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治安警察日

Dia do CPSP

於總部大樓進行升旗儀式
Realização da cerimónia do içar da 
bandeira no acesso ao Edifício do 
Comando do CPSP

特  稿
Reportagem
Especial

3 月 14 日「治安警察日」早上，

本局在總部大樓正門舉行了簡單

而莊嚴的升旗儀式。

為配合特區政府新型冠狀病毒肺

炎的防疫防控工作，本年出席升旗儀式的只有

本局領導層、廳級主管及 3 位警察樂隊的人員

參與。

14
三月 MAR

Na manhã do dia 14 de Março, ou seja, do “Dia do 
CPSP”, realizou-se de forma simples e imponente, 
a cerimónia do içar da bandeira no acesso ao 
Edifício do Comando do CPSP.

Em articulação com os trabalhos de prevenção e 
controlo da epidemia de pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus do Governo da RAEM, 
esta ano, a cer imóna do içar da bandeira só 
contou com a direcção, chefes de departamentos 
e 3 agentes polciais da Banda de Música desta 
Corporação.

歡迎瀏覽觀看有關短片：

Veja o vídeo :
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為配合特區政府在新型冠狀病毒疫情發展不同

階段推出的新措施，本局持續加強出入境管控。

防疫初期措施包括：體温篩查、設立健康申報區

及開設湖北旅客特別通道。隨後，為避免因人流

過份集中產生交叉感染的風險，調整了關閘口岸

的通關時間，將人流轉移到珠澳跨境工業區出入

境事務站，利用出境車道增設六條人工通道，再

根據實際情況將人流分流到蓮花口岸。

另外，依照應變協調中心指示，多次不正常往

返珠澳的澳門居民及來自疫情高發地區的旅客，

均需前往檢查站作醫學檢查。本局加派警員協助

相關人士的分流、護送，以及維持現場秩序的工

作，確保上述措施的嚴格執行。

Em articulação com as novas medidas promovidas em 
diferentes fases do desenvolvimento da epidemia de 
novo tipo de coronavírus pelo Governo da RAEM, esta 
Corporação procede ao reforço contínuo do controlo 
de migração. Na fase inicial da prevenção da epidemia, 
as medidas incluem: efectuar a medição a temperatura 
corporal, criar zona de declaração de saúde e corredor 
especial para os visitantes proveniente da Província de 

眾志成城　合力抗疫

Empenhos e esforços conjuntos para 
combater a epidemia

行政長官賀一誠在保安司司長黃少澤等官員陪同下視察港珠澳
大橋和關閘邊檢大樓的防疫設施
O Chefe do Executivo Ho Iat Seng, acompanhado pelo Secretário 
para a Segurança Wong Sio Chak e vários oficiais, inteira-se das 
instalações para a prevenção da epidemia na Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau e no Posto de Migração das Portas do Cerco配合政府防疫措施加強出入境管控

Coordenar com as medidas da prevenção da epidemia 
do Governo e reforçar o controlo de migração

Hubei. E depois, para evitar a concentração excessiva 
de pessoas causando assim eventual risco de infecção 
cruzada, foi ajustado o horário de funcionamento do 
Posto de Migração das Postas do Cerco, com vista a 
transferir as pessoas ao Posto de Migração do Parque 
Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, aumentando 
seis passagens de controlo manual nos corredores 
para a partida de veículos, e desviar as pessoas para 
o Posto Fronteiriço da Flor de Lótus conforme as 
situações concretas.

Por outro lado, segundo as indicações do Centro 
de Coordenação de Contingência, os residentes 
de Macau que regularmente, e por diversas vezes 
no dia, atravessam a zona fronteira entre Zhuhai e 
Macau, e os visitantes provenientes de áreas de alta 
incidência epidémica, devem ser encaminhados aos 
postos destinados à realização de exames médicos. 
Esta Corporação destacou mais agentes policiais 
para prestar apoio à triagem e escolta dos respectivos 
indivíduos e manteve a ordem no local, com vista 
a assegurar a execução estrita das medidas acima 
referidas.
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加開臨時檢驗通道疏導人流
Abertura de mais balcões provisórios de verificação de documentos para aliviar o 
fluxo de pessoas

警員協助分流和護送需作醫學檢查的人士
Agente policial a prestar apoio à triagem e escolta dos indivíduos sujeitos a exames médicos

開設疫情高發地區旅客特別通道
Criação do corredor especial para os visitantes provenientes de áreas 
de alta incidência epidémica



7

為配合政府售賣口罩的計劃，本局增派警力到各

售賣地點執勤，時刻留意公眾輪候情況及維持現

場秩序，避免人多發生混亂，保障市民安全。

受疫情影響，道路交通流量減少，交通事務局於

此段期間進行部分路面修復及鋪設工程。為保障

道路工程順利進行和周邊行車安全，本局增派警

力於工程路段維持交通秩序。此外，隨著 3 月 2

日起公共部門恢復正常運作，預料道路交通流量將

隨之增加，本局密切留意上下班高峰時段的交通情

況，並加派警力在各個繁忙路段維持交通秩序。

抗疫期間，本局持續關注社區治安形勢，為響應

特區政府的抗疫措施，本局善用網絡資源，以視

像會議的形式，邀約社區警務聯絡機制成員與各

社會團體，進行線上零距離互通警情，共同探討

本澳社區治安環境及防疫措施。

Em articulação com o plano de venda de máscaras 
do Governo, esta Polícia destacou mais agentes 
aos  diversos locais de venda de máscara, para 
que estes prestem atenção à situação de espera 
da população e mantenham a ordem no local, 
ev i tando a  eventua l  con fusão por  causa de 
grande concentração de pessoas e protegendo a 
segurança dos cidadãos.

增派警力到各售賣口罩地點維持秩序
Destacamento de mais forças policiais aos diversos 
locais de venda de máscaras para manter a ordem

以視像會議的形式互通警情
Troca de informações sobre a situação de segurança pública 
através da videoconferência

靈活調配人手維護公共安全秩序
Distribuir com flexibilidade os recursos humanos 
para a defesa da segurança e ordem públicas

Sob a influência da epidemia, reduziu-se o fluxo 
de trânsito rodoviário, pelo que neste período, a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 
realizou as obras de reparação dos pavimentos 
e de repav imentação.  Para assegurar  a  boa 
realização das obras acima referidas e a segurança 
da circulação rodoviária nas proximidades, esta 
Corporação enviou mais forças pol ic ia is  nos 
troços onde se realizaram as obras para manter 
o ordem de trânsito. Além disso, com a retoma do 
funcionamento normal dos serviços públicos a partir 
do dia 2 de Março, prevê-se que seja aumentado o 
fluxo de trânsito rodoviário, assim, esta Corporação 
vai continuar a estar atenta às situações de trânsito 
durante as horas pontas, e enviar mais forças 
policiais para manter o ordem de trânsito nas vias 
com maior movimento.

N o  p e r í o d o  d e  c o m b a t e  d a  e p i d e m i a ,  e s t a 
Corporação continua a prestar atenção à situação 
de segurança da comunidade. Para responder 
às medidas de combate à epidemia do Govemo 
da RAEM, esta Corporação aproveita bem os 
recursos da rede, convidando os membros do 
mecanismo de ligação do policiamento comunitário 
e as associações sociais para trocar, através da 
videoconferência, informações sobre a situação 
de segurança pública na internet – “a distância 
zero”, no intuito de discutir conjuntamente sobre o 
ambiente seguro na comunidade e as medidas da 
prevenção da epidemia.

警員疏導交通
Agente policial a regular o trânsito
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本局全面開展抗疫宣傳工作，透過新聞稿、微

信、Instagram 及 Facebook 等 渠 道， 向 公 眾

發佈有關疫情防控的訊息，以及出入境管控最新

措施，並利用各種視頻、廣播系統，廣泛傳遞特

區政府的防疫宣傳信息。

2 月 6 日開始，在社會文化司司長協調下，本局

在全澳各區的廣播和宣傳設備上，呼籲市民共同

參與抗疫。設於大三巴一帶的人潮預警預報系

統、各出入境事務站、關閘廣場風雨廊的廣播系

統，更會定時以多種語言廣播有關抗疫的音頻訊

息；同時，人潮預警預報系統的顯示屏、本局前

線單位接待公眾區域，以及大樓外的大型顯示

屏，亦播放有關抗疫資訊。

本局除了以巡邏車廣播抗疫信息，更協助教青局

和文化局制定廣播建議路線，分別於北區、新口

岸區、南灣區和離島區，讓教青局和文化局的宣

傳車可以廣播有關抗疫信息，呼籲市民留在家

中，避免不必要的外出。

每日派代表出席新型冠狀病毒感染應變協調中心舉行的新聞發佈會
Envio, diário, de representantes para a participação da conferência de imprensa organizada pelo Centro 
de Coordenação de Contigência do Novo Tipo de Coronavírus

大型顯示屏播放有關抗疫信息
Divulgação de informações sobre o combate à epidemia no 
ecrã de grande dimensão 

全力配合政府開展抗疫宣傳工作
Coordenar, activamente, com as promoções de 
combate à epidemia desenvolvidas pelo Governo

Esta Corporação desenvolve as tarefas promocionais 
de combate à epidemia multifacetadamente e, serve-
se de diferentes vias, tais como, comunicados, WeChat, 
Instagram, Facebook, etc. para publicar as respectivas 
informações de prevenção e controlo da epidemia, 
assim como, as mais recentes medidas de entradas/
saídas migratórias ao público, além disso, utiliza também 
diferentes canais, vídeos oficiais, sistema de difusão 
pública para divulgar informações promocionais de 
prevenção contra a epidemia à comunidade.
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向社群派發抗疫海報
Distribuição de cartazes sobre o combate da 
epidemia aos grupos sociais

勸籲居民疫情期間切勿聚集
Prestação de recomendações aos cidadãos para que evitem 
reunir-se durante o período de epidemia

人潮預警預報系統播放抗疫音頻和顯示抗疫信息
No sistema de previsão e aviso do fluxo de pessoas são 
divulgadas mensagens sonoras e, ainda, demonstradas 
no seu ecrã as respectivas informações sobre o combate 
à epidemia

A partir de 6 de Fevereiro, sob a coordenação do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, esta 
Corporação apela aos cidadãos para participarem 
conjuntamente no combate à epidemia mediante 
dos equipamentos de difusão e promocionais 
das diferentes zonas de Macau. São divulgadas 
mensagens sonoras sobre o combate à epidemia, 
em diferentes línguas e periodicamente, através do 
sistema de previsão e aviso do fluxo de pessoas, 
que se encontra instalado nas proximidades das 
Ruínas de S. Paulo, e do sistema de difusão, que se 
encontra nos diferentes postos de migração e corredor 
coberto para peões da Praça das Portas do Cerco, 
e, simultaneamente, são emitidas as respectivas 
informações sobre o combate contra a epidemia 
no ecrã do sistema de previsão e alerta do fluxo 
de pessoas, zonas de atendimento ao público das 
subunidades da linha de frente desta Corporação, e, 
ainda, no ecrã de grande dimensão que se encontra 
na parte exterior dos edifícios dos Comissariados.

Esta Corporação, para além de servir-se dos veículos 
de patrulhamento para divulgar informações sobre o 
combate da epidemia, coopera, também, a Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto 
Cultural no estabelecimento do itinerário de difusão 

ou divulgação, nomeadamente, nas Zonas Norte, 
Porto Exterior, Praia Grande e Ilhas, para que os seus 
veículos promocionais possam divulgar, com maior 
eficácia, as respectivas informações de combate 
à epidemia, bem como, apelar aos cidadãos para 
ficarem em casa e evitar as saídas desnecessárias.
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今年首季，澳門特區的抗疫形勢仍處於關鍵時

刻，本局呼籲公眾如非緊急及必要情況，應積極

善用本局的網上服務，辦理各項包括交通範疇、

出入境範疇及失物待領查詢等服務，避免外出流

動，盡量居家抗疫。

No primeiro trimestre deste ano, a situação de 
combate contra a epidemia da RAEM encontra-
se, ainda, em momento crít ico, pelo que, esta 
Corporação apela à comunidade para recorrem-
se aos seus serviços prestados pela via da rede 

善用網上服務　安全又便捷
Aproveite bem os serviços prestados pela via da 
rede informática, são seguros, facéis e rápidos

在市面進行排查
Realização da inspecção na cidade

巡查家居醫學觀察人士狀況
Inspecção das situações das 
pessoas sujeitas à observação 
médica domiciliária

為有效防疫控疫，本局積極協助衛生部門，持續

追蹤本澳確診者和曾訪澳的鄰近地區確診者的

行動軌跡，派員追查特定人士，尋找密切接觸者

或需要隔離的人士，護送其前往指定地點，並及

時向大眾公佈有關資訊。

此外，在警察總局的統籌下，本局積極配合政府

相關部門，加強巡查及打擊非法旅館行動，查找

仍然逗留本澳的疫情高發地區旅客，協助相關人

士離境或前往指定地點進行醫學管理。

另一方面，因應疫情發展，接受家居醫學觀察的

人數有持續上升趨勢，本局派員不定期上門核實

接受家居醫學觀察人士的情況，確保相關人士配

合防疫指引規範。

Para prevenir e controlar eficientemete a epidemia, 
esta Corporação presta activiamente apoio aos 
Serviços de Saúde, procede ao acompanhamento 
cont ínuo das mov imentações dos  pac ien tes 
confirmados em Macau e dos pacientes confirmados 
nas zonas vizinhas que visitaram Macau, destaca 
agentes para investigar os indivíduos determinados, 
procura os  indivíduos que são considerados contactos 
próximos ou precisam de ser isolados para escoltá-los 
aos locais determinados, e divulga atempadamente ao 
público as respectivas informações.

