na Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau, a qual contou com 
a participação da Sr.ª Sónia Chan, no exercício 
de funções interinas do Chefe do Executivo, e 
vários representantes de diferentes sectores. 
Na cerimónia, doze agentes da UEP colocaram 
coroas de flores junto do palco de prestação de 
homenagens, para a Chefe do Executivo Interina 
e outros representantes procederem à deposição 
de coroas de flores em memória das vítimas do 
massacre de Nanjing. Seguidamente, os presentes 
f i ze ram um minu to  de  s i l ênc io  e  vén ia ,  em 
homenagem às vítimas deste massacre e todos 
os outros compatriotas que foram mortos pelos 
japoneses durante a agressão japonesa na China, 
e expressaram o desejo sublime do povo chinês de 
persistir no caminho de desenvolvimento pacífico.

南京大屠殺死難者國家公祭日

Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

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

特警人員持花圈進場
Agentes da UEP com as coroas de flores 公祭出席者行默哀禮

Convidados em momento de silêncio
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本局領導層及主管參觀展覽
Os dirigentes e chefias visitaram a exposição

本局組織轄下多個部門人員參觀展覽
Os agentes dos diferentes serviços sob tutela desta Corporação visitaram a exposição

新中國七十年民間記憶展

Exposição sobre Memórias do Povo da Nova China durante 70 anos

A “Exposição sobre Memórias do Povo da Nova 
China durante 70 anos – Um r io grande com 
agitações das ondas sobre ondas” organizada 
em conjunto pelo Jornal Ou Mun e Associação 
de Comérc io  e  Expos ições de Macau,  e  co-
organizada pelo Museu de Jianchuan e Associação 
Promotora de União da Nação da China teve 
lugar nos dias 21 a 31 de Dezembro no Fórum 
de Macau. Os dirigentes, as chefias dos diversos 
serviços, os trabalhadores, bem como o Grupo 
Júnior desta Corporação participaram activamente, 
e organizaram mais de 1.200 participantes para 
visitar a esta exposição, no sentido de dar uma 
ret rospect iva conjunta acerca das memór ias 
colectivas de diferentes épocas, conhecendo em 
profundo a história do nosso País e o processo do 
seu desenvolvimento.

由 澳 門 日 報 與 澳 門 展 貿 協 會 合

辦，建川博物館與中華民族團結

促進會協辦的「一條大河波浪寬

　　新中國七十年民間記憶展」，

12 月 21 日至 31 日假綜藝館舉行。本局領導層、

各部門主管與人員，以及治安警少年團均積極響

應，期間共組織逾 1,200 人到場參觀展覽，一起

回顧不同年代的集體記憶，深入認識國家歷史和

發展進程。

21
十二月 DEZ
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黃少澤司長在梁文昌局長陪同下主持啟用儀式
Na companhia do Comandante Leong Man Cheong, o Secretário Wong Sio Chak 
presidiu a cerimónia de inauguração

路環居民與警犬親密接觸
Encontro próximo do cão-polícia com os residentes de Coloane

本局特警隊位於路環黑沙馬路的

警犬基地落成啟用，於 11 月 7 日

舉行啟用儀式。

警 犬 組 成 立 於 1995 年， 是 本 澳

一支配有專業工作犬隻的警務隊伍，經過不斷發

展，警犬數目由最初的 30 隻增至現時超過 100

隻。警犬組肩負日常巡邏、緝毒、安檢、搜救、

協助刑偵追蹤及人群秩序管理六大專業警務工

路環警犬基地啟用

Sede do Grupo Cinotécnico em Coloane foi inaugurada

7
十一月 NOV

作，多年來配合其他政府部門和單位完成各種任

務，近年更經常到訪學校和機構進行交流，成為

拉近警民關係的宣傳大使。

A Sede do Grupo Cinotécnico da Unidade Especial 
de Polícia localizada na Estrada de Hac Sa em 
Coloane foi inaugurada, a cerimónia foi realizada 
em 7 de Novembro. 

O Grupo Cinotécnico foi criado em 1995, é um 
grupo pol ic ial  prof issional dotado de cães de 
trabalho, à medida que se desenvolve, o número 
de cães foi aumentado de 30 para o actual mais 
de 100. O Grupo Cinotécnico responsabiliza por 
seis âmbitos de trabalho policial profissional, tais 
como o patrulhamento diário, a busca de droga, a 
inspecção de segurança, o salvamento, o auxílio 
na investigação criminal e a gestão de ordem de 
multidão, articula-se ao longo dos anos com os 
outros serviços e unidades governamentais para 
concluir  vár ias tarefas, nos úl t imos anos tem 
visitado a escolas e organizações para efectuar 
intercâmbios, servindo como um embaixador de 
divulgação que encurta a relação entre a polícia e 
os cidadãos.
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嘉賓出席啟用儀式
Os convidados presentes na 
cerimónia de inauguração

嘉賓參觀基地設施
Visita dos convidados às instalações da Sede
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節慶假期及大型活動警務措施

Medidas policiais nos dias feriados e 
eventos de grande envergadura

10 月至 12 月期間，本澳相繼迎來了國慶、回

歸及聖誕假期，也舉辦了多項大型活動，包括

「明愛慈善園遊會」、「澳門格蘭披治大賽車」、

「澳門美食節」、「龍馬精神大型機械裝置巡

遊」、「澳門國際馬拉松」、「澳門國際幻彩大

巡遊」、「澳門光影節」及「除夕倒數活動」等，

迎來大量旅客到訪，也吸引了眾多市民共同參與

盛事。

本局為維持各類慶典活動現場秩序，以至周邊一

帶交通暢順及打擊各類犯罪活動，採取了一系列

因應實際情況而靈活變通的警務措施，包括調派

警力疏導交通、適時採取人潮管制及加派警員巡

邏，以確保活動順利進行。

社區警務
Policiamento
Comunitário

吳錦華局長與多位領導及主管到市面了解節日人流情況
O Comandante Ng Kam Wa e os dirigentes e chefias inteiraram-se 
da cidade para conhecer a situação do fluxo de pessoas durante os 
festivais

人潮管制措施
Medidas de controlo de multidão

Durante  os  meses de Outubro  a  Dezembro, 
chegaram a Macau os feriados do Dia Nacional, 
do Aniversário do regresso de Macau à Pátria e 
do Natal, e também tiveram lugar vários eventos 
de  grande envergadura ,  inc lu indo  Bazar  de 
Caridade da Caritas de Macau, Grande Prémio 
de Macau, Festival de Gastronomia de Macau, 
Desfile da instalação mecânica “Espírito do Cavalo-
Dragão” ,  Mara tona In te rnac iona l  de  Macau, 
Desfile Internacional de Macau, Festival de Luz de 
Macau, e Festa da Passagem de Ano etc., os quais 
trouxeram a Macau grande número de visitantes e 
atraíram a participação da população.

No intu i to de assegurar a ordem no local  da 
realização de diferentes festas e actividades, a livre 
circulação de veículos e pessoas nas respectivas 
redondezas, e, ainda, o combate contra diferentes 
actividades criminosas, a Corporação adoptou 
uma série de medidas policiais flexíveis de acordo 
com a situação real do local, incluindo: mobilizar 
um número adequado de agentes para desobstruir 
o trânsito, aplicar oportunamente as medidas de 
controlo de multidões, e reforçar as patrulhas em 
vias públicas, para garantir que as actividades se 
desenvolvam com sucesso.
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節慶假期加開驗證櫃台
Abertura de mais balcões de controlo fronteiriço 
nos dias feriados

確保澳門國際幻彩大巡遊順利進行
Assegurar uma boa ordem para a actividade de “Desfile 
Internacional de Macau”

疏導交通
Desobstruir o trânsito

增派警力巡邏維持秩序
Reforçar as patrulhas para assegurar a ordem

龍馬精神大型機械裝置巡遊
Desfile da instalação mecânica “Espírito do Cavalo-Dragão”
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「社區警務聯絡機制」交流會

Reunião de intercâmbio sobre o
“Mecanismo de ligação do policiamento comunitário”

10 月 31 日，「社區警務聯絡機制」交流會在

北安出入境事務大樓舉行，由本局梁文昌局長主

持，邀請多位聯絡機制的社群代表參與，共同探

討近期社區治安、出入境措施、交通情況及青年

工作等議題。透過「社區警務聯絡機制」，本局

與各社區建立了專屬的聯絡群組，實現雙向溝通

互動，並破獲了多宗案件，績效斐然。未來，本

局將會邀請更多團體加入聯絡機制，持續深化社

區防罪工作，警民合力共同維護良好社會環境。

No dia 31 de Outubro, teve lugar em Pac On, no 
Edifício de Migração, a reunião de intercâmbio 
sobre o “Mecanismo de ligação do policiamento 
comunitário” que foi presidida pelo Comandante 
Leong Man Cheong da Corporação. Na ocasião, 

梁文昌局長表示警民合作防罪滅罪取得良好成效
O Comandante Leong Man Cheong salientou que 
a cooperação polícia-cidadãos rendeu resultados 
positivos na prevenção e combate contra o crime

社群代表主動反映社區治安問題
Os representantes de associações 
apresentaram activamente questões sobre a 
segurança comunitária

fo ram conv idados  representan tes  de  vár ias 
associações ligadas ao Mecanismo para abordar 
em conjunto a recente situação de segurança 
pública na comunidade, as medidas de migração, 
e  a  s i tuação  de  t râns i to  e  de  emprego  dos 
jovens etc. Com o “Mecanismo de l igação do 
pol iciamento comunitário”, a Corporação e os 
ba i r ros comuni tár ios estabeleceram ent re s i 
grupos de l igação exclusivos, concretizando a 
comunicação e interacção entre as duas partes, e 
também contribuindo para o desmantelamento de 
vários casos criminosos. No futuro, a Corporação 
convidará a participação de mais associações no 
Mecanismo, e continuará a aprofundar a prevenção 
comunitária de crimes, em defesa do bom ambiente 
social através de cooperação polícia-cidadãos.
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「酒店業警務聯絡機制」交流會

Reunião de intercâmbio sobre o
“Mecanismo de ligação policial com o sector hoteleiro”

10 月 29 日，本局於北安出入境事務大樓舉行

「酒店業警務聯絡機制」交流會，由本局梁慶康

副局長主持，各警務單位主管及 30 多位酒店業

代表出席會議。

交流會上，本局介紹了最新的治安形勢、各口岸

的出入境情況、外地僱員有關的法律法規及「新

的士法」的生效情況等。冀望雙方持續加強交流

和合作，共同攜手維護澳門良好旅遊城市的形

象，保障社區良好的治安環境。

梁慶康副局長感謝業界對警方工作的支持和配合
Agradecimento do 2.º Comandante Leong Heng Hong ao 
sector pelo seu apoio e cooperação nas acções da polícia

酒店業界代表積極提供意見及資訊
Os representantes do sector hoteleiro deram activamente opiniões e 
informações

No dia 29 de Outubro, a Corporação organizou no 
Edifício do Serviço de Migração em Pac On a reunião de 
intercâmbio sobre o “Mecanismo de ligação policial com 
o sector hoteleiro” que foi presidida pelo 2.º Comandante 
Leong Heng Hong e contou com a presença das 
chefias de várias unidades policiais e cerca de 30 
representantes do sector hoteleiro.

Na ocasião, a Corporação apresentou a última situação 
de segurança pública, a situação de migração nos 
postos fronteiriços, as disposições legais aplicáveis 
a trabalhadores não residentes, e a situação após a 
entrada em vigor da“Nova lei de táxi”. A Corporação teve 
em perspectiva que as partes continuarem a reforçar 
intercâmbio e cooperação, colaborando-se em defender 
a imagem de uma boa cidade de turismo de Macau, e 
garantir um ambiente de boa segurança comunitária.
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11 月 5 日，本局假北安出入境事務大樓舉行「大

專 ‧ 警務交流會」，由本局梁慶康副局長主持。

與會者包括高等教育局曾冠雄副局長以及 20 多位

來自本澳多間大專院校代表，大家共同探討發展

青年事務、優化聯絡機制運作等方面議題。本局

透過「警 ‧ 校聯絡機制」，與各學校及大專院校緊

密聯繫，舉辦不同培訓、講座及交流活動，共同

肩負起培育社會未來棟樑的重要使命和責任。

No dia 5 de Novembro, a Corporação organizou 
no Edifício do Serviço de Migração em Pac On a 
“Reunião de intercâmbio sobre assuntos policiais 
com as instituições do ensino superior”, que foi 
presidida pelo 2.º Comandante Leong Heng Hong 

「大專 ‧ 警務交流會」

“Reunião de intercâmbio sobre assuntos policiais com as instituições do ensino superior”

梁慶康副局長表示本局持續開展各項青年普法活動
O 2.º Comandante Leong Heng Hong frisou que a Corporação 
continuaria a desenvolver actividades de generalização 
jurídica para os jovens會上多位警官就學校周邊治安和交通情況進行簡報

Apresentação de relatórios pelos oficiais policiais sobre a 
situação de segurança pública e de trânsito rodoviário na 
redondeza das escolas

e contou com a presença do Subdirector dos 
Serviços do Ensino Superior, Chang Kun Hong, e 
de 20 representantes das instituições do ensino 
superior de Macau, para discutir em conjunto o 
desenvolvimento de assuntos dos jovens, e o 
aperfeiçoamento do funcionamento do mecanismo 
de ligação. A Corporação manteve, através do 
“Mecanismo de ligação entre Polícia e escolas”, 
contactos estreitos com as escolas e instituições 
do ensino superior, realizou diversos cursos de 
formação, palestras e actividades de intercâmbio, 
assumindo juntos a missão e responsabilidade 
importante de cultivar os elementos do suporte do 
futuro desenvolvimento da sociedade.
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社區宣傳活動

Actividades de promoção junto dos 
bairros comunitários

10 月至 12 月期間，本局人員持續前往本澳及

離島多個社區進行防罪宣傳工作，積極推動社區

警務，向居民、旅客及商戶講解常見的犯罪手

法、傳遞防罪資訊及呼籲民眾舉報不法行為等，

同時蒐集民意，聆聽市民訴求及意見，促進良好

警民關係，攜手防罪滅罪。

Nos meses de Outubro a Dezembro, agentes 
da Corporação deslocaram-se a vários bairros 
comun i tá r ios  de  Macau e  das  I lhas ,  para  a 
divulgação da prevenção de crimes e a promoção 