Além disso, sob a coordenação dos Serviços de Polícia 

追蹤確診者行動軌跡保障民眾健康
Acompanhar as movimentações dos pacientes 
confirmados para proteger a saúde da população

Unitários, esta Corporação coodena activamente com 
os serviços competentes do Governo, reforçando a 
fiscalização e combate às pensões ilegais, procura 
os visitantes provenientes da Província de Hubei que 
ainda permanecem em Macau, e presta apoio a esses 
indivíduos a sair de Macau ou ser encaminhados à 
gestão médico em locais determinados.

Por outro lado, em resposta ao desenvolvimento 
da situação epidémica, registou-se uma tendência 
crescente dos indivíduos sejeitos à observação médica 
domiciliária. Esta Corporação enviou agentes para 
efectuar verificações, a qualquer momento, da situação 
de observação médica domiciliária dos respectivos 
indivíduos, no intuito de garantir que as directrizes 
para higienização e prevenção de epidemias são 
observadas.

( 有關本局巡查人員的體驗和感想，請參見 P.42 頁
《安全的渴望與需求》)

(Relativamente às experiências e sentimentos do pessoal 
de inspecção desta Corporação, vide a página 42 –
《Desejo e necessidade sobre a segurança》)

informática, exceptuando-se 
em situação de emergência 
e imensa necessidade, os 
quais incluem os âmbitos 
de:  t râns i to ,  migração e 
ped idos  de  in fo rmações 
s o b r e  o  l e v a n t a m e n t o 
de objectos extrav iados, 
etc., e evitarem as saídas 
e  p e r m a n e c e r e m  e m 
casa para o combate da 
epidemia.
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重新規劃通關設施
Replaneamento das instalações de 
passagem migratória

增派警員執行治安及交通巡邏
Destacamento de mais agentes para a realização de 
patrulhamentos de policiamento e de trânsito

1 月 23 日，內港往返珠海灣仔碼

頭航線復航，內港客運碼頭內港

及遊艇碼頭出入境事務站恢復通

關。為優化通關硬件設備，增加

出入境通關能力，本局在內港碼頭恢復通關後重

新規劃出入境大堂，以自助通道為主，共設有

13 條自助通道、4 條人工通道及 2 條後備人工

通道，出入境每小時最高能夠查驗旅客 3,840 人

次，全日可逹 57,600 人次。

此外，本局已與相關職能部門，包括：市政署、

交通事務局及電力公司協調，完善碼頭周邊環境

設施，包括平整路面及增加照明設備等。

No dia 23 de Janeiro, voltaram-se a entrar em 
funcionamento as careiras de ida e volta entre o 
Terminal Marítimo do Porto de Interior e o Terminal 
Marítimo de Wanzai de Zhuhai, e reabriu-se, também, 
a passagem migratória no Posto de Migração do 
Terminal Marítimo do Porto Interior e de Iates. No 
intuito de optimizar o equipamento de hardware da 
passagem migratória e, aumentar a sua capacidade de 
entradas/saídas, esta Corporação replaneou os átrios 
de entradas e saídas após a reabertura da passagem 
migratória no Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Interior, baseando-se principalmente nos 
canais de inspecção automáticas (canais-e), tendo 

內港及遊艇碼頭出入境事務站恢復通關

Reabetura da passagem migratória no Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Interior e de Iates

23
一月 JAN

instalado no total 13 canais-e, 4 canais de inspecção 
manual e 2 canais de inspecção manual de reserva, o n.° 
máximo de visitantes inspeccionados durante uma hora 
nas entradas/ saídas migratórias é de 3840 pessoas, e 
durante um dia poderá alcançar as 57,600 pessoas.

Além disso, esta Corporação coordenou com os 
Serviços de competências correlativas, nomeadamente, 
o Instituto para os Assuntos Municipais, a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e 
Companhia de Electricidade de Macau, para optimizar 
as instalações circunvizinhas do Terminal Marítimo, 
incluindo: terraplanagem do pavimento e acréscimo de 
equipamento de iluminação, etc..

行政長官賀一誠巡視內港客運碼頭
Inspecção do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, ao Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior



12

黃少澤司長視察橫琴口岸澳方口岸區
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, inspecciona a Zona 
do Posto Fronteirço de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin

執法部門人員進駐履行職責
As autoridades competentes iniciam o exercício das suas atribuições

移交儀式
Cerimónia de entrega

經國務院批准，同意橫琴口岸澳

方口岸區及相關延伸區旅檢區域

自 3 月 18 日零時起啟用，並適用

澳門特別行政區法律實施管轄。

澳珠兩地政府於當日凌晨零時，在橫琴新口岸旅

檢大廳一樓舉行橫琴口岸澳方口岸區移交儀式。

移交儀式完結後，澳門海關、治安警察局、消防

局及司法警察局陸續派員進駐，依法執行治安管

理任務，同時將有序進行口岸邊檢大樓及行車通

道等各項設施設備的完善和測試工作。

O Conselho de Estado concordou e autorizou a 
entrada em funcionamento da área de inspecção 
de passageiros da Zona do Posto Fronteiriço de 
Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e das suas 
zonas contíguas a partir das 00H00 horas do dia 
18 de Março, e, ainda, sob a jurisdição da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Daí que, pelas 00H00 horas do dia 18 de Março, 
os Governos de Macau e de Zhuhai realizaram a 
cerimónia de entrega da referida Zona do Posto 
Fronteir iço de Macau no Posto Fronteir iço de 
Hengqin, no 1.° andar da ala de inspecção de 
passageiros do novo Posto Fronteiriço de Hengqin. 
No seguimento da cer imónia de entrega,  fo i 
destacado pessoal dos Serviços de Alfândega (SA), 
Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 
Corpo de Bombeiros (CB) e Polícia Judiciária 

橫琴口岸澳方口岸區移交儀式

Cerimónia de entrega da Zona do Posto 
Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço 
de Hengqin

18
三月 MAR

橫琴口岸澳方
口岸區交付
澳門特別行政
區管轄
A Zona do Posto 
Fronteirço de 
Macau do Posto 
Fronteiriço de 
Hengqin  sob 
a jurisdição da 
RAEM

(PJ) de Macau para o desempenho, nos termos 
da lei ,  das tarefas de controlo de segurança, 
e,  s imultanemante, proceder-se-ão, de forma 
ordenada, os trabalhos de aperfeiçoamento e de 
inspecção das instalações e equipamentos do 
edifício do posto fronteiriço e das vias rodoviárias.
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社區警務
Policiamento
Comunitário

1 月 11 日， 本 局 參 與 由 澳 門 街 坊 會 聯 合 總 會

聯 同 多 個 政 府 部 門 合 辦 的「 共 創 社 區 新 環 境

2020」。活動透過攤位遊戲、文藝節目、話劇

及主題教育講座等，鼓勵居民共同參與，攜手共

建和諧安全社區。本局除了設置攤位遊戲外，還

展示警用車輛和裝備，以及交通安全宣傳展板，

讓居民進一步認識及了解警方的各項工作，亦藉

此活動與民同樂，透過輕鬆的形式向居民傳遞重

要的防罪資訊。

Em 11 de Janeiro, esta Corporação participou 
a  “Cr iação  de  um novo  amb ien te  na  nossa 
comunidade 2020”, organizada em conjunto pela 
União Geral  das Associações dos Moradores 

梁慶康副局長與各嘉賓主持啟動儀式
2.º Comandante Leong Heng Hong e 
os convidados presidindo a abertura da 
cerimónia

警車和裝備展示
Exibição das viaturas e equipamentos policiais

治安警少年團演出家居防盜話劇
Drama sobre prevenção de crime no domicílio apresentado pelo 
Grupo Júnior do CPSP

治安警舞蹈隊獻上精彩表演
Actuação do Grupo de Dança do CPSP

de Macau e demais serviços governamentais. O 
repertório da actividade abrange tendas de jogo, 
representações recreativas, dramas, palestras 
educativas temáticas, entre outras actividades, 
e n c o r a j a n d o  o s  r e s i d e n t e s  e m  p a r t i c i p a r 
c o n j u n t a m e n t e  e  c r i a n d o  u m a  c o m u n i d a d e 
harmoniosa e segura.  Esta Corporação além 
das tendas de jogo, ainda efectuou a exibição 
das viaturas e equipamentos policiais, através 
de  pa iné i s  de  d i vu lgação  sob re  segu rança 
rodoviária para que os residentes conhecerem 
e compreenderem mais os d iversos serv iços 
prestados pela Polícia, a fim de conviver com a 
população, transmitindo as importantes informações 
de prevenção de crimes à população de uma forma 
relaxante.

參與社區活動

Participação na actividade cumunitária
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新春警務措施

Medidas policiais durante o 
Ano Novo Chinês

每年農曆新年期間，本澳各處皆會舉辦不同類型

的賀歲及慶祝活動，市面人流暢旺，為確保通關

暢順和公共秩序安全，本局制定了一系列疏導人

流和車流的措施，並於各區人群聚集點開展各項

警務部署，增派警力巡邏，持續打擊的士違規行

為，以及違規燃放爆竹及煙花的行為。

新春前夕，本局聯同多個保安部門、旅遊局、市

政署及交通事務局領導及主管，前往媽閣廟、西

灣湖廣場及塔石廣場進行實地巡視，了解有關賀

歲活動的安排及指示警務部署。

Todos os anos, no período do Ano Novo Chinês, 
o r g a n i z a m - s e  d i f e r e n t e s  m o d a l i d a d e s  d e 
actividades comemorativas e alusivas ao novo ano 
em diferentes locais de Macau, pelo que, as ruas 
encontram-se imensas pessoas e, para assegurar a 
fluidez nas passagens migratórias e segurança na 
ordem pública, esta Corporação estabeleceu uma 

警察總局梁文昌局長在
吳錦華局長陪同下向前線
人員送上節日祝福
O Comandante-geral 
Leong Man Cheong 
dos Serviços de Polícia 
Unitário, acompanhado do 
Comandante Ng Kam Wa, 
deseja votos de felicidades 
de ano novo aos agentes 
da linha de frente 

關閘口岸通關情況
Situação de passagem migratória no Posto de Migração das Portas do Cerco

série de medidas de controlo do fluxo de pessoas 
e de desobstrução do trânsito rodoviário, tendo 
desenvolvido, também, várias disposições policiais 
nos locais de grande concentração de pessoas 
das diferentes zonas, assim como enviou-se mais 
agentes para reforçar os patrulhamentos, combater 
constantemente as irregularidades prat icadas 
pelos taxistas e as actividades de queima ilegal de 
pachões e de fogo-de-artifício.

Nas vésperas do Ano Novo Chinês, os dirigentes e 
chefias desta Corporação, de vários departamentos 
de segurança, Direcção dos Serviços de Turismo, 
Instituto para os Assuntos Municipais e Direcção 
dos  Se rv i ços  pa ra  os  Assun tos  de  Trá fego 
desenvolveram conjuntamente uma inspecção, no 
local, no Templo de A-Má, Praça do Lago Sai Wan 
e Praça do Tap Seak, a fim de conhecer melhor 
a organização das actividades comemorativas do 
Ano Novo Chinês e prestar orientações sobre a 
disposição policial.
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加強巡邏及執法工作
Reforço dos patrulhamentos e das tarefas relativas 
à execução da lei

警員疏導交通
Agente a sinalizar o trânsito para assegurar a 
fluidez nas vias

實施人潮管制措施
Aplicação da medida de controlo do fluxo de pessoas

巡查違規燃放爆竹情況
Inspecção da situação de queima ilegal de panchões 
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冬防會晤

Encontros sobre a prevenção da criminalidade do Inverno

1 月份期間，本局分別與「社區警務聯絡機制」

和「酒店業警務聯絡機制」代表進行冬防會晤，

並一同前往社區巡察，向市民宣傳防罪資訊。雙

方期望在防罪滅罪及社區宣傳方面繼續加強合

作，提高居民的防罪意識，合力營造良好的社區

治安環境。

Durante o mês de Janei ro,  esta Corporação 
r e a l i z o u  e n c o n t r o s  s o b r e  a  p r e v e n ç ã o  d a 
criminalidade do Inverno, independentemente, 
com os representantes do “Mecanismo de Ligação 

澳門街坊會聯合總會到訪關閘
出入境事務站
Visita da União Geral das 
Associações dos Moradores de 
Macau (UGAMM) ao Posto de 
Migração das Portas do Cerco

在本局總部舉行冬防會議
Realização da reunião sobre a prevenção da criminalidade do Inverno no Comando desta Polícia

do Policiamento Comunitário” e do “Mecanismo 
de Ligação Policial no Sector Hoteleiro”, tendo 
e fec tuado,  também,  inspecções aos  ba i r ros 
comunitários e divulgados informações sobre a 
prevenção contra a criminalidade aos cidadãos. 
As partes esperam cont inuar a intensi f icar  a 
cooperação nos âmbitos de prevenção e combate 
de crimes e promoções nos bairros comunitários, a 
fim de elevar o grau de alerta para a prevenção da 
criminalidade aos cidadãos e criarem, juntos, um 
ambiente seguro na comunidade.
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拜訪澳門歸橋總會
Visita da Associação Geral dos Chineses Ultraminos de Macau

物業管理業界到訪海島警務廳
Visita dos representantes do sector de administração de 
propriedades ao Departamento Policial das Ilhas

酒店業界到訪澳門警務廳
Visita dos representantes do sector 
hoteleiro ao Departamento Policial de 
Macau
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社區防罪宣傳

Promoção comunitária de prevenção da criminalidade

1 月份期間，本局人員分別前往本澳各區進行防

罪宣傳，並與社群代表在新橋區、氹仔市區及路

環石排灣一帶巡察。向居民、旅客和商戶介紹最

新防罪資訊，藉以提高他們的防罪意識，同時蒐

集意見，聆聽居民訴求。

Durante o mês de Janeiro, os agentes desta Corporação 
deslocaram respectivamente às diversas zonas de 

向區內街坊及商戶派發防罪、防騙
及防盜宣傳品
Distribuição de produtos promocionais 
de prevenção de crimes, de burla e 
de furto aos moradores e lojas

聯同社群代表前往社區巡察
Inspecções ao bairros efectuadas em conjunto com os 
representantes das associações

在年宵市集傳遞防罪滅罪
訊息
Transmissão de informação 
sobre a prevenção e o 
combate à criminalidade nas 
Feiras em vésperas do Ano 
Novo Lunar

人員向學生講解防罪知識
Explicação dada pelos agentes aos estudantes 
acerca do conhecimento de prevenção de crimes

本局加強宣傳個人
及家居防盜措施
Esta Corporação 
reforça a 
sensibilização 
sobre a medida de 
prevenção de furto 
a si próprio e no 
domicílio 

Macau para realizar os trabalhos de sensibilização 
de prevenção cr iminal,  e efectuaram, com os 
representantes das associações, inspecções ao bairro 
de San Kio, vila da Taipa e bairro de Seac Pai Van. 
Apresentando aos cidadãos, visitantes e comerciantes 
as mais recentes informações de prevenção de crimes, 
com vista a elevar o seu grau de alerta para a prevenção 
de crimes, ao mesmo tempo, recolher as opiniões e 
auscultar os pedidos e necessidades dos residentes.
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防罪講座

Palestra de prevenção criminal

1 月份期間，本局公共關係處分別為澳門街坊會

聯合總會綠楊長者日間護理中心、筷子基坊眾互

助會、城市大學、馬黑祐居民聯誼會、工聯松栢

之家及下環浸信會社會服務中心舉辦防罪及家

居防盜講座。人員向長者介紹現時常見的犯罪類

型、騙案手法及防罪措施，而本局將持續關懷

長者，舉辦和推廣各類型的防罪滅罪講座及活

動，加深警民互動和交流，攜手共創美好社區

治安環境。

提醒長者妥善保管好隨身物品
Relembrar os idosos para bem guardar os seus bens

人員進行線上防罪講座
Palestra sobre a prevenção criminal online realizada pelos agentes policiais

Durante o mês de Janeiro, a Divisão das Relações 
Públicas desta Corporação realizou respectivamente 
palestras de prevenção criminal para o Centro de 
Cuidados Especiais Rejuvenescer da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, a  Associação 
de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores 
do Bairro “Fai Chi Kei”, a Universidade da Cidade 
de Macau, a Associação de Confraternização dos 
Moradores do Bairro do Antigo Hipódromo, Areia Preta 
e Iao Hon de Macau, o Centro de Dia «Chong Pak Chi 
Ka» da Federação das Associações dos Operários 
de Macau e Ha Wan Baptist Church Social Service 
Centre. Os agentes policiais apresentaram aos idosos 
os actuais tipos de crimes mais vulgares, os métodos 
dos criminosos nos casos de burla e as medidas de 
prevenção de crimes, e esta Corporação irá tomar 
sempre cuidado dos idosos, organizando e promovendo 
as diversas palestras e actividades sobre prevenção 
e combate à criminalidade, com vista a aprofundar a 
interacção e o intercâmbio entre a Polícia e a população, 
criando em conjunto um bom ambiente seguro na 
comunidade.

Durante a epidemia, esta Corporação continuou o 
intercâmbio, comunicação e transmissão de informações 
policiais online com as organizações cívicas. Em 28 
de Fevereiro, esta Corporação realizou palestra online 
sobre Lei de prevenção e combate à violência doméstica 
para a Associação Geral das Mulheres de Macau, a qual 
participou na rede cerca de 70 pessoas.

Na rede, os agentes desta Corporação explicaram 
os conhecimentos jurídicos sobre a Lei de violência 
doméstica, e partilharam os casos de violência 
doméstica ocorridos em Macau e apresentaram os 
respectivos vídeos, esperando que possa chamar 
atenção do público para a questão de prevenção e 
combate à violência doméstica.

疫情期間，本局持續在線與社會團體交流、溝通

和傳播警務資訊。2 月 28 日，本局在線上為澳

門婦女聯合總會進行預防及打擊家庭暴力法講

座，共約 70 人在線參與。

線上，本局人員講解「家暴法」法律知識，並分

享本澳家暴案例及播放相關短片，冀望引起大眾

關注預防及打擊家庭暴力問題。
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1 月 14 日，本局特警升旗隊前往澳門培道中學，

舉辦講座及示範升旗儀式。活動期間，升旗隊隊

員分享了日常工作的心得，講解了國家與社會安

全的重要性、介紹了國旗及區旗相關的法律、旗

幟懸掛的要求及注意事項、勉勵同學們建立正面

的價值觀並積極實踐。答問環節，學生們積極參

與，氣氛融洽熱鬧。本局冀透過是次活動，讓青

年們對國家與澳門特區的關係，以及對社會發展

的重要性有更深入的認識。

Em 14 de Janeiro, a equipa de hasteamento de 
bandeiras da Unidade Especial de Polícia deslocou 
à Escola Pui Tou para realizar palestra e efectuar 
a demonstração da cerimónia de hasteamento 
de bandeiras. Durante a qual, os membros da 

升旗隊前往學校進行升旗教學

Equipa de hasteamento de bandeiras deslocou à escola para 
dar instruções de hasteamento de bandeiras

人員帶領學生進行升旗儀式
Os agentes lideram os estudantes 
para efectuar a cerimónia de 
hasteamento de bandeiras

人員介紹國旗及區旗相關的法律
Os agentes apresentam as respectivas leis sobre 
bandeiras nacionais e regionais

equipa de hasteamento de bandeiras partilharam 
as experiências dos serviços diários, explicaram 
a importância entre a segurança nacional e a 
sociedade, apresentaram as respect ivas le is 
sobre as bandeiras nacionais e regionais, as 
exigências e assuntos a terem em atenção sobre 
o hasteamento de bandeiras, incentivando os 
estudantes a estabelecer valores posit ivos da 
vida e concretizar activamente. Na sessão de 
perguntas e respostas, os estudantes participaram 
activamente, formando uma atmosfera harmoniosa 
e calorosa. Esta Corporação pretende, através da 
presente actividade, aprofundar o conhecimento 
dos jovens sobre a relação entre o País e a RAEM, 
bem como a importância para o desenvolvimento 
da sociedade.
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交通安全講座

Palestra sobre a segurança rodoviária

治安警少年團為抗疫「戰士」打氣

Estímulo do Grupo Júnior do CPSP

1 月份期間，本局交通廳聯同交通事務局舉辦多

場「交通安全講座」，對象為學生、交通輔導員

及職業司機，參與者合共約 580 人。講座內容

包括介紹《道路交通法》的相關法律知識、澳門

交通環境狀況、交通事故之成因及處理程序等，

以提升道路使用者的交通安全和守法意識。

抗疫的關鍵時刻，治安警少年團響應呼籲留守家

中，他們為了向堅守崗位為抗疫工作付出的人員

表達謝意，特別錄製了一段感言，為所有抗疫

「戰士」打氣！

Nesse momento crítico de luta contra a epidemia, 
o Grupo Júnior do CPSP, em resposta ao apelo 
da autoridade sanitária, permanecia em casa e, 
com a finalidade de demonstrar agradecimento 
ao pessoal que se agarrou às suas atribuições e 
diligenciou para a luta contra a epidemia, gravou 
uma mensagem para estimular os “combatentes” 
anti-epidémicos.

本局協助培訓交通輔導員
Esta Corporação presta apoio na formação dos 
orientadores de trânsito

以輕鬆互動形式傳遞交通安全資訊
Transmissão de informações sobre a segurança no trânsito de 
forma relaxante e interactiva

Durante o mês de Janeiro, o Departamento de 
Trânsito desta Corporação realizou em conjunto 
com a Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego várias “palestras sobre a segurança 
rodoviária” destinadas aos estudantes, orientadores 
de trânsito e condutores profissionais, com um total 
de cerca 580 participantes. Os assuntos que foram 
abordados nestas palestras incluem a apresentação 
das respectivas legislações da Lei do Trânsito 
Rodoviário, a actual situação do trânsito de Macau, 
o motivo da ocorrência de acidente de viação e o 
seu processo de tratamento, etc., esperando que 
possa elevar a segurança rodoviária dos utentes e 
a conciência de cumprimento da lei.

少年團感謝前線人員為抗疫堅守崗位
Agradecimento do Grupo Júnior do CPSP ao pessoal 
na linha da frente do trabalho anti-epidémico

歡迎瀏覽觀看有關短片：

Veja o vídeo :
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透過舉辦防罪講座增強學生守法意識
Mediante a realização de palestra sobre a prevenção da 
criminalidade para reforçar a consciência de cumprimento da lei por 
parte dos estudantes

學生踴躍參與問答環節
Participação activa dos estudantes na sessão de perguntas 
e respostas

前往學校推廣防罪

Deslocação às escolas para promover a 
prevenção da criminalidade

1 月份期間，本局公共關係處人員前往學校舉辦

青少年防罪講座。人員向學生介紹本局的組織架

構及各範疇的日常警務工作，並透過案例分享，

提醒學生應遠離毒品、警惕騙徒及切勿作出違

法行為，以加強學生的防罪和守法意識。

本局警犬組應邀前往菜農子弟學校幼稚園及北

區中葡小學，與師生們互動交流。警犬組人員向

師生們介紹警犬組的日常工作，並與警犬作出示

範演練，包括服從技能、執行指令、檢查行李

物品，以及並肩執行巡邏工作等，讓師生們對

本局的工作有更深入的認識。在交流環節期間，

警犬與學生們進行互動和親密接觸，帶出愛護

動物的信息，宣揚守法精神。

Em resposta ao convite, o Grupo Cinotécnico desta 
Corporação deslocou à  Escola Choi Nong Chi Tai 
(pré-primária) e à Escola Primária Luso-Chinesa 
do Bairro Norte para efectuar um intercâmbio 

Durante o mês de Janeiro, os agentes da Divisão 
de Relações Públicas desta Corporação deslocaram 
para as escolas no sentido de realizar palestras 
sobre a prevenção da criminalidade destinadas aos 
jovens. Os agentes apresentaram aos estudantes a 
estrutura orgânica desta Corporação e os serviços 
pol iciais prestados diariamente em diferentes 
áreas de serviço, e através da partilha dos casos 
concretos para relembrar os estudantes em afastar 
as drogas, tomar sempre alerta aos malfeitores 
e não praticar actos ilegais, tudo para reforçar a 
prevenção da criminalidade e a consciência de 
cumprimento da lei por parte dos estudantes.