人員到旅遊區進行防盜宣傳
Agentes nas zonas turísticas a promover a prevenção 
de crimes

向大廈管理員傳遞防盜滅罪資訊
Transmitir informações sobre a prevenção e 
combate contra a criminalidade junto dos porteiros

聖誕市集派發年曆
Distribuição de calendários na feira do Natal

activa de policiamento comunitário. Entretanto, 
deram, à população, visitantes e estabelecimentos 
comerciais, uma expl icação sobre as manhas 
vulgares de criminosos; transmitiram informações 
de prevenção de crimes, e fizeram apelo ao povo 
para a participação de actos ilícitos. E, recolheram 
a opinião pública e escutaram as exigências e 
opiniões dos cidadãos, promovendo uma boa 
relação entre Polícia e cidadão, e a prevenção e 
combate contra crimes com esforços conjuntos.
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社會工作局聯同社區青少年
工作隊到訪本局
Visita conjunta do Instituto de 
Acção Social e da Equipa de 
Intervenção Comunitária para 
Jovens à Corporação

巡察社區宣傳防罪
Inspecção ao bairro e divulgação de 
prevenção de crimes

會晤社群

Encontro com as associações

本局分別於 10 月 22 日及 11 月 19 日與水荷雀

坊眾互助會、聖公會北區青年服務隊、聖公會

氹仔青年服務隊、街總社區青年服務隊及澳門

基督教青年會社區青少年工作隊會晤，就社區

青少年支援工作、推廣防罪滅罪訊息、治安形

勢等議題交換意見，並透過聯絡機制合力杜絶

社區治安隱患，向大眾傳遞守法信息。

A Corporação organizou, em 22 de Outubro e 19 
de Novembro, um encontro respectivamente com a 
Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, abrangendo 
Rua do Campo, Avenida do Conselheiro Ferreira 
de Almeida e Rua da Mitra, a Equipa do Serviço 

Juveni l  da Zona Norte de Sheng Kung Hui,  a 
Equipa do Serviço Juvenil da Taipa de Sheng Kung 
Hui, a Equipa do Serviço Comunitário para Jovens 
da União Geral das Associações dos Moradores 
de Macau, e a Equipa de Intervenção Comunitária 
para Jovens da Associação dos Jovens Cristãos 
de Macau, para trocar impressões sobre o trabalho 
de apoio comunitário para jovens, a divulgação 
de  i n fo rmações  de  p revenção  e  comba te  à 
criminalidade e a situação de segurança pública 
etc. ,  v isando que através de mecanismos de 
ligação, colaborem-se na eliminação das ameaças 
latentes à segurança comunitária, e transmita-se ao 
público a informação de cumprimento de lei.
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為持續發展「警 ‧ 校聯絡機制」，10 月至 11 月

期間，本局人員分別前往澳門旅遊學院、同善堂

中學及菜農子弟學校等院校作恆常會晤，與校方

交流校區周邊治安和交通情況的資訊，加強溝通

合作，攜手為本澳學生締造安全的學習環境。

Com o intu i to de desenvolver em contínuo o 
“Mecanismo de Ligação entre a Pol íc ia e as 
Escolas”, entre os meses de Outubro e Novembro, 
os  agen tes  des ta  Co rpo ração  des loca ram-
se, respectivamente, ao Instituto de Formação 
Turística de Macau, Escola Tong Sin Tong e Escola 
Choi Nong Chi Tai para a realização de encontros 
constantes, no sentido de fazer intercâmbio com 

此外，本局警犬組獲邀分別拜訪多間學校向學生

介紹警犬組的日常工作，讓學生認識到警犬在警

務工作中擔當的重要角色。

恆常會晤
Encontro constante

學童積極參與警犬搜查演練
Participação activa dos alunos na demonstração de 
busca dos cães-polícia

學童與警犬親密接觸
Contacto íntimo entre os alunos e os cães-polícia

拜訪學校

Visita às escolas

as escolas sobre o estado de segurança e do 
trânsito rodoviário nos seus arredores, reforçando 
a comunicação e a cooperação, bem como criar 
conjuntamente um ambiente de estudo seguro para 
os estudantes de Macau.

Para a lém disso,  o Grupo Cinotécnico desta 
Corporação foi convidado para efectuar visitas, 
respectivamente, a várias escolas, no sentido de 
apresentar os trabalhos diários deste Grupo, dando 
conhecimento aos alunos sobre o papel importante 
dos cães-polícia nos serviços policiais.



18

10 月 27 日，由交通事務局、法務局、教育暨

青年局及本局合辦的「2019 交通安全嘉年華」

在塔石廣場順利舉行，嘉年華以「全城和應 交

通安全」為主題，透過不同形式的活動，帶出交

通安全的重要性。舞台節目豐富精彩，本局警察

樂隊、舞蹈隊及治安小警苗亦共襄盛舉，落力表

演助興，場面熱鬧而歡欣。本局領導主管亦一同

出席，與眾同樂。

本局持續對交通違規事件作出檢控，與學校、運

輸業界及團體進行會面和舉行各類交通安全專

題講座，廣泛性推廣交通安全資訊，致力維護澳

門道路安全和秩序。

Em 27 de Outubro, realizou-se com sucesso, na 
Praça do Tap Seac, o “Carnaval de Segurança 

Rodoviária 2019” de tema “A segurança rodoviária 
depende de todos nós”, o qual foi co-organizado pela 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
e por esta Corporação, e mediante os diferentes 
tipos de actividades para realçar a importância da 
segurança rodoviária. Foi programada uma série de 
actividades muito interessantes para o público, e 
a Banda de Música, o  Grupo de Dança e a Polícia 
Juvenil do CPSP efectuarem exibições, tornando 

推廣交通安全

Divulgação sobre a segurança 
rodoviária

劉運嫦副局長 ( 前排左三 ) 擔任主禮嘉賓
A 2.ª Comandante Lao Wan Seong (3.ª à esquerda na fila da frente) foi convidada 
de honra da respectiva actividade

透過遊戲學習交通安全知識
Através de tendas de jogos para aprender os 
conhecimentos de segurança rodoviária

本局聯同交通事務局前往多間學校及運輸業界舉辦交通安全講座
Representantes desta Corporação e da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego deslocaram-se a várias escolas e sector de 
transporte para organizar palestras sobre segurança rodoviária

警察舞蹈隊展現優美舞姿
Danças belas exibidas pelo Grupo de Dança
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截查車輛
Operação de “Stop”

體驗酒精測試機呼氣測試
Experimentação ao aparelho de pesquisa 
de álcool no ar expirado

交通警穿著新款制服與居民合照
Fotografia conjunta entre cidadão e agentes de 
trânsito com novo uniforme

澳門金業同業公會到訪本局

Visita da Associação das Ourivesarias de 
Macau à Corporação

10 月 23 日，澳門金業同業公會李子豐永遠榮

譽會長及李居仁理事長等一行十一人到訪本局，

由梁文昌局長、劉運嫦副局長及多位部門主管

熱情接待。

澳門回歸後經濟高速增長，治安環境穩定有利

各行業發展，當中本局作出的貢獻，公會對此

表示衷心的感謝。而本局將一直配合澳門工商

業發展，與業界建立溝通機制，共同維護澳門

治安環境，讓澳門繼續保持「中國最安全城市」

的美譽。

Em 23 de Outubro, uma delegação composta por 
11 elementos da Associação das Ourivesarias de 
Macau que se inclui o seu presidente honorário, 
Lei Chi Fong e o presidente da direcção, Lee 
Koi Ian, vistou a esta Corporação, e foi recebida 
calorosamente pelos Comandante Leong Man 
Cheong, 2.ª Comandante Lao Wan Seong e chefias 
dos diferentes serviços. 

Com o  ráp ido  c resc imento  económico  após 
o  re to rno  de  Macau à  Pát r ia  e  o  es tado de 
segurança estável favoreceram o desenvolvimento 
do d i ferentes sectores,  dent ro  dos quais  as 
contribuições prestadas pela esta Corporação foram 
agradecidas sinceriamente pela Associação. E esta 
Corporação irá conciliar sempre o desenvolvimento 
do comércio e indústria de Macau, criar mecanismo 
de ligação com os sectores, salvaguardando em 
conjunto o estado de segurança de Macau, por 
forma a manter o prestígio de “cidade mais segura 
da China”.

公會對本局在治安工作上的努力給予肯定和支持
A Associação reconheceu e manifestou o seu apoio aos 
esforços prestados nos serviços de segurança desenvolvidos 
por esta Corporação

a um ambiente caloroso e animado. Foram ainda 
presentes os dirigentes e chefias desta corporação, 
divertindo-se em conjunto.

Es ta  Co rpo ração  con t i nua  em p rocede r  as 
autuações contra as infracções de trânsito, efectuar 
encontros com as escolas, sector de transporte 
e associações e organizar diferentes palestras 
temáticas sobre segurança rodoviária, com vista 
a divulgar na generalidade as informações de 
segurança rodoviária, salvaguardando com esforço 
a segurança e a ordem do trânsito rodoviário de 
Macau.
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特警隊人員前往學校進行升旗儀式演示
Agentes da UEP deslocaram à escola para demonstrar o 
hasteamento da bandeira

青少年法律推廣月總結暨活動巡禮
Cerimónia de entrega dos prémios e sessão de encerramento

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

「普法新 TEEN 地」青少年法律推廣月

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

由法務局、教育暨青年局、勞工事務局、司法警

察局、文化局及本局合辦之「普法新 TEEN 地」

青少年法律推廣月活動於 10 月展開，活動超過

3 萬 1 千人次參與。本局透過參觀活動、專題講

座及升旗儀式演示等多種形式，向青少年傳遞

防罪滅罪資訊和相關法律知識，藉以提高青少

年知法和守法意識。

Com a colaboração entre a Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, Polícia Judiciária, 
Instituto Cultural e esta Corporação, desenrolou-
se o mês de divulgação jur íd ica dest inada a 
jovens “Novo Espaço para a Generalização do 
Direito” no passado mês de Outubro, com uma 
participação de mais de 31 mil pessoas. Através 

de actividades de visita, de palestras temáticas e 
de demonstração da cerimónia de hasteamento de 
bandeira, a Corporação transmitiu aos jovens as 
informações de prevenção e combate contra crimes 
e os conhecimentos das respectivas legislações, 
por forma a elevar a sua consciência de conhecer e 
cumprir a lei.
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10 月至 12 月期間，本局人員分別聯同婦聯家

庭服務中心、婦聯學校、街總大廈管理資源中

心、廣大中學 ( 分校 )、鏡平學校、澳門工聯職

業技術中學及澳門江門同鄉會合辦防罪及防災

知識講座，向居民講解最新的罪案資訊，並呼

籲及早做好防災應急準備，以保障自身生命財

產安全。

Durante os meses de Outubro a Dezembro, os 
agentes desta  Corporação organ izaram,  em 
conjunto, com o Centro de Apoio à Família da 
Associação Geral de Mulheres de Macau, Escola 
da Associação Geral das Mulheres de Macau, 

專題講座

Palestras temáticas

為長者舉辦防騙講座
Palestra sobre a prevenção da burlas destinada aos 
idosos

與社群合辦家居防盜講座
Organização em conjunto com as associações a palestra sobre a 
prevenção do crime no domicílio

向學童講解防災知識
Esclarecimento dado aos alunos 
sobre os conhecimentos para a 
prevenção de desastre

Centro de Recursos para Associação Predial da 
União Geral das Associação dos Moradores de 
Macau, Escola Kwong Tai (sucursal), Escola Keang 
Peng, Escola Secundária Técnico Profissional 
da Associação Geral dos Operários de Macau 
e  Associação dos Conterrâneos de Kong Mun 
de Macau, as palestras de conhecimentos para 
a  p revenção  de  c r imes  e  desas t res ,  dando 
esclarecimento à população as informações mais 
recentes sobre casos criminosos, e apelando para 
uma preparação prévia em responder às situações 
de desastres e riscos, no sentido de assegurar a 
segurança de si próprio e dos seus bens.
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本局持續關注青年和兒童的身心健康發展，透過

成立「治安警少年團」和「治安小警苗」，積極

擴展各項交流學習、課程培訓及公益活動，讓少

年團和小警苗在識法普法、防罪滅罪的學習過程

中，擔當起社區警務大使的角色，培養他們成為

未來的青年領袖和國家棟樑。

Esta Corporação tome uma contínua atenção 
acerca do saudável desenvolvimento f ís ico e 
psicológico dos jovens e das crianças, mediante 
a criação do “Grupo Júnior” e “Polícia Juvenil” 
do CPSP em expandir activamente os diversos 
intercâmbios e aprendizagem, cursos e formações, 
bem como actividades de caridade, a fim de os 
elementos dos “Grupo Júnior” e “Polícia Juvenil” 
possam desempenhar o papel do embaixador do 
policiamento comunitário durante a aprendizagem 
de conhecer e divulgar a Lei, de prevenção e 
combate à criminalidade, formando-los para serem 
futuro líderes juvenis e pilares do País.

「治安警少年團」「治安小警苗」參與多項活動

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

欣賞愛國題材電影《我和我的祖國》
Apreciação do filme sobre o amor à Pátria – “Eu e a minha Pátria”

防罪宣傳
Promoções de prevenção de crimes

指揮交通體驗 
Experiência de sinalização do trânsito

推廣交通安全 
Sensibilização da segurança rodoviária

本局人員聯同少年團參與《文化遺產保護法》推廣嘉年華 
Agentes desta Corporação e o Grupo Júnior do CPSP participaram na 
Festa de Promoção da “Lei de Salvaguarda do Património Cutural”
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行山知識學習營
Jornada de aprendizagem de conhecimentos úteis para o 
passeio nas montanhas

青少年法律推廣月普法專題活動
Mês da Divulgação Jurídica Destinada aos Jovens 
“Novo Espaço para a Generalização do Direito”

參觀路環監獄
Visita ao Estabelecimento Prisional de Coloane

參觀路氹城生態保護區，認識生態保育知識
Visita às Zonas Ecológicas de Cotai, aprendizagem 
de conhecimentos sobre a protecção ecológica

參觀中國「體育事業發展成就展」
Visita à “Exposição sobre o Sucesso do 
Desenvolvimento no Desporto” da China

參觀電子回收處理場
Visita ao local de reciclagem e tratamento de resíduos electrónicos

少年團與小警苗參觀警犬基地
Visita do Grupo Júnior e da Polícia Juvenil do CPSP à Sede do Grupo Cinotécnico
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參與義工培訓課程
Participação no curso de formação de 
voluntários

與國家金牌運動員「面對面」互動
Participação na actividade de interacção com os atletas chineses 
medalhados de ouro

小警苗認識及體驗升旗儀式
A Polícia Juvenil do CPSP teve a oportunidade 
de conhecer e participar na cerimónia de 
hasteamento de bandeiras

金像農場體驗農耕樂趣
Visita à Granja Óscar de Coloane e experiência alegre de cultivo

籃球啟蒙班 
Curso de basquetebol para iniciados

參觀消防局中央行動站
Visita ao Posto Operacional Central do Corpo de 
Bombeiros

參與「首屆澳門高校及青少年團體國旗儀仗隊隊列展示活動」
Participação na “Primeira Parada de Equipas de Hasteamento da 
Bandeira Nacional para Instituições Locais de Ensino Superior e 
Escolas Secundárias”

參觀「新中國七十年民間記憶展」
Visita à exposição “70 Anos de Memória do Povo da 
Nova China”
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10 月至 12 月期間，「千人匯」匯員、澳門文

物大使協會、澳門江門青年會、澳門街坊總會青

年事務委員會、聯國學校、二龍喉中葡小學、澳

門科技大學校友會聯合總會、婦聯托兒所家長會

等團體，分別參觀了本局交通廳、特警隊、北區

警司處及氹仔警司處。

透過參觀活動，讓來賓對本局前線部門的日常

工作有更深入的了解，増進警民互動，宣揚守

法精神。

Durante os meses de outubro a Dezembro, os 
membros da “União Mil Talentos”, os representantes 
da Associação dos Embaixadores do Património de 
Macau, Associação dos Jovens de Macau Oriundos 
de Jiangmen, Conselho de Juventude da União 

多個團體參觀本局

Visita de várias associações à Corporação

「千人匯」匯員到訪交通廳
Visita dos membros da “União Mil Talentos” ao Departamento de Trânsito

學童參觀報案室設施
Visita dos alunos às instalações da sala de denúncia

人員展示特種裝備
Exibição dos equipamentos especiais

聯國學校師生參觀氹仔警司處
Visita dos professores e alunos da Escola das Nações ao 
Comissariado da Taipa

Geral das Associações dos Moradores de Macau, 
Escola das Nações, Escola Primária Luso-Chinesa 
da Flora, Federação das Associações dos Antigos 
Alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau, Associação de Pais das Creches Fu Lun, 
etc. visitaram, respectivamente, o Departamento 
de Trânsito, a Unidade Especial de Polícia, o 
Comissariado da Zona Norte e o Comissariado da 
Taipa. 

Mediante as actividades de visita aprofundaram 
o conhecimento dos visitantes sobre os trabalhos 
quotidianos dos serviços da linha de frente desta 
Corporação,  aumentando a interacção entre 
cidadãos e polícia e promovendo o espírito do 
cumprimento da lei.
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交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

10 月 15 日， 美 國 駐 港 總 領 事 館 新 任 隨 員 Mr. 

Akil Baldwin 及調查主任 Mr. Alan Chan 到訪

本局，由本局黃劍虹副警務總長及部門主管熱情

接待。雙方就美國國民在本澳的居留情況、出入

境事務措施及本澳治安環境等議題進行交流及

溝通。本局冀望透過交流會晤，加深雙方的了解

和互信關係，為日後合作奠定良好的基石。

Aos 15 de Outubro, o novo adido, Sr. Akil Baldwin, 
e investigador chefe, Sr. Alan Chan, do Consulado 
Geral dos EUA em Hong Kong efectuaram uma 
visita a esta Corporação, onde foram recebidos 
calorosamente pelo subintendente Wong Kim 
Hong e chefias de departamentos desta Polícia. E 
durante o encontro, as duas partes desenvolveram 
uma conversação e intercâmbio sobre a situação 
de residência dos nacionais dos EUA em Macau, 
medidas de migração e situação de segurança de 
Macau, etc.. Esta Corporação espera mediante da 
presente reunião de intercâmbio, reforçar a relação 
de mútua confiança entre as partes e, assim, 
estabelecer, desde já, bons pilares para a futura 
cooperação.

美國駐港總領事館官員到訪

Visita de Oficiais do Consulado Geral dos 
Estados Unidos da América em Hong Kong

10 月至 11 月期間，中國民用航空局代表團及

上海市公安局分別到訪本局。本局向來訪嘉賓表

示熱烈的歡迎，並分別安排嘉賓參觀民防行動中

心，了解人流預警預測系統運作情況，視察機場

安保設施及進行警務交流。會晤對兩地相關部

門互信起到積極作用，並促進了兩地警務的合

作效益。

Durante os meses de Outubro a Novembro, as 
delegações da Autoridade de Aviação Civil da China 
e da Directoria Municipal de Segurança Pública de 
Shanghai efectuaram, independentemente, uma visita 
a esta Corporação, onde receberam umas boas-vindas 
muito amigáveis por parte desta Polícia e, além disso, 
foram-lhes organizado efectuar uma visita ao Centro 
de Operações de Protecção Civil para prestarem-
lhes melhores conhecimentos sobre a situação de 
funcionamento do sistema de previsão e aviso do fluxo 
de pessoas, assim como inspeccionaram as instalações 
de segurança do aeroporto e desenvolveram um 
intercâmbio sobre policiamento. O presente encontro 
proporcionou efeitos positivos em relação à mútua 
confiança entre os respectivos serviços dos dois 
locais, bem como promoveu-se também a eficiência na 
cooperação policial dos dois locais.

嘉賓參觀民防行動中心
Os visitantes na visita ao Centro de Operações de Protecção Civil

內地公安機關到訪

Visita de Orgãos de Segurança Pública do 
Interior da China
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10 月 16 日，澳門保安部隊高等學校舉辦「澳

門保安部隊及保安部門工作經驗分享會」，各

部門代表近 190 人出席了分享會。冀透過人員

分享自身的警務工作經驗，與同儕互勵互勉，

以增加人員間的凝聚力，共同求進，更好地履

行護法安民的職責。

分享會由 10 位澳門保安部隊及保安部門的人員

依其工作經驗設題發言，本局何志華警司和蕭

文幹警員發言題目分別為《一起走過出入境的

日子》及《我是護旗手》。

Aos 16 de Outubro, a Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau (ESFSM) real izou a 
“Sessão de Partilha de Experiências de Trabalho 
das Forças e Serviços de Segurança de Macau”, 
a qual  contou-se com a part ic ipação de 190 

澳門保安部隊及保安部門工作經驗分享會

Sessão de Partilha de Experiências de Trabalho das Forças e Serviços de Segurança de Macau

保安司黃少澤司長向各分享嘉賓致送
紀念品
Secretário para a Segurança Wong 
Sio Chak ofereceu lembranças aos 
convidados conferencistas

本局何志華警司和蕭文幹警員分享工作經驗
O Comissário Ho Chi Wa e o Guarda Sio Man 
Kon desta Corporação partilharam as suas 
experiências de trabalho

representantes de diferentes serviços, e pretende-
se promover, através da partilha das suas próprias 
experiências no traballho policial, o estímulo e 
encorajamento entre os colegas, e o reforço da 
coesão do pessoal para um progresso comum, a 
fim de cumprir, da melhor forma, as atribuições de 
observância das leis e protecção dos cidadãos.

Houve 10 agentes das Forças e Serviços de 
Segurança de Macau que fizeram uso da palavra 
na presente sessão de partilha de experiências e, 
os respectivos temas foram determinados pelos 
própr ios com base das suas exper iências de 
trabalho; os temas que o comissário Ho Chi Wa e 
o agente Sio Man Kon desta Corporação serviram 
foram, respectivamente, “A minha vivência no 
departamento de migração” e “Eu sou portador de 
bandeira”.
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第十四屆「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 10 月 23 日 至 24 日 在 遼 寧 省 瀋 陽 市 舉 行，

由黃偉鴻副局長率領本局部門主管及論文作者

出席。本屆研討會主題為「優化智慧警務效能與

跨境警務合作」，來自海峽兩岸、香港及澳門的

警務人員和專家學者逾 200 人參與研討會。

本局李家榮特級技術員撰寫題為《出入境合作查

驗的應用與發展》的論文，經過評審入選本屆研

討會進行交流。該論文探討「合作查驗，一次放

行」通關模式下所衍生問題，以及提出多項技術

發展方向的建議。

Nos dias 23 e 24 de Outubro, realizou-se o “14.° 
Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois 
Lados do Estreito, Hong Kong e Macau”, que teve 
lugar em Shenyang da província de Liaoning, e o 
2.° Comandante Vong Vai Hong liderou as chefias 

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會

Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

本局黃偉鴻副局長與部門主管及人員在會場合照
Fotografia conjunta do 2.º Comandante, chefes e agentes 
desta Corporação no local de realização do evento

本局李家榮特級技術員發表論文
Técnico especialista desta Corporação Lee Ka 
Weng apresentou a sua tese

de departamentos e autores das teses desta 
Corporação para a participação deste. O presente 
seminário incidiu sobre o “Aperfeiçoamento do 
policiamento inteligente e da cooperação policial 
fronteiriça”, o qual contou-se com a presença de 
mais de 200 agentes policiais, especialistas e 
peritos oriundos dos dois lados do estreito, Hong 
Kong e Macau.

A tese redig ida pelo técnico especia l is ta Lei 
Ka Weng desta Corporação, que tem por tema 
“A apl icação e desenvolvimento da inspecção 
fronteir iça integral  no serviço migratór io”,  fo i 
seleccionado para ser intercambiado no seminário 
deste ano. A respectiva tese abordou sobre os 
problemas or ig inados neste novo modelo de 
controlo fronteir iço de “Inspecção Fronteir iça 
Integral”, bem como sugeriu diferentes direcções 
de desenvolvimento técnico.
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10 月 28 日， 澳 門 退 休 警 務 人 員 協 會 潘 樹 平

會長與成員到訪本局，與本局梁文昌局長會晤

交流。

與會時，來賓代表向本局介紹了該會換屆後新

成員及會務發展最新情況，並期望日後雙方持

續加強溝通合作。梁文昌局長表示本局積極配

合特區政府推行青年政策，先後成立了「治安

小警苗」及「治安警少年團」，並透過機制與

學校保持緊密聯繫。會上雙方亦就推動青年工

作發展達成共識，冀攜手合作共同為培養澳門

未來的棟樑努力。

Aos 28 de Outubro, o Presidente Pun Su Peng e 
membros da Associação de Polícias Aposentados 
de Macau efectuaram uma visita a esta Corporação, 
onde realizaram uma reunião de intercâmbio com 
o Comandante Leong Man Cheung desta Polícia. 
Durante a reunião, os visitantes apresentaram 
os novos membros da sua Associação, após a 

協會對本局推動青年工作的成效給予肯定和支持
A Associação reconhece a eficiência dos trabalhos juvenis 
promovidos por esta Corporação e está disposta a prestar-lhe o 
apoio necessário

澳門退休警務人員協會到訪本局

Visita da Associação de Polícias Aposentados de Macau à Corporação

mudança do seu corpo dirigente, e a mais recente 
situação de desenvolvimento dos trabalhos dessa 
associação, além disso, desejam, também, reforçar 
constantemente a comunicação e a cooperação 
entre as duas partes. O Comandante Leong Man 
Cheong afirmou que esta Corporação coordena 
activamente com as políticas relacionadas com os 
jovens promovidas pelo governo da RAEM, tendo, 
por isso, criado a “Polícia Juvenil do CPSP” e o 
“Grupo Júnior do CPSP”, assim como, mantém, 
também, uma ligação estreita com a parte das 
escolas através de um mecanismo. Neste encontro, 
as duas partes estabeleceram um acordo referente 
à promoção do desenvolvimento do trabalho dos 
jovens e, esperam cooperarem-se e envidarem 
esforços para a cr iação de futuros pi lares da 
sociedade de Macau.
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11 月 14 日，澳門日報讀者公益基金會賀定一

會長一行到訪本局，與本局領導層進行交流會

晤。梁文昌局長表示本局將一如既往全力支持

「公益金百萬行」慈善活動，鼓勵同事踴躍參

與，並於活動當天加派人員在場維持秩序及指揮

交通，協助活動順利舉行。

Aos 14 de Novembro,  os  representantes  do 
Fundo de Beneficiência dos Leitores do Jornal Ou 
Mun, guiados pelo seu presidente Ho Teng Iat, 
efectuaram uma visita a esta Corporação, onde 
desenvolveram uma reunião de intercâmbio com 
os dirigentes desta Polícia. O Comandante Leong 
Man Cheong afirmou que, tal como nos outros anos 
anteriores, este ano esta Corporação continuará a 
envidar esforços e apoiar a actividade de “Marcha 
de Caridade para Um Milhão”, estimular os colegas 
para uma participação activa nesta actividade e, 
além disso, irá também enviar mais agentes aos 
respectivos locais para a manutenção da ordem e 
sinalização do trânsito durante a decorrência da 
actividade, para que esta se desenvolva com sucesso.

商討百萬行籌備事宜
Reunião sobre a organização das tarefas do dia da “Marcha 
de Caridade para Um Milhão”

澳門日報讀者公益基金會到訪

Visita do Fundo de Beneficiência dos Leitores 
do Jornal Ou Mun

11 月 29 日，香港入境事務處張秀賢助理處長

帶領代表團到訪本局，由本局劉運嫦副局長親切

接待。自 2017 年起，本局與香港入境事務處建

立了研修學習及交流考察的機制，雙方定期派員

互訪進行學習與交流。是次交流會議，雙方就兩

地通報機制、優化通關措施及打擊偽證等問題交

換意見，有助於兩地出入境部門加深了解及提高

服務效益。

Em 29 de Novembro, a Directora Assistente do 
Departamento de Imigração de Hong Kong, Cheung 
Sau-yin liderou uma delegação para visitar esta 
Corporação, a qual foi  recebida cordialmente 
pela 2.ª Comandante, Lao Wan Seong. A partir 
de 2017, esta Corporação e o Departamento 
de Imigração de Hong Kong estabeleceram o 
mecanismo de estudo e intercâmbio, ambos os 
lados enviam periodicamente pessoal para realizar 
visitas recíprocas de estudo. Nesta reunião de 
intercâmbio, as duas partes trocaram opiniões em 
relação ao mecanismo de informação dos dois 
locais, aperfeiçoamento de medidas de passagem 
fronteiriça e combate ao documento falsificado, 
etc., podendo ajudar a aprofundar o conhecimento 
e elevar a eficiência dos serviços de migração de 
ambas as regiões. 