人員介紹警犬組的職能
Os agentes a apresentar as 
atribuições do Grupo Cinotécnico

學童與警犬近距離
接觸
Os estudantes em 
contacto estreito com 
os cães policiais

interactivo com os docentes e estudantes. Os 
agentes do Grupo Cinotécnico apresentaram 
aos docentes e estudantes os trabalhos diários 
do Grupo,  e  e fec tuaram demonst rações dos 
cães políciais, as quais se incluem a técnica de 
obediência, execução de instruções, inspecção 
de bagagens e bens, bem como o patrulhamento 
efectuado em conjunto, para que os docentes e 
estudantes possam aprofundar o conhecimento 
sobre os serviços prestados pela esta Corporação. 
Na sessão de intercâmbio, os cães policiais e 
os estudantes efectuaram um contacto estreito, 
trazendo uma informação de cuidado aos animais, 
sensibilizando o espírito de cumprimento da lei.
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1 月 21 日，氹仔警司處接待了聯國學校 ( 小學

部 )，合共 31 位師生及家長到訪。本局人員除

了向學童介紹本局的職能和架構外，還安排展示

警用裝備及互動答問環節。相關參觀活動有助加

深學童對本局日常工作的了解，増進警民互動，

提升警隊正面形象。

Em 21 de Janeiro, o Comissariado da Taipa recebeu 
a visita de professores, estudantes e encarregado de 
educação da Escola das Nações (ensino primário), 
no total de 31 pessoas. Os agentes para além de 
apresentar as funções e estrutura orgânica da 

1 月 18 日，治安小警苗與家長一同參與「鼠年

賀新禧」揮春書寫親子樂活動，發揮無限想象

力，繪製生動活潑的可愛圖案，也運筆寫出獨具

特色的春聯，為農曆新年增添喜慶氣氛的同時，

充分展現濃厚藝術興趣。

No dia 18 de Janeiro, os membros da Polícia 
Juvenil  do CPSP e seus pais part iciparam na 
actividade de escrever as mensagens auspiciosas 
(Fai Chon) pelo novo Ano do Rato. Com imaginação 
ilimitada, a Polícia Juvenil pintou desenhos vivos 
e animados,  e escreveu também díst icos do 
festival da Primavera únicos, para além de dilatar a 
atmosfera festiva do Ano Novo Lunar, manifestando 
ainda o seu forte interesse artístico.

人員向學童介紹警員巡邏裝備
Os agentes a apresentar os equipamentos de patrulha aos 
estudantes

為家中添置獨一無二的揮春
Mensagens auspiciosas únicas (Fai Chon) para 
adornar a casa

活動增進親子之間的感情
A actividade fomentou a relação 
entre pais e filhos

學童試乘警用電單車
Os estudantes a 
experimentar os 
motociclos policiais

學童參觀警司處

Visita dos estudantes aos Comissariados

小警苗迎「鼠」接福親子活動

Polícia Juvenil - Actividades da família na 
chegada do Ano do Rato

Corporação aos estudantes, ainda planearam uma 
demonstração de diversos equipamentos policiais 
e uma sessão interactiva de perguntas e respostas. 
As respectivas visitas permitem os estudantes 
aprofundar o conhecimento sobre os trabalhos 
diários desta Corporação, aumentando a interacção 
entre a Polícia e a população e elevando a imagem 
positiva da força policial.
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交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

1 月 21 日， 日 本 駐 港 總 領 事 館 領 事 Mr. Taira 

Minoru 及 助 理 Ms. Judy Tang 到 訪 本 局， 由

本局特警隊李啓生警司、策劃行動廳黃偉俊副警

司及特警隊劉浩祥警長親切接待，雙方就今年日

方將會在澳舉辦的活動事宜展開會議。會議內容

包括：安保工作、日籍人士在澳門居留及逗留情

況、本澳治安及執法情況等。是次工作會議，為

彼此警務合作建立了良好的溝通橋樑，促進了合

作效益。

No dia 21 de Janeiro, o cônsul Sr. Taira Minoru e a 
adjunta do cônsul Sra. Judy Tang, do Consulado Geral 
Japonês em Hong Kong, visitaram a Corporação, onde 
foram recebidos cordialmente pelos Comissário Lei Kai 
Sang da Unidade Especial de Polícia, Subcomissário 
Wong Wai Chon do Departamento de Planeamento 
de Operações e Chefe Lao Hou Cheong da Unidade 
Especial de Polícia. As duas partes procederam a uma 
reunião sobre as actividades que a parte japonesa 
organizará em Macau este ano. O conteúdo da 
reunião consistiu ainda em: policiamento, situação de 
residência e permanência de japoneses em Macau, 
e situação de segurança pública e de aplicação de 
lei etc. A presente reunião de trabalho contribuiu para 
estabelecer uma boa ponte de comunicação para a 
cooperação policial entre as partes, promovendo a 
eficiência cooperativa.

日本駐港總領事館代表到訪

Visita de representantes do Consulado 
Geral Japonês em Hong Kong

3 月 9 日，警察總局梁文昌局長聯同 30 個民防

架構代表，在本局出入境事務大樓舉行民防演習

預備會議。梁局長在致辭時表示，為強化民防架

構間的協同能力，提升市民應急意識，需要完善

地籌備年度的民防演習。會上，警察總局代表介

紹了演習的準備工作，各民防架構成員代表就於

疫情期間進行演習的安排及注意事項積極交換意

見，為即將到來的颱風季節積極做好準備工作。

No dia 9 de Março, o Comandante-geral dos Serviços 
de Polícia Unitários, Leong Man Cheong, procedeu 
conjuntamente com 30 representantes da estrutura de 
protecção civil, a uma reunião preparatória do Exercício 
de Protecção Civil realizada no Edifício de Migração. O 
Comandante-geral Leong frisou no seu discurso que, 
com a finalidade de reforçar a eficiência de colaboração 
entre os membros da estrutura de protecção civil, 
e aumentar a consciência de cidadãos sobre a 
emergência, foi necessário preparar afinadamente 
o Exercício de Protecção Civil anual. Na ocasião, o 
representante dos SPU fez uma apresentação sobre os 
trabalhos preparatórios do Exercício, enquanto que os 
representantes da estrutura de protecção civil trocaram 
activamente entre si impressões sobre a disposição da 
realização do Exercício durante o período epidémico e 
sobre as observações a ter, diligenciando os trabalhos 
preparatórios para enfrentar a época de tufões iminente.

民防演習預備會議

Reunião preparatória do Exercício de 
Protecção Civil

吳錦華局長就演習
內容發言
O Comandante Ng 
Kam Wa proferiu 
algumas palavras 
sobre o conteúdo do 
Exercício

民防架構代表參與會議
Representantes da estrutura de protecção 
civil presentes na reunião

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU
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3 月 20 日，本局梁慶康副局長帶領海島警務廳

部門主管，拜訪中國建築工程（澳門）有限公

司，與張杰總經理等多位代表會晤。會上，本局

介紹了警方在防疫抗疫措施方面所展開的各項

工作，以及本澳近期的治安情況；中建（澳門）

介紹了公司的整體情況，並引領本局代表參觀員

工宿舍的防疫設施，了解為確保員工健康的各項

措施。

No dia 20 de Março, o 2.º Comandante Leong Heng 
Hong, acompanhado da chefia do Departamento 
Po l i c i a l  das  I l has ,  v i s i t ou  a  Companh ia  de 

拜訪中國建築工程（澳門）有限公司

Visita à Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau) Limitada

Engenharia e de Construção da China (Macau), 
Lda., e teve um encontro com o seu gerente-
geral Zhang Jie e vários seus representantes. 
Na ocasião, a Corporação fez uma apresenação 
sobre os trabalhos desenvolvidos pela Polícia 
respeitantes às medidas anti-epidémicas, e sobre a 
recente situação de segurança pública em Macau, 
enquanto que a refer ida Companhia fez uma 
apresenação sobre a sua situação geral, e ofereceu 
aos representantes da Corporação, uma visita 
guiada às instalações anti-epidémicas da camarata 
dos seus trabalhadores, para conhecer as medidas 
que assegurem a saúde de trabalhadores.

雙方就深化災害事故合作機制進行交流
Intercâmbio sobre o reforço do mecanismo de cooperação 
para catástrofes imprevistas entre as duas partes

參觀中建（澳門）防疫措施
Visita às instalações anti-epidémicas da 
Companhia de Engenharia e de Construção da 
China (Macau), Lda
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為維護良好的治安環境，確保居民及旅客平安度

歲，警察總局於 1 月 4 日至 2 月 3 日期間，統

籌並協調司法警察局及治安警察局，並聯同海關

開展了 「冬防行動 2020」。

警方一方面透過講座、走訪社區等宣傳活動，提

升市民防罪滅罪的意識；另一方面增派人手，加

強本澳的街道、商廈、卡拉 OK、以及娛樂場所

及其周邊範圍的截查工作，從而預防及打擊各類

型的不法活動。同時，為配合「新型冠狀病毒

感染」防疫措施，加強非法旅館的巡查工作，

以尋找及協助在澳的特定人士接受篩檢及隔離

治療。

冬防行動

Operação Preventiva do Inverno

整個冬防行動共動用警力 8,124 人次，調查了

20,579 名人士，2,121 人被帶返警局作進一步

調查，遣離本澳人士共 835 人，被送交檢察院

處理的共 432 人，當中，涉及高利貸案 72 人；

盜竊案 47 人；詐騙案 73 人；屬司法機關拘留

令 及 攔 截 令 的 對 象 22 人， 當 中 7 人 被 即 時 送

往監獄服刑。另外，亦截獲涉嫌非法兌換外幣

263 人，不法借貸 7 人，巡查懷疑非法旅館單

位 407 間，查封 48 間。

總結「冬防行動 2020」成效顯著，整體治安環

境和市面秩序良好，在市民和社區的積極支持及

配合下，各項警務及防疫工作得以有效開展。警

方將持續密切留意治安形勢，採取各項預防和打

擊行動，致力維護澳門的良好治安環境。

滅罪行動
Operações
Anti-crime

打擊非法旅館
Combate a pousadas ilegais

將可疑人士帶返警局作進一步調查
Indivíduos suspeitos conduzidos para a esquadra para 
averiguações

截查巴士
Identificação feita em autocarros
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Com a finalidade de defender o ambiente de boa 
segurança pública e garantir a tranquilidade da 
época do Ano Novo Lunar para cidadãos e turistas, 
os Serviços de Polícia Unitár ios coordenou e 
concertou as acções da Polícia Judiciária, CPSP 
e Serv iços de Al fândega para desenvolver  a 
“Operação Preventiva do Inverno 2020”.

Através de actividades de sensibi l ização, tais 
como palestras e visitas a bairros comunitários, 
a Polícia procurou sensibilizar os cidadãos sobre 
a prevenção e combate ao crime. Por outro lado, 
reforçou ainda as acções de identificação nas ruas, 
edifícios comerciais, karaokes, estabelecimentos de 
diversões e seus arredores, por forma a prevenir e 
combater diferentes actividades ilícitas. Além disso, 
no sentido de coordenar os trabalhos de prevenção 
da infecção por novo tipo de coronavírus, reforçou 
a f iscal ização a pousadas i legais, de forma a 
identificar e conduzir os indivíduos provenientes de 
Hubei aos serviços de saúde para fins de exame 
médico, tratamento e isolamento.