雙方定期派員互訪交流
Envio periódico de pessoal para realizar visitas recíprocas 
de intercâmbio

香港入境事務處到訪

Visita do Departamento de Imigração de 
Hong Kong
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10 月 15 日晚上，本局新口岸警司處警員巡經

廣州街時發現一名形跡可疑男子，當該名男子會

合另外 2 名男子到達某酒店時，警員隨即上前

截查，發現 3 人均為香港居民，其中可疑男子

為未成年人士，其餘 2 人年約 20 歲。

警員在他們入住的房間搜出一袋裝有 189 小包

毒品「可卡因」，一名男子承認日前由一香港友

人安排其來澳販毒，日薪約 1,500 港圓，並透

過通訊軟件接收毒品的交收地點，至今已賣出

18 包（每包售價約 650 至 700 澳門圓），未出

售之毒品則按指示收藏於上述酒店房間內。

警方將 3 人送往醫院進行藥物檢驗，當中未成

年男子和另一男子結果均呈陽性，而搜獲之毒品

「可卡因」連袋共重約 48.18 克，市值約 16 萬

港圓。

本局對 2 名成年人士分別控以「不法販賣麻醉

藥品及精神科藥物」及「不法吸食麻醉藥品及精

神科藥物」罪，並移送檢察院偵訊。

Na noite do dia 15 de Outubro, uma patrulha do 
Comissariado da ZAPE do CPSP detectou, na Rua 

新口岸警司處偵破毒品案

Desmantelamento de um caso de droga pelo Comissariado da ZAPE

de Cantão, um indivíduo com atitudes suspeitas. 
Depois do encontro deste indivíduo com outros 
dois e a sua chegada a um hotel, nossos agentes 
chegaram à sua frente para fazer uma fiscalização. 
Verificou-se que todos os 3 foram residentes de 
Hong Kong, entre os quais o indivíduo suspeito 
foi um menor, enquanto que os restantes tinham a 
idade de cerca de 20 anos.

Os agentes policiais encontraram no quarto de 
hotel em que os indivíduos ficavam, 189 saquinhos 
de droga “cocaína” contidos num saco maior. Um 
dos indivíduos confessou que há alguns dias, um 
seu amigo em Hong Kong planeou-lhe a deslocação 
a Macau para a venda de drogas, e ofereceu-
lhe um salário diário de cerca de 1.500 dólares 
de Hong Kong. Alegou que se serviu do software 
de comunicação para saber o local de entrega de 
droga; que desde então até à presente, já vendeu 
18 saquinhos (a preço de cerca de 650,00 a 700,00 
patacas por saquinho); e que as drogas ainda não 
vendidas estavam guardadas no referido quarto de 
hotel conforme as instruções recebidas.

A Polícia conduziu os 3 indivíduos ao hospital 
para efeitos de anál ise laboratorial  de droga. 
Dois deles, o menor inclusive, apresentaram um 
resultado positivo. O peso total de droga “cocaína” 
ap reend ida  (pesada  con jun tamente  com os 
saquinhos) foi de cerca de 48.18g, representando 
um valor de cerca de 160 mil dólares de Hong 
Kong.

A Coporação acusou um dos maiores do crime 
de  “Trá f i co  i l í c i t o  de  es tupe fac ien tes  e  de 
substâncias psicotrópicas”, e o outro do crime 
de “Consumo i l íc i to  de estupefacientes e de 
substâncias psicotrópicas”, tendo-os entregado ao 
conhecimento do Ministério Público.

滅罪行動
Operações
Anti-crime
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於特警大樓部署安排
Organização de plano no aquartelamento de UEP

「雷霆 2019」聯合行動

Operação conjunta “Trovoada 2019”

粵港澳三地警方展開代號「雷霆 2019」的聯合

行 動 在 7 月 15 日 至 9 月 12 日， 及 11 月 1 日

至 12 月 3 日期間分兩階段進行，藉以打擊有組

織犯罪、跨境高利貸及相關犯罪、不法借貸、非

法兌換貨幣活動、非法旅館、操控賣淫、電信詐

騙及偷渡犯罪等。

澳門方面，在警察總局協調下，由澳門海關、本

局及司法警察局聯合執行，動員警力 18,563 人

次，展開了超過 1,129 次的針對性行動，調查

了 40,995 人，當中 6,393 人被帶返警局作身份

調查，1,562 人被移送檢察院偵訊，涉及案件共

1,226 宗，其中 23 人被即時送往監獄服刑。

總結「雷霆 2019」三地聯合警務行動，已達到

淨化治安環境、預防及打擊犯罪的成效。透過加

強三地警方情報交流，適時制定針對性打擊策

略，合力打擊各類型的不法跨境活動，共同維護

區域安全和社會穩定。

As autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong 
e Macau desenvolveram em duas fases, de 15 de 
Julho a 12 de Setembro, de 1 de Novembro a 3 
de Dezembro, a operação tripartida denominada 
“Trovoada 2019”, sendo como alvos de combate o 

crime organizado, a agiotagem transfronteiriça, o 
empréstimo ilegal, a actividade de câmbio ilegal, a 
pensão ilegal, a exploração de prostituição, a burla 
telefónica e a imigração ilegal, entre outros.

Na RAEM, sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, esta 
Corporação e a Polícia Judiciár ia efectuaram 
acções conjuntas, mobilizaram 18.563 agentes 
pol ic ia is  para mais de 1.129 acções,  40.995 
indivíduos foram sujeitos a identificação, 6.393 
indivíduos foram conduzidos à Polícia para efeitos 
de averiguações da identidade, dentro dos quais 
1.562 indivíduos foram encaminhados ao Ministério 
Públ ico,  por  suspei tas de prát ica de cr imes, 
envolvendo um total de 1.226 casos, dos quais, 23 
foram entregues de imediato ao Estabelecimento 
Prisional para cumprimento da pena.

Em resumo, a operação tripartida “Trovoada 2019” 
at ingiu o object ivo de melhorar a segurança, 
p r e v e n i r  e  c o m b a t e r  c r i m e s .  M e d i a n t e  a 
intensificação de troca de informações entre as 
autoridades de três regiões, definir atempadamente 
as estratégias específicas de combate de forma 
a combater os diversos t ipos de actos i legais 
t ransf ronte i r iços ,  cont r ibu indo ass im para a 
manutenção da tranquilidade de Macau.
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打擊非法旅館
Combate ao alojamento ilegal

巡查娛樂場所
Fiscalização em estabelecimento de diversões

截查巴士
Operação “Stop” de autocarros

將可疑人士帶返警局調查
Levar pessoas suspeitas à esquadra para investigação

氹仔警司處拘捕涉行賄之非法入境男子

O Comissariado da Taipa deteu um imigrante 
ilegal que envolve a corrupção activa 

12 月 14 日，本局氹仔警司處警員巡經氹仔市

區某休憩區時，發現一名形跡可疑男子，警員隨

即對其進行截查。期間，該名男子未能出示有

效身份證明文件，並向現場警員遞上一張 1,000

港圓紙幣，要求警員收下現金放行，由於男子已

涉嫌觸犯「行賄」罪，故警員準備將其帶返警處

調查。這時候男子突然掙脫看守作出反抗，推開

警員後拔足逃跑，最終被現場警員制服。

經調查後，證實男子為 40 多歲的內地非法入境

者，本局以「行賄」罪、「抗拒及脅迫」罪、「違

令」罪及「加重傷害身體完整性罪」，將其移送

檢察院偵訊。

No dia 14 de Dezembro, o agente pol ic ial  do 
Comissariado da Taipa desta Corporação encontrou 
um homem com atitude suspeita numa zona de 
lazer da Taipa durante o patrulhamento, sendo 
assim, o agente policial interceptou-o de imediato 
para uma verificação. Durante a qual, este homem 
não conseguiu apresentar o seu documento de 
identif icação válido, e entregou a este agente 
policial uma nota de mil Hong Kong dólares para 
pedir a sua libertação, devido a que este homem 
já cometiu o crime de “corrupção activa”, por isso, 
o agente policial estava preparado de levar-o para 
a esquadra, nessa altura, o homem, resistiu de 
repente, tentou libertar-se, empurrou o agente 
policial e começou a fugir, mas no final foi ele 
dominado pelo este agente policial.

Após as aver iguações,  fo i  provado que este 
homem de mais de 40 anos de idade se tratava de 
imigrante ilegal, esta Corporação encaminhou-o 
ao Ministério Público sob a acusação dos crimes 
de “corrupção activa”, “resistência e coacção”, 
“desobediência” e “ofensa qualificada à integridade 
física”.
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10 月 17 日，北區警司處警員在道咩卑利士街

與盧九街交界附近巡邏期間，發現 4 女 1 男形

跡可疑人士，故帶返本局展開調查。相關人士到

達警局下車期間，警員在該名男子之座位下方發

現一隻懷疑是贓物的金銀色手錶及一串懷疑是

作案單位之鑰匙。調查發現，上述人士均透過手

機通訊軟件聯絡，群組內總共有 11 名人士。作

案方式是在街上物色帶有財物之男子作為目標，

透過兜搭並提供按摩服務等手法，將目標色誘到

單位，乘機盜取財物。

上述 4 名女子和 1 名男子均為內地居民，涉嫌

觸犯「盜竊」罪及「犯罪集團」罪，本局將案件

送交檢察院偵訊。此外，本局正在追查案件中另

外 6 名在逃人士。

Em 17 de Outubro,  durante o patru lhamento 
realizado pelos agentes do Comissariado da Zona 
Norte entre a Rua de Tomé Pires e a Rua do Lu 
Cao, foram encontrados quatro mulheres e um 
homem suspeitos, pelo que foram encaminhados 

北區警司處破團夥盜竊案

Comissariado da Zona Norte desmantelou um grupo de furto

à esta Corporação para averiguação. Quando 
os indivíduos chegaram à esquadra e saíram 
do veículo, os agentes encontraram debaixo do 
assento daquele homem um relógio de ouro e de 
prata que se suspeitou ser objecto furtado e uns 
chaves que se suspeitaram pertencer à fracção 
para praticar crimes. Segundo a investigação, os 
indivíduos acima referidos contactaram através 
de aplicação telemóvel, contando no total de 11 
pessoas no grupo. A forma de prática de crimes 
foi procurar nas ruas homens com bens valorosos 
como os alvos, abordando-os e prestando-lhes 
serviços de massagem, com o objectivo de os 
atrair para ir a fracção, aproveitando para roubar 
os seus bens. 

Os quatro mulheres e um homem oriundos do 
Interior da China, são suspeitos de prática dos 
crimes de “Furto” e “Associação Criminosa”, 
pelo que a Corporação os encaminhou para 
o Min is tér io  Públ ico.  A lém d isso,  cont inua-
se a procurar os outros seis suspeitos que se 
encontram em fuga.
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情報廳打擊非法旅館行動揭收留及偽造文件案

O Departamento de Informações desmantelou um caso de acolhimento e falsificação de 
documento durante a operação de combate às pensões ilegais

10 月 21 日，本局情報廳派員到高美士街某大

廈進行打擊非法旅館行動，於某個單位內截獲 4

名內地男女，其中一名「逾期逗留」女子向警員

出示一張懷疑偽造的入境申報表，其後警員在其

行李中再搜出 4 張懷疑偽造的入境申報表。女

子聲稱在新口岸某娛樂場附近向一名不知名人

士以 2,500 港圓購買了 5 張「入境申報表」。

有關入境申報表經出入境管制廳證實為偽造，故

觸犯「偽造文件」罪。

調查發現，當中一名男子為單位之承租人，以月

租 7,000 港圓將一個房間出租給該名女子，涉嫌

觸犯「收留」罪，本局將案件移送檢察院偵訊。

Aos  21  de  Ou tub ro ,  quando  os  agen tes  do 
Departamento de Informações desta Corporação 
estavam a desenvolver uma operação de combate 
às pensões i legais num edifício localizado na 
Rua do Marechal Gomes da Costa, interceptaram 
num apartamento quatro indivíduos que eram 
res identes do in ter ior  da China,  ent re  estes 
uma mulher que se encontrava em “excesso de 
permanência” apresentou ao agente um documento 

que suspeitava-se ser um boletim de entrada e 
saída falsif icado e, seguidamente, os agentes 
encontraram na sua bagagem mais quatro boletins 
de ent rada e  saída que suspe i tavam-se ser 
também falsos. Tendo essa mulher alegado que 
adquiriu os referidos cinco boletins de entrada 
e saída, por 2.500,00 dólares de Hong Kong, 
a um indivíduo desconhecido junto dum casino 
do NAPE. Posteriormente, o Departamento de 
Controlo Fronteiriço confirmou que esses “boletins 
de entrada e saída” eram fa lsos,  pelo que a 
referida mulher cometeu o crime de “falsificação de 
documento”.

Durante a investigação descobriu-se que, entre os 
quatro supramencionados indivíduos, um homem 
era o arrendatário desse apartamento e alugou um 
dos quarto desse apartamento à referida mulher 
por 7.000,00 dólares de Hong Kong por mês, 
daí que este suspeita-se ter cometido o crime 
de “acolhimento”; esta Corporação transferiou 
o presente caso ao Ministério Público para os 
devidos efeitos.
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情報廳破獲一宗操控賣淫及僱用案

Departamento de Informações descobriu 
um caso de exploração de prostituição e de 
acolhimento

本局情報廳警員經過周密的偵查部署後，於 12

月上旬某日凌晨約 2 時突擊巡查氹仔一水療中

心。行動中，在上述水療中心內發現 74 名員工

及 17 名顧客，警員對上述 17 名顧客進行查問

後讓其自行離去。而在調查期間，警員在一個儲

物室內發現存放著大量安全套、潤滑劑、漱口水

及性感絲襪等物品，懷疑用作賣淫工具，基於有

跡象顯示上述場所內涉嫌從事不法活動，故將

74 名員工帶返本局作跟進調查。

隨後，經本局作深入調查，查悉被帶返的人士中

有 8 名男女涉嫌觸犯「僱用」罪及「操縱賣淫」

罪，本局將涉案男女移交檢察院偵訊。

Após de um inquérito e disposição bem organizada, 
em princípios de Dezembro, por volta das duas 
horas de madrugada de um dia, os agentes policiais 
do Departamento de Informações da Corporação 
realizaram uma inspecção surpresa num Centro 
de SPA na Taipa. Durante a operação, foram 
encontrados 74 trabalhadores e 17 clientes no local, 
os agentes averiguaram os 17 clientes e depois 

deixaram-nos sair. No decurso de investigação, a 
polícia descobriu na despensa a grande quantidade 
de objectos, como, por exemplo, preservativo, 
lubr i f i cante ,  e l i x i r  buca l  e  meia  sensua l ,  os 
quais foram suspeitos de serem utilizados como 
instrumentos para a prática de prostituição, por 
haver indícios de que o referido estabelecimento é 
suspeito da prática de actividades ilícitas, por isso, 
foram levados 74 trabalhadores à Corporação para 
efeitos de investigação. 

Seguidamente, após a averiguação profunda, 
o i to pessoas que foram levadas à esquadra, 
encaminhadas  ao  Min is té r ios  Púb l i cos  pe la 
Corporação e acusadas pela prática dos crimes de 
“Acolhimento” e “Exploração de prostituição”.
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培訓課程
Cursos de
Formação

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

8 月至 10 月期間，本局特警隊開辦第三十二期

「警務應變防暴課程」，並於 10 月 4 日在特警

大樓舉行結業儀式。修讀學員共有 44 位，經過

緊密及嚴格的訓練，學員們都能掌握人群管理

及控制、梯間行進、整體戰術陣型運用、入屋

技巧及防暴等技術。透過課程能提升人員應對

公眾事件的能力和信心，加強市民大眾對警隊

的信任。

Durante os meses de Agosto a Outubro, a Unidade 
Especial de Polícia desta Corporação organizou o 
32.° “Curso de Intervenção Policial”, e a cerimónia 

de encerramento do referido curso realizou-se no 
dia 4 de Outubro, no aquartelamento da Unidade 
Especial de Polícia. O curso foi frequentado por 44 
agentes, e após os treinos intensivos e rigorosos, 
os formandos dominaram as técnicas de gestão e 
controlo de multidões, andamento protectivo nas 
escadas, táctica integral de aplicação de formas, 
técnica de entrada no apartamento e antimotim, 
entre outras. Este curso eleva a capacidade de 
resposta dos agentes policiais no tratamento de 
incidentes públicos, aumentando assim a confiança 
da população para a equipa policial.

黃偉鴻副局長主持結業儀式
O 2.° Comandante, Vong Vai Hong, presidiu à 
cerimónia de encerramento do curso

防暴演練
Simulação antimotim

結業儀式合照
Fotografia conjunta na cerimónia de 
encerramento
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警務人員進修課程

Curso de aperfeiçoamento para Agentes Policiais

為提升本局前線警務人員

的綜合能力，持續學習新

知識以優化服務質素，本

局 警 察 學 校 每 年 均 定 期

開 辦「 警 務 人 員 進 修 課

程」。本年度課程於 1 月

至 10 月 期 間 進 行， 每 班

為期兩星期，對象為首席

警 員 至 警 員， 共 196 位

人員參與。課程導師分別

由本局、司法警察局、法務局及社會工作局委派

相關專業人員擔任，共設有 20 個科目，內容包

括：品德教育、打擊販賣人口犯罪講座、公眾事

件應對技巧、心理健康、問題賭博防治、戒毒錦

囊、現場溝通技巧、接待及回應技巧、出入境事

務知識、掩護物的使用、截停及盤問技巧訓練、

警察裝備及使用、同伴間互相掩護戰術、常用槍

械認識、警務知識、處理兇暴性人士訓練、戰術

性接近可疑車輛 / 人物訓練、日常截查車輛、建

築物內封鎖、搜查戰術及體能訓練、拯溺救生、

處理可疑物品及炸彈之講解等。

課程透過多方位專業知識培訓，以及模擬日常警

務工作處理技巧訓練，旨在提升警務人員的個人

素質、警務工作效能，以及更新警務知識。

No intuito de elevar as competências integradas 
dos agentes policiais da l inha-de-frente desta 

P o l í c i a  e ,  p a r a  q u e  o s  m e s m o s  a p r e n d e m 
c o n s t a n t e m e n t e  n o v o s  c o n h e c i m e n t o s ,  a 
Escola de Polícia desta Corporação organiza, 
per iodicamente,  todos o s anos ,  o curso de 
aperfeiçoamento para agentes policiais. O curso 
de aperfeiçoamento deste ano teve lugar nos 
meses de Janeiro a Outubro, e a duração de 
cada turma foi de duas semanas, os respectivos 
destinatários foram agentes policiais dos postos 
de guarda a guarda principal,  tendo contado, 
no total, com a participação de 266 agentes. Os 
formadores deste curso são especial istas em 
diferentes áreas e nomeados, independentemente, 
por esta Corporação, Polícia Judiciária, Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça e Instituto 
de Acção Social, tendo estabelecido, ao todo, 20 
disciplinas, as quais incluem: educação moral, 
palestra sobre o combate contra o crime de tráfico 
de pessoas, técnicas de resposta aos incidentes 
públicos, saúde psicológica, prevenção do jogo 
problemático, informações sobre a desintoxicação, 
técnicas de comunicação “ in loco ” , técnicas 
de recepção e resposta, conhecimentos sobre 
assuntos migratórios, utilização de objectos de 
protecção, treino sobre técnicas de intercepção e 
interrogatório, equipamento policial e utilização das 
estratégias de mútua protecção entre camaradas, 
conhecimentos sobre as armas de fogo de uso 
corrente, conhecimentos de policiamento, treinos 
destinados ao tratamento de terroristas, treinos 
de aproximação estratégica de veículos/indivíduos 
suspei tos,  t re inos de in tercepção normal  de 
veículos, treinos de bloqueio no interior do edificio, 
treinos sobre as tácticas de busca e treino físico, 
exp l icações sobre o  t ra tamento de ob jec tos 
suspeitos e bombas, etc..

Este  curso de aper fe içoamente  serve-se de 
uma formação de conhecimentos profissionais 
multi facetados e, treinos relacionados com as 
técnicas de tratamento de trabalhos pol ic iais 
rot inos,  para e levar as qual idades pessoais, 
eficiência dos trabalhos policiais desenvolvidos e, 
ainda, actualização dos conhecimentos policiais 
dos agentes.

拯溺救生
Salvamento
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交通違例檢控課程

Curso de Autuação de Infracções de Trânsito

10 月 21 日至 23 日，本局警察學校首次開辦「交

通違例檢控課程」，合共 62 位前線警務人員修

讀。由導師講解處理日常交通違例和特殊交通

違例情況的知識，以及介紹「新的士法」當中

本局負責監察和處罰的行政違法條文內容等，

以加強警務人員處理相關工作的能力和技巧。

Nos dias 21 a 23 de Outubro, a Escola de Polícia 
desta Corporação ministrou pela primeira vez o 
“Curso de Autuação de Infracções de Trânsito”, 
com a par t ic ipação dos 62 agentes pol ic ia is 
da linha frente, no qual o formador explicou os 
conhecimentos sobre o tratamento das infracções 
rodoviárias normais e especiais, apresentando 
as disposições da Nova Lei de Táxi sobre as 
infracções administrativas que são competem à 
Corporação fiscalizar e aplicar sanção, de modo 
a reforçar a capacidade e a técnica dos agentes 
policiais no tratamento dos respectivos trabalhos.

梁啤仔副警長講解電子抄牌系統的使用方法
O Subcomissário Leong Pe Chai a explicar o método do 
uso do sistema de autuação electrónica

緩減壓力講座

Palestra para Alívio de Pressão

10 月 23 日，本局警察學校聯同保安部隊事務

局合辦「緩減壓力講座」，合共 42 位來自本局

各部門的人員參與。由心理輔導員曹艷琼女士

主講，內容包括：警察的壓力來源、管理壓力

的技巧及鬆弛方法等。期望透過講座讓人員懂

得以正面態度看待壓力，以及學會自我舒緩情

緒的方法。

Em 23 de Outubro, a Escola de Polícia desta 
Corporação  e  a  D i recção  dos  Serv iços  das 
Forças  de  Segurança  de  Macau rea l i za ram 
conjuntamente a Palestra para Alívio de Pressão, 
na qual part iciparam 42 agentes policiais das 
diferentes subunidades. A palestra foi explicada 
pela psicóloga Chou Im Keng, o conteúdo inclui: 
fonte de pressão da polícia, técnicas de gestão de 
pressão e métodos de relaxamento. Espera-se que, 
através da palestra, os participantes possam tratar 
de pressão com uma atitude positiva e aprender 
uma forma de auto-alívio emocional.

人員填寫壓力測試表了解自我現況
Os agentes a preencher o formulário de teste de pressão 
para conhecer a própria situação
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參與滅火實習

Participação no exercício prático de 
extinção do fogo

11 月 12 日，消防局在機場模擬訓練中心為本

局及海關人員聯合舉辦一場滅火實習，合共約

150 位人員參與，藉此提高人員遇火警時的緊

急應變及處理能力。

實習內容包括加深認識滅火筒及消防喉轆的知

識、正確使用方法及逃生技巧等，要求掌握部

門的逃生通道方向、消防器材擺放位置及使用

方法。通過是次培訓的理論知識及實踐操作，

令人員有效提高防火安全意識及自救互救能力。

No dia 12 de Novembro, o Corpo de Bombeiros 
realizou aos agentes desta Corporação e dos 
Serviços de Alfândega um exercício prático de 
ext inção do fogo no Centro de Inst rução de 
Simulacro situado no Aeroporto Internacional de 
Macau, contando com a presença de cerca de 150 
pessoas, no intuito de elevar as suas capacidades 
de resposta e tratamento a emergências em caso 
de incêndio.

O s  c o n t e ú d o s  d o  e x e r c í c i o  i n c l u e m : 
apro fundamento  do  conhec imento  sobre  os 
extintores de incêndio e os sarilhos de mangueira, 
os respectivos métodos de uso e técnicas de fuga 
a adoptar em caso de incêndio, etc, exigindo-lhes 
que tomem conhecimento sobre os caminhos de 
evacuação, lugar de colocação dos equipamentos 
de combate a incêndios e os métodos de uso. 
Através dos conhecimentos teóricos e operações 
práticas na referida formação, elevaram-se a sua 
consciência de segurança contra incêndios e a 
capacidade sobre os primeiros socorros tanto a 
vítimas como mesmo à própria vida.

警員嘗試操作滅火筒
撲滅火源
Os agentes policiais 
tentaram utilizar os 
extintores de incêndio 
para combater a fonte 
de fogo

( 相片來源：消防局 ) 
(Fonte da foto: Corpo de Bombeiros)

輕軌模擬事故演習

Exercícios de Simulação de Incidentes do 
Metro Ligeiro

為確保澳門輕軌在通車後的行車安全，以及列

車及車廠等設施得到更完善保障，本局於 10 月

17 及 23 日，聯同澳門輕軌股份有限公司及消

防局進行了多次模擬事故演習，以提升各部門

在處理突發事件方面的應變及協調能力。

演習的內容包括：模擬發生乘客糾紛、模擬車

站月台和輕軌車廂內發現可疑物品及模擬輕軌

車廠發生火警等不同狀況事故。本局積極參與

及配合相關演習，與其他部門和機構保持緊密

的溝通和合作，以有效應對不同的突發或緊急

事件，保障巿民和旅客的安全。

No intuito de garantir a segurança de circulação 
do Metro Ligeiro de Macau após a entrada em 
funcionamento,  bem como a melhor garant ia 
das instalações de carruagens e oficina, em 17 
e 23 de Outubro, esta Corporação realizou, em 
colaboração com a Sociedade do Metro Ligeiro de 
Macau e o Corpo de Bombeiros, vários exercícios 
de simulação de incidentes, no sentido de elevar 
a capacidade de resposta e de coordenação dos 
diversos serviços no tratamento de incidentes 
imprevistos.