巡察娛樂場所
Fiscalização a estabelecimentos de diversões

聯同海關及市政署進行打擊非法煙花爆竹行動
Combate a fogos de artifício e panchões ilegais com a 
colaboração dos Serviços de Alfândega e do Instituto para os 
Assuntos Municipais

No decurso desta  operação,  as  autor idades 
mobi l izaram no tota l  8124 agentes pol ic ia is , 
tendo identificado 20579 indivíduos, dos quais 
2121 foram conduzidos à Polícia para efeitos de 
averiguações. De entre os detidos, 432 foram 
encaminhados ao Ministério Público para efeitos 
de acusação por cometimento de crimes, tais como 
a usura (72 indivíduos), o furto (47 indivíduos), a 
burla (73 indivíduos) entre outras. Além disso, 22 
indivíduos foram interceptados em cumprimento de 
mandados de detenção emitidos pelas autoridades 
judiciárias, de entre os quais 7 foram enviados para 
o estabelecimento prisional para cumprimento de 
penas. Dos indivíduos sujeitos a averiguações e 
identificação, 835 foram expulsos de Macau. Ainda 
neste âmbito, foram interceptados 263 indivíduos 
envolvidos em troca ilícita de dinheiro e 7 indivíduos 
relacionados com empréstimos ilegais. A par disso, 
foram detectados 407 apartamentos suspeitos de 
alojamento ilegal e seladas 48 fracções autónomas.

Fazendo um balanço, a “Operação Preventiva do 
Inverno 2020” alcançou os resultados previstos e 
a situação da segurança de Macau no cômputo 
geral manteve-se positiva. Graças à colaboração 
dos res identes e o  apoio  mani festado pe las 
associações comunitárias, os trabalhos de polícia 
e de prevenção da epidemia foram desenvolvidos 
de forma eficaz. A Polícia continuará atento à 
situação da segurança, desencadeando operações 
preventivas e de combate adequadas a fim de 
manter um ambiente seguro em Macau.
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三少年涉多宗球場盜竊案被拘

3 jovens envolvidos no furto ocorrido no pátio de recreio

1 月 1 日至 4 日期間，本局接報於觀光塔街籃球

場發生 5 宗盜竊案，澳門警務廳派員對有關案

件展開針對性調查，警方根據被盜的「澳門通」

消費記錄及監控系統，鎖定案中 2 名男子。隨

後，警員於水坑尾街成功截獲其中一名男子，該

男子向警員承認與另外 2 名男子，於 1 月上旬

先後在觀光塔街籃球場共作出多次盜竊行為，且

由一人偷竊，另外兩人作遮擋。警方先後緝捕 3

名未達刑事歸責年齡的男子，其均向警員承認作

案及將盜竊得來的手機轉售。最後，警方成功起

回 3 部被盜手機及部分失竊物品，並與失主取

得聯繫。

3 名男子均為本澳居民，本局已將此案件移送檢

察院偵訊。

Durante os dias 1 a 4 de Janeiro, a Corporação 
recebeu a  par t i c ipação de 5  casos  de fu r to 
ocorrido numa quadra de basquetebol da Rua 
da Torre de Macau. O Departamento Policial de 

Macau destacou agentes para desenvolver uma 
investigação específica dos casos. Através dos 
registos de consumo do «MACAUpass» furtado e 
do sistema de videovigilância, a Polícia identificou 
2 indivíduos envolvidos. Depois, agentes policiais 
encontraram um dos indivíduos na Rua do Campo 
e interceptaram-no, o qual admitiu que nos dias 
iniciais de Janeiro, com a colaboração de outros 2 
indivíduos, praticou o furto por várias vezes numa 
quadra de basquetebol da Rua da Torre de Macau. 
Admitiu que na operação, um deles procedeu ao 
furto, enquanto que os restantes dois serviram de 
encobrimento. A Polícia apanhou sucessivamente 
3 indivíduos inimputáveis em razão da idade. 
Todos admitiram a prática do crime e a venda 
dos produtos do crime (telemóveis). Finalmente, 
a Polícia recuperou 3 telemóveis e parte dos 
objectos furtados, e comunicou o facto aos seus 
proprietários.

Os 3 indivíduos são residentes de Macau, 
tendo os seus processos sido entregues ao 
conhecimento do Ministério Público

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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澳門警務廳截獲一名販毒男子

O Departamento Policial de Macau interceptou um homem por tráfego de droga

1 月 5 日，澳門警務廳人員於馬六甲街一帶進行

反罪惡巡邏行動期間，截查到一名形跡可疑的男

子，經警員查問後該男子承認在本澳販毒，有關

毒品藏於所入住之酒店房內。

警員隨後在其酒店房內搜出 3 包懷疑毒品「可

卡因」（連包裝約重 24.31 克，市值約 73,000

港圓）、3 個電子磅及包裝工具等；男子聲稱早

前受僱於一名香港男子，以日薪 1,000 港圓及

食宿費用 3,000 港圓來澳販毒，而近日多次先

後前往指定地點交收毒品，最終被警員截獲。

上述嫌犯為一名 20 多歲的內地男子，本局以「不

法販賣麻醉藥品及精神藥物」罪將其移送檢察院

偵訊。

No dia 5 de Janeiro, os agentes do Departamento 
Policial de Macau, durante a patrulha anti-crime na 
proximidade da Rua de Malaca, interceptaram um 
homem com comportamento suspeitoso. Depois de 

ser perguntado pelos agentes, o homem admitiu a 
prática do tráfego de droga em Macau. A droga foi 
escondida no quarto do hotel onde o homem alojou.

Em seguida, os agentes encontraram no seu quarto 
do hotel três saquinhos de plástico contendo a 
substância suspeita ser a droga “Cocaína” (o peso 
da droga incluindo os saquinhos totaliza cerca de 
24,31 gramas, no valor de cerca de 73.000 HKD), 
t rês balanças electrónicas e instrumentos de 
embalagem; o homem alegou que foi contratado 
por um homem de Hong Kong, o qual deu-lhe 
1.000 HKD como remuneração diária e 3.000 HKD 
como despesas de al imentação e alojamento. 
Recentemente, o homem deslocou-se várias vezes 
a determinados locais para entregar droga, por fim 
tendo sido interceptado por agentes policiais.

O arguido referido que tem mais de 20 anos, 
oriundo do Interior da China, foi encaminhado ao 
Ministério Público por crime de “Tráfico ilícito de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”.
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本局情報廳警員在調查一宗集體打鬥案件期間，

於 1 月 8 日上午，在萬安巷某大廈外發現一名

涉案的越南籍男子，隨即上前對其進行截查，並

在其居住單位內搜獲懷疑毒品「冰」及一把刀背

有鋸齒的金屬刀。

另外，經本局收集及分析情報後，鎖定另一名居

住在河邊新街某大廈內的涉案越南籍男子。警員

作出部署和監視後，於同日下午成功截獲該名涉

案男子，並在其居住單位內發現另外 5 名越南

籍男子，當中有 3 名人士為非法入境者；同時，

警員在上述單位內搜出 3 把金屬刀、懷疑毒品

「大麻」及一些吸食毒品的工具。

基於上述 7 名人士涉嫌觸犯「不法吸食麻醉藥

品及精神藥物」罪、「不適當持有器具或設備」

罪及「禁用武器及爆炸性物質」罪，本局將涉案

人士移送檢察院偵訊。

Durante a investigação de um caso de rixa de 
grupo, os agentes do Departamento de Informações 
desta Corporação encontraram, na manhã do 
dia 8 de Janeiro, fora de um edifício na Travessa 
do Bem-Estar, um indivíduo de nacional idade 

情報廳調查集體打鬥案搜獲毒品及禁用武器

O Departamento de Informações investigou o caso de rixa de grupo e 
apreendeu droga e armas proibidas

vietnamita que  envolveu neste caso. Em seguida, 
o homem foi interceptado imediatamente, e na sua 
residência encontraram-se substância suspeita 
ser a droga “Ice” e uma faca metálica de borda 
serrilhada. 

Por  out ro  lado,  após a reco lha e anál ise de 
i n f o r m a ç õ e s  p e l a  C o r p o r a ç ã o ,  o s  a g e n t e s 
identificaram um outro indivíduo de nacionalidade 
vietnamita, reside num edifício da Rua do Almirante 
Sérgio.  Após a d isposição e v ig i lância pelos 
agentes, na tarde do mesmo dia, foi interceptado 
com sucesso o indivíduo em causa e, na sua 
residência, foram encontrados mais cinco homens 
de nacionalidade vietnamita, dos quais três eram 
imigrantes ilegais. Os agentes encontraram na 
supracitada fracção três facas metálicas, substância 
suspeita ser a droga “Marijuana” e alguns utensílios 
para o consumo de drogas.

Os sete indivíduos acima referidos são suspeitos 
da prát ica dos cr imes de “Consumo i l íc i to de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 
“Detenção indevida de utensílio ou equipamento” 
e “Armas proibidas e substâncias explosivas”, esta 
Corporação encaminhou-os ao Ministério Público 
para efeitos de investigação.
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本局截獲持偽證外籍男女

Esta Corporação interceptou homens e 
mulheres estrangeiros com documento de 
identificação falso

本局出入境管制廳於 1 月 4 日晚上至 5 日凌晨，

先後截獲 6 名涉嫌持偽造證件入境的外籍男女。

1 月 4 日晚上，警員於機場入境大堂截查了 5 名

正準備入境本澳的外籍男女，他們分別出示懷疑

偽造的瑞典、以色列及意大利籍的護照、身份證

及駕駛執照，故將他們帶返警局作進一步調查。

調查期間，5 名人士（3 男 2 女）均承認是伊朗

籍，聲稱有關證件是透過伊朗國內的不知名人士

購買所得（費用約 8,000 至 10,000 歐圓不等），

目的是前往歐洲國家生活及工作。隨後，於 1

月 5 日凌晨，警員再次於機場入境大堂截獲一

名伊朗籍男子，其在辦理入境手續時出示一本懷

疑偽造的西班牙護照，獲取證件的方式與上述人

士相同。

上述 6 名伊朗籍人士涉嫌觸犯「偽造文件」罪，

本局將案件移送檢察院偵訊。

 noite do dia 4 de Janeiro e a madrugada do dia 5 
de Janeiro, o Departamento de Controlo Fronteiriço 
da Corporação interceptaram seis indivíduos 
estrangeiros suspeitos de entrada em Macau por 
deterem documentos falsificados.

N a  n o i t e  d o  d i a  4  d e  J a n e i r o ,  o s  a g e n t e s 
interceptaram no átrio das chegadas do Aeroporto 
cinco estrangeiros que se preparavam para entrar 
em Macau, os quais apresentaram respectivamente 
passaportes, bilhetes de identidade e carta de 
condução falsificados de Suécia, Israel e Itália, 
pelo que, foram encaminhados à esquadra para a 
investigação.

Durante a averiguação, os cinco indivíduos (três do 
sexo masculino e dois do sexo feminino) admitiram 
ser  i ran ianos ,  a legando que os  respec t ivos 
documentos foram adquiridos através de pessoas 
não identificadas no Irão (o custo variou entre 

8 mil e 10 mil euros), cujo objectivo é viver e 
trabalhar nos países europeus. Posteriormente, 
na madrugada do dia 5 de Janeiro, os agentes 
interceptaram, mais uma vez, um iraniano no átrio 
das chegadas do Aeroporto, durante o tratamento 
das formal idades de ent rada,  e le  ex ib iu  um 
passaporte espanhol suspeito de ser falsificado, 
o seu método de obtenção de documentos é o 
mesmo que o dos indivíduos acima referidos .

O s  s e i s  i r a n i a n o s  s u p r a m e n c i o n a d o s  s ã o 
suspeitos da prática do crime de “falsificação de 
documentos”, o caso foi encaminhado ao Ministério 
Público.
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內地夫婦在澳分別假結婚被拘

Casal do Interior da China detido por prática respectivamente de 
casamento falso em Macau

本局出入境管制廳早前跟進一宗由身份證明局

轉介的懷疑假結婚案件。調查發現，涉案內地

夫婦為取得在澳居留權，於 2013 年 9 月「假離

婚」後，該女子以 5 萬港圓報酬，與其澳門居

民表兄在同年 10 月「假結婚」，並讓表兄冒充

其次子的生父，以便為次子取得澳門居民身份。

而該內地男子亦於 2015 年 12 月，以 21 萬港

圓為報酬，與一名本澳女子「假結婚」，該名

本澳女子涉嫌為收取報酬而與真正丈夫進行「假

離婚」。

1 月 5 日，本局以「偽造文件」及「偽造具特別

價值之文件」罪將案件移送檢察院偵訊，5 名嫌

犯年約 30 多至 60 多歲。

O Departamento de Controlo Fronteiriço desta 
Corporação acompanhou recentemente um caso 
suspeito de casamento falso, transferido pela 
Direcção dos Serviços de Identificação. Após a 

investigação, verificou-se que o casal do Interior 
da China, a fim de obter o direito de residência em 
Macau, após o “divórcio falso” em Setembro de 
2013, a mulher pagou uma remuneração de 50.000 
HKD ao seu primo (residente de Macau), a fim de 
praticar o “casamento falso” com ele em Outubro 
do mesmo ano, também pedindo-lhe para se fazer 
pai do seu segundo filho, para que o filho obtenha 
a qualidade de residente de Macau. Em Dezembro 
de 2015, o indivíduo (marido) do Interior da China, 
pagou uma remuneração de 210.000 HKD para 
realizar o “casamento falso” com uma mulher de 
Macau, a qual suspeitou-se de prática de “divórcio 
falso” com o seu verdadeiro marido, cujo objectivo 
foi receber remuneração.