O conteúdo dos exercíc ios inclu i :  Simulação 
da ocorrência de confl i tos entre passageiros, 
simulação da detecção de objectos suspeitos na 
plataforma das estações e nas carruagens do 
Metro Ligeiro e simulação do incêndio ocorrido na 
oficina. Esta Corporação participou e colaborou 
act ivamente com os respect ivos exerc íc ios , 
man tendo  uma  comun icação  e  coope ração 
estreita com outros serviços e instituições, a fim 
de responder, de forma eficaz, às situações de 
emergência, garantindo a segurança dos cidadãos 
e turistas.
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黃少澤司長為吳錦華局長監誓
O Comandante Ng Kam Wa prestou juramento perante o 
testemunho do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak

本局領導層與各部門主管合照
Fotografia conjunta entre os dirigentes e chefias desta Corporação

保安司黃少澤司長、警察總局梁文昌局長、澳門海關黃文忠
關長、保安司司長辦公室張玉英主任與本局吳錦華局長合照
Fotografia conjunta entre o Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, o Comandante-geral dos SPU, Leong Man Cheong, o 
Director Geral dos Serviços de Alfândega, Vong Man Chong, a 
Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança, Cheong Iok 
Ieng e o Comandante desta Corporação, Ng Kam Wa

局長就職儀式

Cerimónia de Tomada de Posse para 
Comandante do CPSP

12 月 26 日，本局新任局長就職儀式在保安司

司長辦公室進行，吳錦華警務總監在保安司黃少

澤司長監誓下，並在警察總局梁文昌局長、保安

司司長辦公室張玉英主任及保安司轄下各部門

領導和主管的見證下宣誓就任本局局長。

No dia 26 de Dezembro, a Cerimónia de Tomada 
de Posse para Comandante do CPSP teve lugar 
no Gabinete do Secretário para a Segurança, 
onde o Superintendente-geral Ng Kam Wa prestou 

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções

juramento para o cargo de comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública perante o testemunho 
do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
na presença do Comandante-geral dos Serviços de 
Polícia Unitários, Leong Man Cheong, da Chefe do 
Gabinete do Secretário para a Segurança, Cheong 
Ioc Ieng, bem como de directores e comandantes 
dos diversos serviços subordinados ao Secretário 
para a Segurança.
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副局長就職儀式

Cerimónia de Tomada de Posse do 
2.° Comandante

10 月 8 日，本局梁慶康警務總長正式就任為副

局長，並獲授予副警務總監之警銜。就職儀式

於本局總部舉行，由梁文昌局長主持，各領導

及部門主管出席見證，並向梁副局長致以熱烈

的祝賀。

No dia 8 de Outubro, foi  promovido ao posto 
de Super in tendente ,  e  bem ass im noemado 

本局領導層合照
Fotografia da direcção do CPSP

梁文昌局長為梁慶康副局長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto ao 2.° Comandante 
Leong Heng Hong pelo Comandante Leong Man Cheong

各領導及部門主管出席見證
A cerimónia contou com a presença da direcção e das chefias de vários departamentos

def in i t ivamente no cargo de 2.°  Comandante 
desta Corporação,  o Intendente Leong Heng 
Hong. A Cerimónia de Tomada de Posse teve 
lugar no Comando do CPSP e foi presidida pelo 
Comandante  do  CPSP,  Leong Man Cheong, 
contando ainda com a presença da direcção e 
das chefias de vários departamentos, que deram 
parabéns ao 2.° Comandante.
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警長晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de Chefe

10 月 28 日，在特警隊大樓舉行警長晉升儀式，

由梁文昌局長主持。出席儀式的領導和各部門

主管為新晉警長佩戴肩章，並祝賀和勉勵他們

繼續履行護法安民的職責，為保障澳門社會的

安全和穩定竭盡所能。

是 次 晉 升 為 警 長 的 人 員 共 30 位， 分 別 為 男 性

22 位及女性 8 位，均經過修讀 2019 年晉升警

長課程，通過考核且成績合格，晉升為警長。

No dia 28 de Outubro, no Aquartelamento da 
Unidade Especial de Polícia desta Corporação 
realizou-se a Cerimónia de promoção ao posto 
de chefe, a qual foi presidida pelo Comandante 
Leong Man Cheong, e contou com a presença da 
direcção e responsáveis das várias subunidades, 
que colocaram o distintivo de posto aos recém-

梁文昌局長為新晉警長佩載肩章
Colocação do distintivo de posto pelo 
Comandante Leong Man Cheong, aos 
recém-promovidos ao posto de chefe

本局領導及主管與新晉警長合照
Fotografia conjunta dos recém-promovidos ao posto de chefe junto da direcção e chefias da Polícia

promovidos ao posto de chefe, dando-lhes os 
parabéns e encorajando-os a cont inuarem a 
exercer as atribuições de “defesa da legalidade 
e protecção dos cidadãos” e envidarem todos 
os seus esforços para garantir a segurança e 
estabilidade da sociedade de Macau.

Na cer imónia,  houve 30 agentes promovidos 
(incluindo 22 masculinos e 8 femininos), os quais 
frequentaram o Curso de Promoção para o Posto 
de Chefe do Ano 2019, passando a prova e sendo 
positiva a classificação, assim são promovidos ao 
posto de chefe.
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局長為成績第一名警員佩戴肩章
O Comandante Leong Man Cheong a colocar 
a crachá à agente policial do 1.° classificado 
da classificação final

梁文昌局長檢閱隊伍
O Comandante Leong Man Cheong a passar 
revista às forças em parada

警員就職儀式

Cerimónia de Tomada de Posse de Novos Agentes

11 月 19 日，在特警隊大樓為新入職警員舉行

就職儀式。梁文昌局長在致辭時祝賀所有新警

員排除萬難，順利完成課程，正式成為一名警

察，並勉勵他們時刻堅守法治、服務社會。

是次就職的警員合共 151 人，包括一般職程男

性 99 人及女性 52 人。學歷方面，具碩士學位

3 人，具學士學位 99 人，具大專學位 3 人，其

餘具中學學歷。新晉警員在儀式結束後，隨即

被派駐於本局各部門執行警務工作。

No dia 19 de Novembro, no Aquartelamento da 
Unidade Especial de Polícia desta Corporação foi 
realizada a Cerimónia de Tomada de Posse de 
Novos Agentes. O Comandante Leong Man Cheong 
proferiu um discurso, dando parabéns aos novos 

agentes de que ultrapassaram as dificuldades, 
completaram esse curso com suceesso e até 
ficarem mesmo uma Polícia, também encorajando-
os a persistirem na observância da lei e servirem a 
sociedade.

Foram 151 guardas que tomaram a posse do cargo 
de agente policial, dos quais 99 masculinos e 52 
femininos se integraram na carreira ordinária, 
dos agentes empossados, 3 obtiveram o grau 
de mestrado, 99 são licenciados, 3 obtiveram o 
bacharelato e os restantes completaram o ensino 
secundár io complementar.  Após a cer imónia, 
os novos agentes são distribuídos às diversas 
subunidades para o  desempenho de tare fas 
policiais.
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梁文昌局長與獲獎部門主管合照
Fotografia conjunta do Comandante, Leong Man Cheong, com 
as chefias das subunidades premiadas

本年度舉辦了各項球類、射擊及長跑等內部比

賽，本局轄下部門人員積極參與。比賽不僅能

考驗人員的體能和意志，亦促進了部門及人員

間的友誼，提升團隊精神及士氣。本局特此對

全年總成績優異的部門進行表揚，以資鼓勵。

榮獲「運動比賽全年總成績獎」部門：

As diversas competições internas, como as de 
modalidade de bolas, de tiro e de corta-mato, 
organizadas no corrente ano, foram atraídas 
ac t i vamente  a  par t i c ipação  do  pessoa l  das 
d i fe ren tes  subun idades.  Es tas  compet ições 
para além de testar a capacidade física e força 

表揚運動比賽成績優異部門

Elogio dado às subunidades com melhores 
classificações nas competições desportivas 

de  von tade  do  pessoa l ,  a inda  p romovem a 
amizade entre os serviços e o pessoal, elevando 
significativamente o espírito de camaradagem e o 
moral do pessoal. Esta Corporação, no sentido de 
estimular, elogiou as subunidades que obtiveram 
melhores classif icações durante o ano inteiro. 
Subunidades que obtiveram o “Prémio de Melhor 
Classificado Anual”:

冠軍 特警隊

亞軍 澳門警務廳

季軍  出入境管制廳

1.º lugar Unidade Especial de Polícia

2.º lugar Departamento Policial de Macau

3.º lugar Departamento de Controlo Fronteiriço

10 月 11 日，一位旅客向本局澳門警務廳偵查

警司處致送錦旗，以表揚本局警員迅速偵破一

宗拾遺不報案件，截獲涉案的士司機，將手機

交還事主。

No dia 11 de Outubro, um turista ofereceu um 
galhardete ao Comissariado de Inquéri tos do 
Departamento Policial de Macau, para elogiar os 
nossos agentes por terem descoberto rapidamente 
um caso de apropriação i legít ima em caso de 
acessão  ou  de  co i sa  achada ,  consegu indo 
interceptar o taxista envolvido e recuperando o 
telemóvel perdido à vítima.

偵查警司處獲表揚

Elogio conferido ao Comissariado de Inquéritos

嘉獎表揚
Louvor e Elogio
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體育競賽
Desporto e
Competições

跑步隊屢創佳績

A Equipa de Corrida obteve bons resultados

10 月至 12 月期間，本局跑步隊分別派出隊員參

與「2019 澳門明愛慈善跑」和「第 14 屆澳門樂

善盃」，與社會各界同心戮力，支持慈善公益活

動。此外，跑步隊亦積極參與「2019 全澳公開

長跑聯賽」及「2019 澳門國際馬拉松」等賽事，

發揮堅韌不拔的體育精神，並取得佳績。

Durante os meses de Outubro a Dezembro, a 
Equipa de Corr ida desta Corporação env iou 

第 14 屆澳門樂善盃

團體獎 第二名 治安警察局

16 公里男子 B 組 第二名 李幸志 副警司

16 公里男子 B 組 第四名 甘可嘉 警員

16 公里女子 F 組 第一名 吳楊楊 警員

16 公里女子 G 組 第二名 黃雪紅 副警長

5 公里男子 A 組 第三名 郭利洋 警員

5 公里女子 A 組 第一名 曾紫盈 警員

14.ª Edição de Corrida da Acção Virtuosa de Macau

Por equipas 2.º lugar CPSP

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

Masculino - 16km (Grupo B) 4.º lugar Guarda KAM HO KA

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

Feminino - 16km (Grupo G) 2.º lugar Subchefe WONG SUT HONG

Masculino - 5km (Grupo A) 3.º lugar Guarda KUOK LEI IEONG

Feminino - 5km (Grupo A) 1.º lugar Guarda CHANG CHI IENG

A 3.ª Volta do Torneio Aberto da Corrida de Longa Distância de Macau 
2019 - Meia Maratona

Masculino Sénior
3.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

8.º lugar Guarda KAM HO KA

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

6.º lugar Guarda HAO U LEONG

Feminino (Open) 2.º lugar Guarda WU YANGYANG

Maratona Internacional de Macau 2019

Feminino (Macau) – 
Meia-maratona

1.º lugar Guarda WU YANGYANG

Masculino (Macau) –
Maratona

9.º lugar Guarda HAO U LEONG

2019「全澳公開長跑聯賽」第三回合 - 半程馬拉松

男子壯年組
第三名 李幸志 副警司

第八名 甘可嘉 警員

男子先進一組
第三名 何仲安 首席警員

第六名 侯如亮 警員

女子公開組 第二名 吳楊楊 警員

2019 澳門國際馬拉松

澳門區女子組 -
半程馬拉松

第一名 吳楊楊 警員

澳門區男子組 -
全程馬拉松

第九名 侯如亮 警員

agentes para participar na “Corrida de caridade 
realizada pela Cáritas de Macau 2019” e na “14.ª 
Care Action Cup Macau”, no intuito de esforçar-se 
com os sectores sociais para apoiar as actividades 
de caridade e beneficência. Além disso, a Equipa 
de Corrida ainda participou activamente no “Torneio 
Aberto de Corrida de Longa Distância de Macau 
2019” e na “Maratona Internacional de Macau 
2019”, nos quais demonstrou um espírito desportivo 
persistente e obteve bons resultados.
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「愛國愛澳愛行」籃球賽

Torneio de Basquetebol intitulado “Amar a Pátria, 
Macau e o Banco” 

10 月 26 日，本局籃球隊獲邀參與工商銀行 ( 澳

門 ) 舉辦的「愛國愛澳愛行」籃球賽，活動包括

進行籃球賽事及籃球啟蒙班，透過體育橋樑深化

警民關係，並培養青少年的良好興趣及價值觀。

本局籃球隊於賽事中奪得冠軍。

No dia 26 de Outubro, a Equipa de Basquetebol 
desta Corporação foi convidada para participar no 
Torneio de Basquetebol intitulado “Amar a Pátria, 

梁慶康副局長為開球禮致辭
O 2.° Comandante Leong Heng 
Hong a proferir discurso na 
cerimónia de abertura

本局積極參與社會各界體育賽事
Esta Corporação participa 
activamente nos eventos desportivos 
realizados pelos sectores sociais

本局籃球隊奪得冠軍
A Equipa de Basquetebol desta Corporação ganhou 
o 1.° classificado no torneio

治安小警苗參與籃球啟蒙班
A Polícia Juvenil desta Corporação participou no 
curso de iniciação ao basquetebol

Macau e o Banco”, organizado pelo Banco Industrial 
e Comercial da China (Macau). Os conteúdos da 
actividade incluem: torneio de basquetebol e curso 
de iniciação ao basquetebol. Através de uma ponte 
de desporto, aprofundam-se as relações entre 
polícia e cidadãos, e incutem-se nos jovens o gosto 
pelo desporto e os valores correctos. No referido 
torneio, a Equipa de Basquetebol desta Corporação 
ganhou o 1.° classificado.
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10 月至 12 月期間，警察樂隊參與了「慶祝中

華人民共和國成立七十周年升旗儀式」、「澳門

媽祖文化旅遊節」、「政府總部開放日」、「交

通安全嘉年華」、「第二十七屆保安學員培訓課

程結業禮」、「明愛慈善園遊會」、「公益金百

萬行」、「南京大屠殺死難者國家公祭日儀式」

及「慶祝澳門回歸祖國二十周年大會暨澳門特

別行政區第五屆政府就職典禮」等活動，以專

業精湛的音樂演奏，為活動增添莊嚴隆重氣氛。

此外，樂隊亦應邀前往多間學校進行音樂演奏，

與學生進行親切互動交流，持續為本局莊嚴且親

切的形象作出貢獻。

Durante os meses de Outubro a Dezembro, a 
Banda de Música actuou nas act iv idades de 
“Cerimónia do içar de bandeira no 70.º aniversário 
da implantação da RPC”, “Fest ival  cul tural  e 
turístico da Deusa A-Má”, “Dia de abertura da 
Sede do Governo” ,  “Carnava l  de  segurança 
rodoviária”, “Cerimónia de encerramento do 27° 
curso de formação de instruendos”, “Bazar da 
caridade das Cáritas”, “Marcha de caridade por um 
milhão”, “Cerimónia do dia nacional de luto pelas 
vítimas do Massacre de Nanjing” e “Cerimónia 
de celebração do 20.º aniversário do retorno de 

交通安全嘉年華
Carnaval de Segurança Rodoviária

澳門媽祖文化旅遊節
Festival cultural e turístico da Deusa A-Má

應邀前往多間學校演奏 
Foi convidada para actuações nas escolas

學童積極參與音樂互動交流
Os estudantes participaram com empenho no intercâmbio musical

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música do CPSP

文藝表演
Actividades
Recreativas

Macau à pátria e da tomada de posse do V governo 
da Região Administrativa Especial de Macau”, 
ect., contribuindo para uma atmosfera com maior 
solenidade às actividades com as suas actuações 
profissionais. Além disso, a Banda de Música foi 
convidada para actuar nas várias escolas e fazer 
intercâmbios com os estudantes, contribuindo 
para a promoção contínua da imagem amigável da 
Corporação.
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其他
Outros