No dia 5 de Janeiro, os cinco arguidos, com idade 
entre mais de 30 e 60 anos, foram encaminhados 
ao Ministério Público por crime de “Falsificação 
de documento” e “Falsificação de documento de 
especial valor”.



33

一男子涉使用他人證件購買口罩被拘

Um homem detido por uso de documento de 
identificação alheio para compra máscaras

本局於 2 月 5 日接報，一男事主日前到藥房購

買口罩時，被告知其身份證資料曾於 1 月 27 日

及 2 月 3 日，分別被用作登記購買口罩，由於

男事主早前曾遺失其身份證，懷疑證件資料被盜

用，故報警求助。

本局經調查鎖定一名周姓男子，該男子向警員承

認早前拾獲相關之澳門居民身份證並使用該證

登記購買口罩。涉案周姓男子為 30 多歲澳門居

民，涉嫌觸犯「對拾得物不正當據為己有」及

「使用他人之身份證明文件」罪，本局將其移送

檢察院偵訊。

No dia 5 de Fevereiro, esta Corporação recebeu uma 
queixa de que um homem foi a farmácia comprar 
máscaras, foi informado que os dados do seu bilhete 
de identidade tinham sido utilizados, respectivamente, 
para registar a aquisição de máscaras em 27 de 

Janeiro e 3 de Fevereiro. Uma vez que o homem 
extraviou o seu bilhete de identidade, suspeitando-se 
que os dados desse documento tenham sido usados, 
pelo que o homem apresentou queixa à Polícia.

Após a averiguação, esta Corporação identificou um 
indivíduo de apelido Chao, o qual confessou aos 
agentes que tinha encontrado o respetivo bilhete 
de identidade de residente de Macau e que o tinha 
utilizado para o registo de aquisição de máscaras. O 
indivíduo de apelido Chao, residente de Macau, tem 
mais de 30 anos, é suspeito de prática dos crimes de 
“Apropriação ilegítima de coisa achada” e de “Uso de 
documento de identificação alheio”, foi encaminhado 
ao Ministério Público para a investigação.

澳門警務廳截查不法賭博拘五人

O Departamento Policial de Macau interceptou 
cinco indivíduos envolvidos no jogo ilícito

2 月 20 日，本局澳門警務廳警員巡經海棠巷休

憩區期間，發現 4 男 1 女聚集懷疑進行「十三

張」賭博，警員隨即上前截查，在現場起出一副

撲克牌，以及於上述人士身上搜出懷疑賭款約值

41,000 澳門圓。有人承認作出賭博行為，每注

金額約 200 澳門圓。

本局將上述 5 名涉嫌「不法賭博」的人士移送

檢察院偵訊，涉案人均為澳門居民，年齡介乎

50 至 70 歲。

No d ia  20 de Fevere i ro ,  quando os agentes 
do Departamento Policial de Macau passaram 
pela Zona de Lazer da Travessa da Begónia, 
encon t ra ram qua t ro  homens  e  uma  mu lhe r 
suspe i tos  de  jogar  “13  Car tas ” ,  os  agen tes 
interceptaram-nas imediatamente e encontraram 
um baralho no local e aposta suspeita no valor 
cerca de 41.000 MOP na posse dos indivíduos 
acima referidos. Alguns admitiram a prática de jogo, 
por cada aposta custou cerca de 200 MOP.

Os cinco residentes de Macau, com idade entre os 
50 e 70 anos, são suspeitos de prática de “Jogo 
ilícito”, foram encaminhados ao Ministério Público 
para a investigação. 
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網購口罩騙案拘一男

Um homem detido por burla da compra de 
máscaras na internet

交通廳截獲多輛懷疑非法改裝車輛

O Departamento de Trânsito interceptou vários 
veículos suspeitos de alterações ilegais

一位女事主到本局報案，稱其於 1 月下旬認識

了一名 20 多歲本澳男子，男子訛稱能以人民幣

8,500 圓代其購買 50 盒口罩。女事主於付款後

未能收到有關口罩，該男子承諾退回款項，但其

後失去聯絡。

澳門警務廳警員展開調查，於 3 月 2 日在涉案

男子住所將其截獲，男子承認以出售口罩為名騙

取女事主金錢，本局以「詐騙」罪將案件移送檢

察院偵訊。

Uma senhora foi à Corporação para apresentar 
queixa de que conheceu, em finais de Janeiro, 
um homem de Macau, com mais de 20 anos de 
idade, o qual alegou falsamente que podia comprar 
50 caixas de máscaras por 8.500 RMB. Após o 

2 月 29 日至 3 月 3 日，交通廳警員於本澳及離

島 各 區 分 別 截 獲 13 輛 懷 疑 非 法 改 裝 車 輛（11

輛重型電單車及兩輛汽車），均需帶返交通廳進

一步處理。

經檢驗，有關車輛分別涉及排氣喉發出之噪音超

過法定標準、車尾車輛識別牌不垂直、未能出示

登記摺、輪胎尺寸與登記摺所載不符，以及部份

配件沒有登記，交通廳已作出相應檢控，並通知

駕駛者須前往交通事務局進行檢驗。

De 29 de Fevereiro a 3 de Março, os agentes 
do Departamento de Trânsi to,  interceptaram, 
respec t i vamente ,  em Macau e  nas  I lhas  13 
veícu los suspei tos de a l terações i legais  (11 
ciclomotores e 2 automóveis), que foram levados 
para o Departamento de Trânsito para o devido 
tratamento.

pagamento, a senhora não recebeu as máscaras e 
o homem prometeu devolver a quantia, mas por fim 
perdeu o contacto.

Os agentes do Departamento Policial de Macau 
iniciaram a investigação e interceptaram o homem 
na sua residência no dia 2 de Março. O homem 
confessou ter aproveitado a venda de máscaras 
para enganou dinheiro daquela senhora, este foi 
encaminhado ao Ministério Público por crime de 
“Burla”.

Após a análise, os respectivos veículos foram 
autuados correspondentemente por razões de que 
o barulho emitido pela mangueira de escape foi 
superior ao máximo permitido pela Lei, a chapa 
identificativa de veículo não estava direita, não 
se conseguiram exibir  o l ivrete de veículo,  o 
tamanho de pneus não correspondeu ao registado 
no livrete, e algumas peças não tinham registo, o 
Departamento de Trânsito informou os condutores 
para deslocar à Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego com os seus veículos para 
efectuar a inspecção.
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培訓課程
Cursos de
Formação

直升機坪保安演習

Exercício de segurança no heliporto

1 月 9 日，澳門直升機坪進行了模擬接獲炸彈恐

嚇電話的保安演習，是次演練由營運商亞太航

空有限公司統籌，參與機構包括警察總局、海

關、治安警察局、司法警察局、消防局、海事

及水務局及民航局。

演習模擬直升機服務營運商接獲炸彈恐嚇電話，

經風險評估後啟動緊急應變計劃並通知各有關

政府機構。聯合協調中心啟動並開展應急工作，

緊 急 疏 散 乘 客 和 工 作 人 員。 參 與 演 習 人 員 約

100 名，歷時兩小時，過程順利，是次演習有

助提升本局和各機構的緊急應變和相互協作的

能力。

Em 9 de Janeiro, no heliporto de Macau foi feito 
um exercício de segurança em que se simulou que 
tinha recebido uma chamada telefónica de ameaça 
de bomba. Este exercício foi organizado pelo 
operador East Asia Airlines Limited, participado 
pelos Serviços de Polícia Unitár ios, Serviços 

de Alfândega de Macau, Corpo de Políc ia de 
Segurança Pública, Polícia Judiciária, Corpo de 
Bombeiros, Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água e Autoridade de Aviação Civil.

No exercício, o operador de serviço de helicóptero 
recebeu uma chamada te lefónica de ameaça 
de bomba, avaliado o risco, iniciou o plano de 
emergência e informou os respectivos órgãos 
de governo. O Centro Conjunto de Coordenação 
iniciou e desenvolveu o trabalho urgente, evacuou 
urgentemente os passageiros e os trabalhadores. 
O exercício que durou duas horas contou com 
a part icipação de cerca de 100 pessoas e foi 
realizado com sucesso. O exercício ajudou elevar 
a capacidade de resposta e de coordenação entre 
esta Polícia e os outros órgãos.

警員到場協助處理突發事件
Os agentes a tratar do incidente no local

本局爆炸品處理組處理可疑物品
O Grupo de Inactivação de Engenhos Explosivos desta 
Corporação a tratar dos artigos suspeitos

演習可加強各部門間的協作能力
O exercício pode reforçar a capacidade de coordenação 
entre os serviços diferentes
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內港碼頭消防演習

Exercício de incêndio no Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto Interior

1 月 17 日，本局聯同海事及水務局、消防局及

海關，在內港客運碼頭舉行消防應急演習，以應

對將於 1 月 23 日恢復的內港客運碼頭往來珠海

灣仔口岸的海上客運服務，提升人員的消防意識

及緊急應變能力，保障旅客、員工及相關使用人

士的安全。演習模擬碼頭一樓電機房因電線短路

而起火、產生濃煙並有蔓延跡象。演習歷時約一

小時，參與的部門及單位合共派出約 100 名人

員及 4 輛緊急車輛，演習過程順利且達到預期

目的。

Em 17 de Janeiro, esta Corporação, realizou, em 
conjunto com a Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, o Corpo de Bombeiros e os 
Serviços de Alfândega de Macau, um exercício 
de incêndio no Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Interior, para responder à retomada do 
serviço marítimo entre este Terminal Marítimo e 
o Porto de Wanzai no dia 23 de Janeiro, de modo 

a aumentar a consciência sobre o incêndio e a 
capacidade de resposta à emergência do pessoal, 
e garantir a segurança de turistas, funcionários e 
respectivos utentes. O exercício simulou que houve 
um incêndio causado por curto-circuito na sala de 
máquinas, resultou fumo intenso e houve indício 
de conflagração. O exercício durou cerca de uma 
hora em que os serviços e unidades participantes 
enviaram cerca de 100 pessoas e 4 veículos de 
emergência, e foi realizado com sucesso e atingiu 
o objectivo esperado.

協助模擬傷者撤離
Simulação de evacuação das vítimas

開設臨時出入境人工通道
Criação do corredor manual provisório de entradas e 
saídas transfronteiriças 

協助消防救援工作
Auxílio no salvamento de incêndio
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晉升儀式
Cerimónia de promoção

本局領導層與新晉警官合照
Fotografia da direcção desta Corporação e novos oficiais

警官晉升儀式

Cerimónia de promoção de oficiais

1 月 3 日，在本局總部舉行了警務總長、副警務

總長及警司晉升儀式。吳錦華局長在晉升儀式上

祝賀獲晉升的警官們，並勉勵他們要牢記使命，

繼續在崗位上發揮才能，以豐富的工作經驗及專

業知識，推動本局向前發展，為打造澳門成為最

安全城市之一而盡心竭力。

獲晉升為警務總長之警官

黃鴻基、李志輝、江偉俊、李日明、劉幸儀、劉小俠

獲晉升為副警務總長之警官

馬超雄、王偉濤、陳宇川、馮長全、李德輝、陳溥棠

獲晉升為警司之警官

陳增祥、劉國保、吳俊銘、葉樹賢、李啓生、金喆萃

Em 3 de Janeiro, teve lugar na Sala de Honra 
do Comando do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, a cerimónia de tomada de posse aos 
cargos de Intendente, Subintendente e Comissário, 
onde o Comandante Ng Kam Wa deu parabéns aos 
oficiais promovidos e incentivou-lhes para continuar 
a ter consciência da sua missão, desenvolver o seu 
talento no posto, promovendo, com a experiência 

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções

de trabalho abundante e conhecimento profissional, 
o avanço de desenvolvimento, realizar o trabalho 
com zelo e diligência para a construção de Macau 
como uma das cidades mais seguras.