「警務易」新增 MPay 繳納交通違例罰款方式

Acrescentado na aplicação “e-police” um meio de pagamento com “Mpay” 
para as multas por infracções de trânsito

測試人流預測預警系統協助人流管理

Teste do sistema de previsão e alerta de fluxo de 
pessoas para auxiliar na gestão de fluxo de pessoas

本局持續優化收納交通違例罰款服務，「警務

易」手機應用程式於 10 月起新增使用「MPay

澳門錢包」繳納罰款的功能，進一步提高便民

程度。

已安裝「MPay 澳門錢包」應用程式的市民，在

「警務易」應用程式主頁進入「交通服務及資訊 

→ 交通違例記錄查詢」頁面後，輸入車牌編號

以及車主證件編號後 4 位數字，就能選擇使用

「MPay 澳門錢包」繳納交通違例罰款。

Esta Corporação tem optimizado o serviço de 
cobrança de multas por infracções de trânsito, na 

為提升警方對旅遊旺區在節假日期間實施人潮

管制措施的效率，在警察總局統籌下，10 月 8

日起，本局在大三巴及議事亭一帶區域現有「天

眼」支柱上安裝人流預測預警系統，並進行測試

和評估。

人流預測預警系統透過感知設備，即時獲取區域

內的人流密度，通過對情況進行統計、分析及預

測，為警方對公共區域的人流管理、人流疏導及

實施人潮管制措施提供更準確的判斷依據。

No intuito de aumentar a eficiência das medidas 
de controlo de fluxo de pessoas nos feriados nas 
zonas turistas mais visitadas, sob a coordenação 
dos SPU, a partir de 8 de Outubro, esta Corporação 
instalou o sistema de previsão e alerta de fluxo de 
pessoas nos postes do sistema de videovigilância 

aplicação de telemóvel “e-police” foi acrescentada, 
em Outubro de 2019, a função de pagamento de 
multas com “Mpay”, por forma a aumentar mais o 
nível de facilitação a cidadãos.

Os c idadãos que ins ta la ram a  ap l icação de 
telemóvel “Mpay”, depois de entrar na página inicial 
da aplicação de telemóvel “e-police” e optar por 
“Serviços e informações de trânsito – consulta de 
registo de infracção de trânsito”, inserem o número 
de matrícula e os últimos quatro números de bilhete 
de identidade de proprietário de veículo, assim já 
podem escolher “Mpay” para pagar a multa por 
infracções de trânsito.

localizados nas zonas das Ruínas de S. Paulo e 
Leal Senado, e efectuou um teste e uma avaliação. 

O sistema de previsão e alerta de fluxo de pessoas 
pode obter, de imediato, através dos dispositivos de 
sensores, a informação de densidade de pessoas 
na zona, fornecendo às autoridades policiais os 
fundamentos de apreciação mais exactos, por 
forma a gerir e orientar o fluxo de pessoas e aplicar 
as medidas de controlo de fluxo de pessoas nas 
zonas públicas, mediante a estatística, a análise e 
a previsão das situações.

系統還包括資訊顯示屏及
音頻廣播裝置 
O sistema inclui ainda a 
tela de informações e o 
dispositivo de radiodifusão
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行山同樂日

Dia de Convívio do Passeio na Montanha

澳門保安部隊及保安部門於 12 月 1 日在路環舉

行「行山同樂日」活動，由保安司黃少澤司長帶

領保安範疇人員及其家屬共同參與，共約 420

人。活動全程約四公里，由媽祖像作為起點，途

經路環步行徑及黑沙水庫健康徑。藉着踏足戶外

的家庭親子活動，讓人員舒展身心，同時增進袍

澤之誼，凝聚保安部隊及保安部門的向心力。

Em 1 de Dezembro, a actividade “Dia de Convívio 
do Passeio na Montanha” foi organizada pelas 
Forças e Serviços de Segurança de Macau em 
Coloane, o Secretário para a Segurança Wong 
Sio Chak chefiou um conjunto de cerca de 420 
pessoal das forças e serviços e seus familiares 
para a participação. O passeio com a distância de 
4km começou pela Estátua de A-Má e passou pelo 
trilho de Coloane e circuito da barragem de Hac-
Sá. A actividade ao ar livre entre pais e filhos ajuda 
relaxar o pessoal e aumenta a amizade entre o 
pessoal e coesão entre os funcionários das forças 
e serviços de segurança. 

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

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

市政署導賞員為參與者講解行山路線
O guia do IAM apresentou aos participantes sobre o 
trajecto do passeio 
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徵文及攝影比賽頒獎禮

Cerimónia de Entrega de Prémios dos 
Concursos de Composição e de Fotografia

12 月 6 日，由澳門保安部隊及保安部門聯合舉

辦的「回歸二十年 ‧ 澳門新『警』象」中文徵文

及攝影比賽，於保安高校禮堂舉行頒獎禮。賽事

由社會大眾與警隊人員共同參與，從文化藝術領

域的交流，拉近警民距離。兩項比賽合共 436

人次報名，參賽作品別具匠心，具相當水準。

本局人員榮獲以下獎項：

Em 6 de Dezembro, a cerimónia de entrega de 
prémios dos Concursos de Composição em Língua 
Chinesa e de Fotografia subordinados ao tema 
“20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria – 
Nova Imagem da “Polícia” de Macau”, organizados 
pelas forças e serviços de segurança de Macau, 
foi  real izada no auditór io da Escola Superior 
das Forças de Segurança. Os concursos foram 
participados por público e agentes policiais, que 
podem fazer um intercâmbio no âmbito cultural e 
artístico, de forma a diminuir a distância entre a 
polícia e a população. Os dois concursos contaram 
com a participação de 436 pessoas, as obras são 
especiais e de boa qualidade.

Os prémios que o pessoal desta Corporação 
obtiveram:

徵文比賽 ( 內部組 )

冠軍 彭遠婷 警員

季軍 陳鑫鈿 警員

優異獎
林子棟 警員

何展偉 警員

Concurso de composição (grupo interno)

1.º lugar Guarda PANG UN TENG

3.º lugar Guarda CHAN KAM TIN

Prémio Excelente
Guarda LAM CHI TONG

Guarda HO CHIN WA

攝影比賽 ( 內部組 )

相機組別

冠軍及優異獎 李春城 警員

亞軍 鄭子立 警員

優異獎

李建聲 警員

張志峰 警員

黎浩祥 警員

手機組別

季軍及優異獎 鍾震宇 一等警員

優異獎
羅遠思 首席警員

李春城 警員

Concurso de fotografia (grupo interno)

Categoria de máquina fotográfica

1.º lugar e Prémio Excelente Guarda LEI CHON SENG

2.º lugar Guarda CHEANG CHI LAP

Prémio Excelente

Guarda LEI KIN SENG

Guarda CHEONG CHI FONG

Guarda LAI HOU CHEONG

Categoria de telemóvel

3.º lugar e Prémio Excelente Guarda LEI CHON SENG

Prémio Excelente
Guarda CHEANG CHI LAP

Guarda LEI KIN SENG

主禮嘉賓與得獎者合照
Fotografia dos convidados e premiados 

劉運嫦副局長及警官與本局得獎人員合照
Fotografia da 2.ª comandante Lao Wan Seong, oficiais e 
premiados da Corporação
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現場設有遊戲及美食攤位
Na festa houve tendas de jogos e de gastronomia

聖誕聯歡

Festa do Natal

12 月 7 日，治安警察局福利會在特警大樓舉辦

「聖誕聯歡會」，警察總局局長馬耀權、局長助

理梅山明及吳錦華、保安部隊高等學校副校長

黃子暉、本局副局長劉運嫦、黃偉鴻及梁慶康，

以及各部門主管均有出席活動，與本局人員、退

休警務人員及其家屬共慶佳節，活動入場人次約

2,200 人。

Em 7 de Dezembro, a Obra Social da Polícia de 
Segurança Pública realizou a “Festa do Natal” no 
Aquartelamento da Unidade Especial de Polícia, 
o Comandante-geral  dos Serviços de Pol íc ia 
Unitários, Ma Io Kun, os adjuntos do Comandante-
geral, Mui San Meng e Ng Kam Wa, o subdirector 
da Escola Superior das Forças de Segurança, 
Wong Chi Fai,  os Segundos comandantes do 
CPSP, Lao Wan Seong, Vong Vai Hong e Leong 
Heng Hong e as chef ias de cada subunidade 
tiveram presença na festa, celebrando a festa com 
todo o pessoal da Corporação, os agentes policiais 
reformado e seus familiares. A actividade contou 
com a participação de cerca de 2.200 pessoas.

警察總局馬耀權局長與中獎幸運兒合照留念
Fotografia do Comandante-geral Ma Io Kun e da pessoa sorteada

警察舞蹈隊與治安小警苗同台演出
O Grupo de dança de polícia actuou com a polícia juvenil

治安警好聲音獻唱歌曲
Boas Vozes do CPSP a 
cantar  

警察樂隊落力演出
Actuação da Banda de Música do CPSP 
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聖誕聯歡晚宴

Jantar de Confraternização 
de Natal

12 月 10 日及 11 日，本局一連兩晚舉行「聖誕

聯歡晚宴」。梁文昌局長在致辭時表示，感謝本

局人員在過去一年堅守崗位、辛勤付出，同時勉

勵同事們全力以赴做好迎接祖國成立 70 周年及

澳門回歸 20 周年的各項工作，使各項慶祝活動

得以順利完成。晚宴期間設有多項舞台節目，現

場充滿溫馨、熱鬧及歡樂的氣氛。

大人小孩佳節同樂
Os pais e as crianças divertiram-se na festa

梁文昌局長與中獎幸運兒
合照留念
Fotografia do Comandante 
Leong Man Cheong e da 
pessoa sorteada 

警察舞蹈隊展現優美舞姿 
Actuação do Grupo de Dança desta Corporação

警察樂隊聯同治安警好聲音獻唱多首歌曲
Actuação conjunta da Banda de Música do CPSP e 
as boas vozes do CPSP

No dia 10 e 11 de Dezembro, esta Corporação 
realizou o “Jantar de Confraternização de Natal”. 
o Comandante Leong Man Cheong agradeceu, no 
seu discurso, a todo o pessoal pelo seu empenho e 
sua dedicação e, ainda estimulou aos colegas para 
envidarem todo o esforço para finalizar os trabalhos 
relativos ao 70.º aniversário da pátria e ao 20.º 
aniversário da RAEM, para que as actividades 
comemorativas sejam realizadas com sucesso. No 
jantar, houve vários espectáculos e a atmosfera 
estava alegre e cheia de júbilo.
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冠軍及創作獎 - 居留及逗留事務廳作品
1.º lugar e prémio de originalidade - Obra 
do Departamento para os Assuntos de 
Residências e Permanências

亞軍 - 交通廳作品
2.º lugar - Obra do Departamento de Trânsito

季軍 - 北區警司處作品
3.º lugar - Obra do Comissariado da Zona Norte

優異獎 - 新口岸警司處作品
Prémio Excelente - Obra do 
Comissariado do ZAPE

聖誕裝飾設計比賽

Concurso de Design de Decorações para o Natal

本年度聖誕裝飾比賽於 12 月舉行，參賽作品分

別來自居留及逗留事務廳、交通廳、特警隊、

南灣警司處、新口岸警司處、北區警司處及氹

仔警司處。作品盡顯參賽部門的創意和工藝，

為節日增添歡樂祥和氣氛。

12 月 12 日評審團分別前往 7 個參賽單位進行

評審，得獎名單如下：

冠軍：居留及逗留事務廳

亞軍：交通廳

季軍：北區警司處

優異獎：新口岸警司處

創作獎：居留及逗留事務廳

O Concurso de Design de Decorações para o Natal 
deste ano realizou-se em Dezembro, as obras 
são feitas pelo Departamento para os Assuntos 
de Residências e Permanências, Departamento 
d e  Tr â n s i t o ,  U n i d a d e  E s p e c i a l  d a  P o l í c i a , 
Comissariado da Praia Grande, Comissariado 
d a  Z o n a  N o r t e ,  C o m i s s a r i a d o  d a  Z A P E  e 
Comissariado da Taipa. Todas as obras têm a sua 
característica, que demonstraram a criatividade e a 
dedicação dos serviços participantes e trouxeram 
cor nova à quadra festiva. 

A equipa de júri deslocou-se, em 12 de Dezembro, 
às sete subuni dades participantes para efectuar 

a avaliação. Do concurso, saíram os seguintes 
resultados:

1.º lugar: Departamento para os Assuntos de 
Residências e Permanências
2.º lugar: Departamento de Trânsito
3.º lugar: Comissariado da ZAPE
Prémio Excelente: Comissariado da Zona Norte
Prémio de originalidade: Departamento para 
os Assuntos de Residências e Permanências
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公益金百萬行

Marcha de Caridade para um Milhão

12 月 8 日，保安司黃少澤司長帶領本局人員、

治安警少年團和治安小警苗一起參與「第 36 屆

公益金百萬行」慈善活動，身體力行宣揚公益精

神。為確保活動順利舉行，本局派出人員於活動

周邊維持公共秩序及疏導交通，並為參與者給予

適切協助。

Em 8 de Dezembro, o Secretário para a Segurança 
W o n g  S i o  C h a k  c h e f i o u  o  p e s s o a l  d e s t a 
Corporação, o Grupo Júnior do CPSP e a Polícia 
Juvenil para participar na “36.ª Marcha de Caridade 
para um Mi lhão”,  promovendo efect ivamente 
o espír i to de caridade. Para assegurar que a 
actividade decorra com sucesso, esta Corporação 
destacou agentes para manter a ordem pública 
e a fluidez de trânsito na periferia do local de 
act iv idade,  prestando o apoio adequado aos 
participantes.

本局全情投入參與公益活動 
Esta Corporação participou na actividade de caridade

活動充滿熱鬧歡樂氣氛
A actividade teve uma atmosfera alegre

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

警員維持周邊交通秩序 
Agentes a manter a ordem de trânsito nas zonas envolventes
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　　「心身症」的成因分為生理學因素和心理社會因

素兩方面：

生理學因素：

A. 生理方面：動物在面臨環境刺激時，生物胺包括副

腎上腺素及多巴胺，使人引發警醒、興

奮；另一種生物胺「血清素」則引發保

守退縮反應。自律神經不平衡是常見的

心身症之生物因素。

B. 內分泌方面：研究發現可體松、腎上腺素、甲狀腺

素會因外界壓力刺激而發生變化，破

壞內分泌系統之動態平衡而導致心身

症狀之發生。

C. 免疫學方面：抗體的形成與淋巴球之活性。心理社

會壓力會減低免疫力而增加細菌及濾

過性病毒感染率。

心理社會因素：

　　在人格特質上，緊張型、依賴型、敏感型、過度

求完美型、強迫性格型、不成熟型的人在遭逢心理

衝突或過度的壓力時，就容易罹患「心身症」。一但

身體持續的存在某種或某些生理症狀，讓人感到不舒

服，甚至影響到日常生活功能。

心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

你 知 道 什 麼 是 「 文 明 病 」 嗎 ？
Sabe o que são as “doenças da civilização”?

曾建文  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicólogo, Tsang Kin Man (Calvin) 

　　「文明病」分分鐘你、我、家人、朋友、同事等

等，都可以患上這種都市病；主要成因是現代人生活

步調飛速，長期處於備戰狀態，又不懂如何適當抒發

自己的負面情緒，讓身體累積太多負面能量。當壓力

超過負荷，大腦開始生病，引發情緒低落，出現各種

系統的不同症狀，嚴重影響日常生活與工作。

　　所謂「文明病」就是精神疾病中的「心身症」，

「心身症」是指人當受到外在壓力超過患者身心所能

承受的範圍，特別是心理性及社會性壓力，所造成身

體症狀的疾病。而「心身症」相當廣泛，可能表現於

各個不同的生理系統，最常見的「心身症」病徵如下：

A. 心臟循環系統：冠狀動脈疾病如心絞痛，心肌

缺氧，心律不整等。

B. 呼吸系統：過度換氣症候群和氣喘。

C. 消化系統：嘔吐、消化性潰瘍、肥胖、神經性

厭食症等。

D. 免疫系統：各種型式的過敏反應，以及自體免

疫疾病等。

E. 皮膚疾病：牛皮癬、多汗症、蕁麻疹等。

F. 分泌系統：糖尿病、甲狀腺機能亢進、甲狀腺

機能低下等。

G. 類風濕性關節炎：多發性關節炎。

H. 慢性疼痛：偏頭痛、慢性腰酸背痛。

　　從過往輔導經驗發現，心身症的患者常常由各項

檢查中找不出明顯病因，但患者仍反覆感到不舒服；

醫生經常會向患者表示：「檢查報告中你沒有病！」

更令患者無所適從，只好不斷重複各樣檢查與治療，

或者只有尋求偏方，無所適從。
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　　「心身症」的治療方法主要分為藥物治療、心理

治療及支持性關係這三方面。 

藥物治療：以藥物治療「心身症」的首要目的，在於

去除致病的生物學病因。例如：有些消化

性潰瘍患者，其胃酸分泌高於常人，故服

用制酸劑可給予保護胃壁免於受到嚴重的

傷害。藥物治療第二個目的，則在使患者

減少身體症狀造成的不適，加強對「心身

症」康復的信心。

心理治療：對於「心身症」來說，心理治療是不可缺

少的，患者需要學習調節壓力作用下的身

體反應，可以從情緒層面、認知層面及

行為層面下手。行為治療也是很重要的一

環，以下簡述幾種常見的治療模式。

A. 放鬆訓練：靠著具體的行動和練習，

達到改善身心不適感的效果。最常見

的幾種訓練內容，包括腹式呼吸（指

在吸氣時腹部隆起，相對於胸式呼吸

的胸部隆起）、漸進式肌肉放鬆練習

（藉由肌肉群鬆與緊的變化，擴大放

鬆的感受）、自我暗示訓練（藉由一

些類似催眠的方式達到效果）等。

B. 認知行為治療：是經由與治療師對話，

找出個案失功能的自動化思考，並予

以矯正。例如：慮病症個案的自動化

思考，可能是「發現自己胸口不舒服

時，馬上想到是不是心臟病」。

C. 生理回饋療法：藉由外在儀器輔助，

讓身體的反應表現為個案能理解的生理

訊號，比如心跳、指溫、肌肉張力等。

支持性關係：患「心身症」的病人，困擾的往往都不

只患者一個人，家屬擔憂的情況一樣

多。看著患者感受到身體痛苦，但沒辦

法經由藥物獲得改善，無形的壓力相當

巨大。故此，醫護人員需協助家屬明白

支持性關係的重要性，如下：

 A. 經過多個相關專科檢查，未發現生

理問題，且已被建議到精神科就診，

可先以精神科為主要的治療方向。

 B. 當個案感覺難受時，給予陪伴，並

建立合理的期待，是另一個重要的

目標。陪伴與談談話，不見得是要

給予「馬上改善症狀」的具體建議，

有時僅僅是關懷這個動作，就能減

少個案的孤單與不適感。

 C. 讓患者及家屬共同了解患者影響疾

病發生與惡化的因素，有助於患者

進行醫囑和增進醫生與病人的關係。

　　最後，建議大家可依照下列 3 個小貼士，初步判

斷自己會否有機會患上「心身症」，可能有助較快找

到合適的醫生：

A. 症狀分散在身體不同部位，對症狀的感覺比較抽

象，難以口語表達，並且已做過檢查而沒有發現。

B. 留意自己有否附帶有情緒上的病徵，例如：心情欠

佳、失眠、食慾不振等。

C. 個人事件的壓力在時間上的脗合性，例如：每逢考

試便頭痛、肚瀉等。
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confuso, continua a efectuar diferentes exames médicos, 
submete-se a tratamentos ou vai ao encontro da 
medicina alternativa.

A origem das doenças psicossomáticas tem duas 
partes, a fisiológica e a psicossocial:

Factores fisiológicos:

A. Fisiologia: quando os animais estão a ser 
provocados, a amina biogénica que inclui  a 
adrenalina e a dopamina, fazem com que se fique 
atento e excitado; por outro lado, o outro tipo de 
amina biogénica chamado “serotonina” provoca uma 
reacção de fuga. O desequilíbrio do sistema nervoso 
autónomo constitui um dos factores fisiológicos 
comuns das doenças psicossomáticas. 

B. Sistema de secreção: estudos revelam que 
a cortisona, a adrenalina e a t iroxina sofrem 
alterações consoante o nível do estresse que os 
estímulos exteriores causam, destruindo o equilíbrio 
dinâmico do sistema de secreção, provocando 
depois o surgimento de doenças psicossomáticas.

C. Sistema imunitário: associado à formação de 
anticorpos e à actividade dos gânglios linfáticos. O 
estresse psicossocial reduz a imunidade natural e 
aumenta o risco da contaminação de bactérias e 
viroses.

F a c t o r e s  p s i c o s s o c i a i s :  e m  t e r m o s  d a s 
características de personalidade, as pessoas nervosas, 
dependentes, sensíveis, perfeccionistas, controladoras 
e imaturas quando se deparam com perturbações 
emocionais ou sentem demasiado estresse, padecem 
facilmente de doenças psicossomáticas. Quando certos 
sintomas fisiológicos persistem no organismo por um 
determinado período, a pessoa sente-se desconfortável 
e inclusivamente pode afectar a sua vida quotidiana.

Existem três formas de tratamento das doenças 
psicossomáticas: medicação, psicoterapia, apoio e 
suporte de pessoas próximas.

Tratamento por medicação: o objectivo principal 
do tratamento de doenças psicossomáticas por via da 

As “doenças da civilização” podem atacar-me a 
mim, a si, à minha família, aos meus amigos e aos 
meus colegas; a razão principal reside no facto do 
ritmo da vida moderna ser acelerado, as pessoas 
estão constantemente a viver em modo standby para o 
combate, não sabem procurar vias de relaxamento para 
aliviar a sua negatividade, e assim uma enorme carga 
negativa se acumula no seu corpo. Quando a carga do 
estresse ultrapassa o limite do suportável, o cérebro 
adoece provocando perturbações emocionais e diversos 
sintomas em diferentes partes do organismo, com 
consequência gravosa na vida quotidiana e profissional 
das pessoas.

A “doença da civilização” integra-se no rol das 
doenças psicossomáticas, estas derivam do estresse que 
ultrapassa o limite que uma pessoa é capaz de tolerar 
a nível físico e psicológico, nomeadamente as doenças 
provocadas pelo estresse psicológico e estresse social. 
As doenças psicossomáticas são abrangentes, podem 
surgir em diferentes sistemas fisiológicos, cujos sintomas 
mais comuns são:

A. Circulação do sistema cardiovascular: doenças 
coronárias como angina de peito, hipoxia, arritmia, 
etc.

B. Sistema respiratório: síndrome de hiperventilação 
e asma.

C. Sistema digestivo: vómitos, úlcera gástrica, 
obesidade, anorexia nervosa, etc.

D. Sistema imunitário: todos os tipos de reacções 
alérgicas, bem como as doenças auto-imunes.

E. Doenças dermatológicas: psoríase, hiperidrose, 
urticária, etc.

F. Sistema de secreção: diabetes, hipertireoidismo, 
hipotireoidismo, etc.

G. Artrite reumatóide: múltiplos tipos de artrite.

H. Dor crónica: enxaquecas, dor crónica nas costas.

Com base em experiências anteriores, verificou-
se que os que padecem de doenças psicossomáticas 
ao realizarem exames médicos frequentemente não 
conseguem encontrar a fonte da doença, mas continuam 
a sentir-se indispostos; muitas vezes o médico diz ao 
doente: “Os resultados do seu exame médico dizem 
que você não está doente!”, pelo que o doente fica 
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medicação reside no facto de eliminar a causa biológica 
da doença. Por exemplo: os doentes que têm úlceras 
gástricas produzem mais ácido gástrico do que as 
pessoas comuns, assim ao tomarem antiácidos estes 
ajudam a proteger as paredes do estômago e evitar 
lesões graves. O segundo objectivo da medicação 
consiste em reduzir o desconforto físico e reforçar a 
confiança na recuperação.

Tratamento por psicoterapia: para os doentes que 
padecem de doenças psicossomáticas, a psicoterapia é 
indispensável, pois é necessário saberem ajustar as suas 
reacções face ao estresse, a nível emocional, cognitivo 
e comportamental. O tratamento a nível comportamental 
também é muito importante, de seguida expliquemos os 
métodos de tratamento mais comuns.

A. Prática de relaxamento: sugere-se a prática 
de acções e exercícios concretos para atenuar 
o desconforto físico e psicológico. Os exercícios 
mais comuns são a respiração abdominal (quando 
respiramos o abdómen enche, assim como os 
pulmões); o relaxamento muscular progressivo 
(ou seja, a transformação dos músculos através 
da alternância entre o estado de relaxamento e 
contracção, de modo a aumentar a sensação de 
relaxamento); a técnica de auto-sugestão (através 
de métodos como a hipnoterapia), etc.

B. Tratamento cognitivo comportamental: através 
de conversas com o terapeuta é possível encontrar 
ideias automáticas disfuncionais e concertá-las. Por 
exemplo: os pensamentos automáticos associados 
à hipocondria, “se nos sentimos indispostos na zona 
do peito, pensamos logo que temos uma doença 
cardiovascular”.

C. Terapia de biofeedback: interpretar os sinais 
fisiológicos e as reacções físicas como por exemplo, 
o batimento do coração, a temperatura dos dedos, 
a tensão muscular, etc., através do suporte de 
máquinas.

Apoio e suporte de pessoas próximas: no caso das 
pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas, o 

sofrimento não recai apenas no doente, pois as famílias 
também ficam preocupadas. A família ao ver a pessoa 
doente sofrendo dores físicas mesmo após a medicação, 
a pressão sentida é redobrada. Assim, a equipa médica 
deve explicar a importância do apoio e suporte de 
pessoas próximas do doente:

A. Se o paciente depois de consultar vários 
especial istas e mesmo assim não conseguiu 
d e t e c t a r  a  f o n t e  d o  p r o b l e m a  f i s i o l ó g i c o , 
inclusivamente lhe foi recomendado consultar 
um psiquiatra, este deve escolher a terapêutica 
psiquiátrica como a principal.

B. Quando há muito sofrimento, é necessário o 
acompanhamento dos familiares e ter expectativas 
razoáveis, este último ponto é particularmente 
importante. O acompanhamento e o diálogo não são 
meras sugestões para a cura da doença, na verdade 
basta um gesto afectuoso para que os sentimentos 
de solidão e de desconforto se atenuem.

C. O facto do paciente e da família perceberem os 
factores que podem influenciar a origem da doença 
ou piorá-la, ajuda no tratamento do paciente e 
no estreitamento da relação entre o médico e o 
paciente.

Por fim, propõem-se as 3 seguintes dicas para 
perceberem se têm a possibilidade de vir a sofrer 
de doenças psicossomáticas, talvez isto vos ajude a 
encontrar os médicos adequados:

A. A doença está a espraiar-se para as diferentes 
partes do corpo, mas essa sensação é indescritível 
e abstracta, bem como após exames médicos não 
foi possível detectar o problema.

B. Estejam atentos aos sintomas de cariz emocional, 
tais como: mau-humor, insónia, falta de apetite, etc.

C. O estresse derivado de um acontecimento 
pessoal que se associa a um determinado sintoma 
físico, por exemplo: sempre que há exames fico com 
dor de cabeça ou diarreia.
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服務承諾
Carta de
Qualidade 2019 年 第 四 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況
 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

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% 100%

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% ---

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% ---

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% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 99.21%

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 100%

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

99.44%

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 99.17%

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

100%

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 81.82%

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% ---

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% ---

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% ---

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% ---

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 100%

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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4o 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% 100%

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% ---

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% ---
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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% 100%

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 99.21%

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

100%

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%
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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)

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

99.44%

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

99.17%

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

100%

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

81.82%

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% ---

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% ---

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% ---

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

26 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 100%

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%.