Oficiais promovidos ao posto de Intendente
WONG HONG KEI, LEI CHI FAI, KONG WAI CHON, 
LEI IAT MENG, LAU HANG YI CLARA, LAO SIO HAP

Oficiais promovidos ao posto de Subintendente
MA CHIO HONG, VONG WAI TOU, CHAN U CHUN, 
FONG CHEONG CHUN, LEI TAK FAI, CHAN POU TONG

Oficiais promovidos ao posto de Comissário
C H A N  C H A N G  C H E O N G ,  L A U  K U O K  P O U 
FRANCISCO, NG CHON MENG, IP SU IN, LEI KAI 
SANG, KAM CHIT SOI

吳錦華局長為黃鴻基警務總長佩帶肩章
O Comandante Ng Kam Wa a efectuar a imposição de 
distintivo de posto ao Intendente Wong Hong Kei
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本局領導層與新晉警務總長合照
Fotografia da direcção desta Corporação e novos intendentes

本局領導層與新晉副警務總長合照
Fotografia da direcção desta Corporação e novos subintendentes

本局領導層與新晉警司合照
Fotografia da direcção desta Corporação e novos comissários
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副警長晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de subchefe

1 月 10 日，在本局特警隊大樓舉行了副警長晉

升儀式，由吳錦華局長主持，儀式簡單而莊嚴，

本局領導和各部門主管均有出席，為同僚作出

祝賀和勉勵。

2019 年晉升副警長課程，分為三個階段，包括

共同階段、專業階段及實習階段。是次獲晉升

為副警長的 52 位人員包括：普通職程共 50 位

（男性 46 位，女性 4 位），音樂職程共 2 位（男

性１位，女性１位）。人員均通過考核且成績

合格，獲晉升為副警長。

Em 10 de Janeiro, teve lugar no Aquartelamento 
da Unidade Espec ia l  de Pol íc ia  do CPSP,  a 

吳錦華局長於晉升儀式上致詞
O Comandante Ng Kam Wa a proferir discurso na 
cerimónia de promoção

本局領導及主管與新晉副警長合照
Fotografia da direcção e chefias desta Corporação e novos subchefes

吳錦華局長為排名第一的新晉副警長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto pelo Comandante, 
Ng Kam Wa, ao subchefe do primeiro lugar na 
classificação

cerimónia de promoção ao posto de subchefe, a 
qual foi presidida pelo Comandante Ng Kam Wa, a 
cerimónia foi simples mas solene, a direcção e os 
responsáveis dos diferentes departamentos desta 
Corporação estiveram presentes para felicitar e 
incentivar os colegas.

O curso de promoção para o posto de subchefe do 
ano 2019 divide-se em três fases, a fase comum, a 
fase profissional e a fase de estágio. Na cerimónia, 
houve 52 agentes promovidos, entre estes 50 
agentes da carreira ordinária (46 masculinos e 4 
femininos), 2 da carreira de músico (1 masculino 
e 1 feminino). Todos passaram a prova e sendo 
positiva a classificação, assim são promovidos ao 
posto de subchefe.
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1 月上旬，警察樂隊應邀前往濠江中學附屬幼稚

園、聖善學校、聖若瑟教區中學（第一校）及永

援中學進行音樂演出，持續為推廣音樂教育及本

局正面形象竭盡全力。此外，樂隊亦參與「共創

社區新環境 2020」及「保安部隊事務局成立紀

念日晚宴」，為活動增添了隆重歡樂的氣氛。

No iníc io de Janeiro,  a Banda de Música fo i 
convidada para exibir na Escola Hou Kong(Pré-
Primário),  Escola Dom João Paul ino, Colégio 
Diocesano de São José (1) e Colégio Perpétuo 
Socor ro  Chan Su i  K i ,  empregando todos os 

警察樂隊應邀前往多間學校進行音樂演出
A Banda de Música foi convidada para actuar nas 
diversas escolas

參與「共創社區新環境 2020」
Participação na actividade  “Criação de um novo ambiente na 
nossa comunidade 2020”  

樂隊展現警察親民形象
Imagem amigável da Banda de Música

學生參與互動交流
Estudantes nas sessões interactivas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

文藝表演
Actividades
Recreativas

esforços usuais em  sensibilização de educação 
de música e imagem positiva desta Corporação. 
Além disso, a Banda de Música participou ainda na 
actividade “Criação de um novo ambiente na nossa 
comunidade 2020” e no “Jantar comemorativo da 
criação da DSFSM”, contribuindo uma atmosfera 
solene e alegre para as actividades.
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本局出入境事務收費增設「澳門通」卡及「MPay 澳門錢包」繳費方式

Esta Corporação acrescentou os meios de pagamento com “MacauPass” e “Mpay" para 
cobranças para assuntos de migração

為配合澳門特區政府推動電子政務發展，本局

持續優化各類款項收納服務，自 1 月 2 日起，

轄下居留及逗留事務廳各服務點之服務櫃枱（包

括氹仔北安出入境事務大樓、黑沙灣政府綜合

服務大樓、離島政府綜合服務中心的居留及逗

留 事 務 專 區 ） 將 增 設「 澳 門 通 」 卡 及「MPay

澳門錢包」作為繳費方式，市民只需「拍卡」

或以手機應用程式的「付款二維碼」即可繳納

各類款項，進一步方便市民辦理各項手續。

Esta Em ar t icu lação do desenvolv imento do 
governo electrónico da RAEM, esta Corporação 
tem optimizado os diversos serviços de cobrança, 
a partir de 2 de Janeiro, acrescentou os meios 

其他
Outros

de pagamento com “Macau Pass ” e “Mpay” nos 
balcões de serviços dos postos de serviços do 
Departamento para os Assuntos de Residência 
e Permanência desta Corporação (incluindo o 
posto no Edf. de serviços de Migração do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública em Pac On na 
Taipa, o posto no Centro de Serviços da RAEM na 
Areia Preta, a área dos Assuntos de Residência e 
Permanência do Centro de Serviços da RAEM das 
Ilhas), os cidadãos bastam efectuar os diversos 
pagamentos com uma leitura do cartão na máquina 
de cobrança ou o “código QR de pagamento” da 
aplicação de telemóvel, assim facil i ta mais os 
cidadãos aquando de tratamento das formalidades 
diferentes.



42

的 渴 望 與 需 求

　　我是一名隸屬治安警察局的警務人員，長期擔

任着處理繁瑣複雜的內部文件往來工序。每天，我

慣於享受着為疏理檔案文書而絞盡腦汁，細味着為

同事們協調瑣事的勞碌奔波，前線工作的記憶畫面

予我已久遠矣……

　　歲末年初，新型冠状病毒衝着人類社會來犯，

瞬間於整個地殼上有如星火燎原般“遍地開花”，

傳播與感染速度叫人始料未及。本澳社會於行政

長官的領導下快速果斷決策，各政府部門聯同社會

各界同心協力，治安警察局在防疫工作上也擔當了

重要職責。眼見執行前線相關抗疫工作的同僚百上

加斤，屬非前線崗位的我內心不由得一陣矛盾，心

情既感慨又複雜。感慨於前線同僚為抗疫的辛勤付

出、汗流浹背；複雜於自己身為治安警一員，對未

被安排調配前往抗疫戰線的五味雜陳。

　　疫情開始，特區政府即時因應相關事態發展而

開展各類防疫抗疫措施，同僚們再按照上級的指示

執行屬本局範疇的抗疫任務。例如協助衛生部門

於出入境口岸實施體温篩查、巡查酒店、追蹤密切

接觸者、協助相關人士離境、維持購買口罩輪候秩

序、街道宣傳並勸籲切勿聚眾、協助及維持醫學檢

查站運作秩序等。面對工作量大，工種特殊且新穎，

具備一定的操作專業，而且存在受感染風險性的工

   黃炳傑警員

序，我內心是多麼的敬佩每位參與任務的同僚！耳

聞目睹同僚的承擔、專業與勇氣，相對於依然處於

每天持續面對內部恆常文書工作的我而言，裡裡外

外均形成了強烈的對比……

　　一天，情況突然發生了改變，曾經是 Rhonda 

Byrne 著 作“The Secret” 忠 實 讀 者 的 我， 體 現

到大概是浩瀚的宇宙適時回應了我心靈上複雜的訴

求。上級突然要求火速組成包含我在內的特別工作

小組，我懷着澎湃而緊張的心情去迎接全新的工作

安排。稍後，於工作會議中通過上級清晰明確的向

小組成員交代了工作目標與執行細節後，我了解到

小組的工作旨在巡查有需要接受強制家居醫學觀察

人士的情況，以及核實他們遵守相關指引。我瞬間

意識到相關工作於執行上非常清晰，然而，驟然又

有另一股感受湧上心頭……為了最大程度地穩定社

會運作，小組隨即就進入行動的狀態，成員繞成小

圈互相提醒工作細節、整理核實名單及計劃巡查路

線，一邊穿戴防護裝備，一邊互告安全指引……然

而，於各成員的眼眸……或最少於我個人的眼中，
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我看到一絲困惑與憂慮……一切整裝待發，一分鐘

後我們隨即登車出發，開展首個巡查工作，沉默的

五十秒過去了，有人問道：“阿傑！家中有小孩子

嗎？”“兩個！一個四歲、一個七歲”……我回應。

　　於疫情陰霾的影響下，彷彿形成了更為敏感的

社會觸覺。此時此刻配戴口罩雖說是常態，但兩名

警務人員於公共街道住宅入口，配戴着口罩、護目

鏡與外科手套就讓人們或多或少緊張起來。“有人

確診嗎？”、“幾樓呀？邊戶呀？”、“甚麼事嗎？

抓人去隔離嗎？”……一時之間，大量緊張而急速

的 追 問 聲 不 絶 於 耳。 我 們 連 翻 耐 心 回 應：“ 別 擔

心……是巡查，我們純粹巡查……”。我確信，言語

並非人類社會溝通交流的最重要元素，因為我感受

到，於口罩和護目鏡的“阻隔”下，不止是病毒，

就連對語意也起到了“阻隔”的功能。基於是全澳

首日的家居醫學觀察巡查項目，我們到達每個目標

地 點， 從 目 的 地 附 近 離 開 車 輛、 踏 足 人 行 道、 步

入管理處、進入升降梯、抵達樓層……我們與大眾

都產生着強烈的身、心互動。途人拼發出孜孜以求

的求知渴望，管理處湧現着保家衛國的守護精神，

待升降機的住戶紛紛火速體現出刑仁講讓的好客之

道……我們都強烈的互動着，嘴裡向他們解釋着，

心中向自己解釋着……因為疫情……大家有可能會關

心一點、緊張一點，人之常情，需要理解……於一路

上持續耐心的解釋過程之中，我亦默默的深以為然。

　　突破了重重的“考驗”之後，我大概了解到不

同角色於不同角度所產生的不同觀點。我們終於抵

達第一位巡查對象的居所大門，按鈴前的一刻，我

內心已經預期了產生各種不同反應的可能性……經

過 了 若 干 個 巡 查 單 位， 我 們 遇 到 過 緊 張 的、 惶 恐

的、困惑的、疑問的……更不乏午後睡眼惺忪的。

漸漸地，每次按鈴，每次面對受訪人士，我更加會

將心比己，試着換位思考問題，如果他們需要，我

願意運用我一切的資源，努力去緩和他們過度的緊

張，消除他們不必要的惶恐，排解他們不安全的困

惑，回應他們不理解的疑問。巡查工作讓我逐漸體

會到，巡查是以社會公共安全為首要目的，這與受

訪者的心理安全並不相矛盾，社會上並非每位公民

都必然感受到安全，但絶不能忽視甚至剝奪他們對

安全的渴望與需求。晚上九時四十五分，到達了首

日工作最後一位巡查對象的住宅大門，按下了格外

清脆而響亮叮噹的一聲門鈴，隔着鐵閘凝視着木門

與門框之間露出了垂直而漸漸開濶的亮光，核實受

訪者於家居逗留的同時，我也積極地準備着為受訪

者提供各類“安全”解說以便“安其不安”。應門

的恰好正是受訪者本人，我簡明流暢的表述了巡查

目的並示意受訪者出示身份證予以確認，受訪者回

應：“好的，稍等”，稍後受訪者開啟了鐵閘，向

我出示了身份證的同時，端上了兩小瓶蒸餾水，“阿

sir，辛苦你們了……”他說道。

　　首日巡查工作結束，回到警區，按照衛生當局

的指引對相關裝備及自身進行了清潔與消毒的工

序。返家的路上，我急不及待致電太太，分享了今

天於新工作崗位上的點滴，她沉默了片刻後輕聲問

道：“你……今晚睡客廳……還是睡房？”……我也

於沉默後猶豫的回應了：“當然是客廳……”。

　　面對疫情，每個人不同的經歷與認知，導致了

情緒、感受、思考和反應各有差異。面對危機、災

難，社會必需團結一致、同心合力，方存在共同戰

勝的把握。然而，團結的基礎是信任、理解與包容，

不論是陌生的巡查受訪者，抑或是鶼鰈情深的枕邊

佳人，都不能忽視甚至剝奪他們對安全的渴望與需

求。當社會正處於幽谷時期，信任其不信任、理解

其不理解、包容其不包容。我的責任，我所樂於積

極承擔的使命，大概是以種種形式，對身邊的所有

人奉獻出力所能及的安全與安心的需要，不論我的

角色是一名警務人員、一位丈夫、抑或一位父親。
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創作靈感 :
　　面對來勢洶洶的新型冠狀病毒疫情，全城嚴陣應對前所未有的衝擊。全澳

處於停工、停課之際，從前熱鬧的市面頓時變得冷清，我們意識到長期的抗疫

戰鬥無可避免。在這段艱辛的日子裡，一眾同心協力的無名戰士，一直臨危不

懼地守護着我們的家園，為澳門所有市民作出無私的奉獻。我們希望以旋律寄

予祝福，藉歌詞鼓舞士氣，以歌聲替代掌聲，歌頌一眾正在前線對抗疫情的英

雄所作的無私奉獻，向一眾傑出的守護者致敬，並鼓勵全澳市民共同發放正能

量衝破困境。

《同心》
作曲：陸瀚龍首席警員

填詞：梁沛文警長、丘龍恩警長

編曲、混音：曾慶欣

錄音：鄺啟博、曾慶欣

主唱：周美倫 副警長

張俊民 一等警員

孫韋倫 警員

葉越奇 警員

( 治安警少年團成員 )

蘇佩莎 深資團員

吳樂希 團員

李泳銦 團員



45

《Solidariedade》

Compositor: 
 Guarda Principal Lok Hon Long
Letrista: 
 Chefe Leong Pui Man 
 Chefe Iao Long Ian
Produção musical e mixagem: 
 Chang Heng Ian
Gravação: 
 Kuong Kai Pok
 Chang Heng Ian

Cantor:
 Subchefe Chao Mei Lun
 Guarda de primeira Cheong Chon Man
 Guarda Sun Wai Lon
 Guarda Ip Ut Kei

 (Membros do Grupo Júnior do CPSP)
 Membra experiente Sou Pui Sa
 Membra Ng Lok Hei
 Membra Lei Weng Ian

Inspiração para a criação:
 Face à epidemia de novo tipo de coronavírus, todos os indivíduos estão preparados para enfrentar 
seriamente os impactos sem precedentes. No período da suspensão de trabalho e das aulas, a cidade de Macau 
animada tornou-se, de repente, tranquila, pelo que sabemos que são inevitáveis os trabalhos anti-epidémicos 
a longo prazo. Durante esta conjuntura difícil, os “militares anónimos” têm protegido o nosso lar sem medo, 
prestando os seus contributos desinteressados a todos os cidadãos de Macau. Nós desejamos dar felicitação 
através da melodia, motivar o moral através da letra, e substituir os aplausos pela música, com vista a elogiar 
os heróis que estão na linha da frente a resistir à epidemia por sua dedicação altruísta, prestar homenagem aos 
protectores méritos, e estimular todos os cidadãos de Macau para divulgar a energia positiva e ultrapassar as 
situações difíceis.



46

這些運動包括跑步、游泳、騎單車、舉重、健身舞或

球類運動等等。

　　安多酚（Endorphin）稱為腦內麻藥，是天然的

止痛劑，對人體的止痛效果居然是嗎啡的 6 倍以上，

並能給人以愉快感、對減輕心理壓力具有獨特的作用，

缺乏這種物質會使人有痛苦體驗，產生抑鬱，多分佈

於神經系統中。目前已有實驗證明，人體在運動過程

中可以促進安多酚（Endorphin）的分泌，尤其是高

強度的運動，分泌量更加多。還有一種說法指出，伴

隨著安多酚（Endorphin）分泌而產生的感覺，會引

起依賴性的身體中毒，經常運動的人，往往會發現，

只要幾天不運動就會感到渾身不自在，這或許就是安

多酚（Endorphin）在作怪。不過這跟酒精中毒或毒

品上癮的症狀完全不同，運動中毒只會為身體帶來好

處，讓心情更輕鬆愉快，生活更感到幸福圓滿。

運動可以有效改善抑鬱、焦慮等情緒病：

　　運動時，大腦亦會分泌大量多巴胺（Dopamine）

的化學物質，它是一種神經傳導物質，它主要負責大

腦的情慾，感覺，將興奮及開心的信息傳遞，所以大

腦中的多巴胺水平越多，也越能讓你產生快樂的感覺。

　　美國杜克大學的科學家研究發現，運動能有效地

治療抑鬱症及防止病情惡化，在預防疾病復發的問題

上其效果甚至比專門用以對抗抑鬱情緒的藥物更加顯

著。此外，研究亦顯示經常坐著不動的人，罹患抑鬱

症的機會是經常運動的人的兩倍。運動除了能改善抑

鬱情緒，亦有鎮靜及舒緩焦慮情緒的作用，這是由於

運動可以降低壓力荷爾蒙的分泌，又可分散我們的注

意力，把我們暫時帶離緊張、不安、焦慮的環境，所

以有一種「越動越快樂」的感覺。

心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

越 動 越 快 樂 ： 談 運 動 療 法
Mais exercício, mais feliz: falar sobre a terapia desportiva

曹艷琼  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicóloga, Chou Im Keng (Karen)

　　健康快樂是每個人最大的願望，尤其是新型冠狀

病毒肺炎目前在全世界肆虐，健康快樂顯得更為珍貴。

而且，我們從小便認識到運動對身體有益，它的益處

真是多不勝數。無論運動的目的是為了提升體能、改

善體質、減肥、健身……有越來越多的人發現，運動所

帶給他們的，不再只是強壯的身體，或窈窕的身材，

運動更能令人減壓，降低不安情緒，是治療焦慮及抑

鬱這些負面情緒的「最佳良藥」。在過去輔導的過程

中，我也非常鼓勵個案多做運動，曾經有一位患有抑

鬱症的個案，經過一段時間的跑步運動，不但抑鬱症

不藥而癒，而且還培養出對跑步的興趣，現在已是馬

拉松的常客了。

你 知 道 什 麼 叫 做「 跑 步 者 的 愉 悅 感 」（Runner's 

High) 嗎？   

　　大多數有跑步習慣的人都明白此道理，「跑步者

的愉悅感」（Runner's High）是指當運動量超過某一

階段時，體內便會分泌安多酚（Endorphin），這種

物質不僅令人興致勃勃，甚至產生開心及幸福的感覺，
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　　另外，運動能促進新陳代謝，令身體更快排走過

多的壓力荷爾蒙，刺激腦內褪黑激素的分泌，有助提

升睡眠質素。如果你有失眠的困擾，不妨多作運動，

尤其是晚飯一小時後，進行散步、快走或慢跑等運動，

然後洗個熱水澡，既能將一天的辛勞盡消，感覺輕鬆，

亦會更容易入睡。

　　有些情緒病的個案不願意接受精神科藥物的治療，

他們擔心對藥物有依賴以及產生很多副作用，在這種

情況下，我會強力推薦他們進行運動療法，因為大量

運動的效果等於服食了一顆抗抑鬱藥，個案往往聽到

這樣的神奇效果都會有較大的動機去運動。

運動療法小貼士：

1. 堅持：運動的成效不會立竿見影，必須持之以恆。

如果有抑鬱焦慮等問題，只要你堅持四個星期運動，

情緒困擾將得到很大的改善。

2. 合適：根據個人體質、興趣及性格，選取合適的運動，

只有選擇自己喜歡的運動方式才可以持續下去，並讓

其成為習慣，否則，可能鍛鍊沒多久就感覺索然無味

而放棄。

3. 計劃：為自己訂立一個運動計劃，養成至少每週運

動三次、每次三十至四十五分鐘，運動的強度可循序

漸進。

4. 頻率：跑步的時間以傍晚為宜，速度應至少每分鐘

跑 120 步，頻率為每周至少跑 3 次，每次堅持跑 30 ～

50 分鐘。研究顯示，有氧運動能有效地改善患者心理

健康，而無氧運動對心理健康沒有改善作用。

5. 模式：選擇自己喜歡的鍛鍊模式，如果你喜歡游泳，

不必強迫自己去跑步，如果你喜歡看電視的話，也可

以在電視機前邊看電視邊慢跑，而且在家運動更不受

天氣影響。例如快走、跳繩、跑步、游泳、健身舞等

有氧運動都是不錯的選擇。

6. 友伴：相約家人或三五知己一同運動，強健身心之

餘亦可相互支持，增進彼此的情誼。

　　我們身處於生活步伐急速的現代社會中，壓力的

來源有工作、生活、人際關係或社會等等，壓力是都

市人無法避免的一件事情。透過運動，我們不但有強

健的身體，還可以舒解壓力、抵抗抑鬱、減輕焦慮不

安、改善失眠，甚至還可促進人體大腦分泌出感到快

樂、幸福的物質，令我們產生好心情。期盼在警隊中

能形成一股運動的風潮，大家可以利用午休時間或

下班後，換上運動裝束，相約三五知己大家一起去運

動。我深信勤運動，大家身心都會更健康。你今天運

動了嗎？
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A endorfina é conhecida como anestesia cerebral, 
sendo um analgésico natural, e o seu efeito analgésico 
para o corpo humano é realmente seis vezes maior do que 
o da morfina, o que dá uma sensação de alegria e tem um 
efeito específico para aliviar o stresse psicológico. A falta 
desta substância pode causar experiências de angústia 
e depressão. A endorfina espalha frequentemente pelo 
sistema nervoso. Actualmente, existem experimentações 
que provam que, na prática de exercícios, o corpo humano 
pode promover a secreção da endorfina, especialmente 
o desporto de alta intensidade, segregando ainda mais 
endorfina. Há outra descrição que diz, a sensação 
gerada com a secreção da endorf ina pode causar 
toxicodependência, para as pessoas que praticam 
exercícios frequentemente, desde que não pratiquem 
desporto por alguns dias, sentem-se desconfortáveis, 
talvez seja o efeito levado pela endorfina. No entanto, a 
situação referida em cima é completamente diferente dos 
sintomas de toxicodependência de álcool ou drogas, e o vício 
de desporto só faz bem ao corpo, tornando o humor mais 
relaxado e alegre, isto faz com que a vida seja mais feliz.

O desporto pode melhorar eficazmente a depressão, a 
ansiedade e outras doenças emocionais:

Durante a prática de exercícios, o cérebro também 
segrega a grande quantidade de uma substância química 
chamada dopamina,  sendo um neurotransmissor, 
responsável principalmente pela emoção e sentimentos, 
transmitindo sinais de excitação e alegria. Portanto, quanto 
mais dopamina houver no cérebro, mais feliz que se 
sentem.

Os cientistas da Universidade de Duke dos Estados 
Unidos da América descobriram que o desporto pode 
tratar eficazmente a depressão e prevenir o agravamento 
de doenças, e que os seus efeitos na prevenção da 
recaída de doenças são ainda mais significativos do que 
os medicamentos específicos para combater à depressão. 
Além disso, o estudo também revela que, relativamente 
às pessoas que praticam sempre exercícios, as pessoas 
que se sentam frequentemente têm a dupla probabilidade 
no sofrimento de depressão. O exercício físico além de 
melhorar a depressão, também tem o efeito de acalmar e 
aliviar a ansiedade, uma vez que pode reduzir a secreção 
de cortisona e também pode ajudar-nos a distrair, livrando-
nos temporariamente do ambiente de tensão, inquietação e 
ansiedade. Por isso, há uma sensação de "mais exercício, 
mais feliz".

A saúde e a felicidade são os grandes desejos de toda 
a gente, especialmente no momento em que a pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus alastrada por todo 
o mundo, pelo que a saúde e a felicidade são ainda mais 
preciosas. E sabemos desde a tenra idade que o desporto 
faz bem à saúde, e as suas vantagens são incontáveis. 
O objectivo do desporto é variado: elevar a capacidade 
física, melhorar a saúde, perder peso e fazer ginástica...... 
há cada vez mais pessoas que descobrem que o desporto 
lhes traz, já não é só um corpo forte, ou um corpo esbelto, 
mas sim ajuda pessoas a aliviar o stresse e diminuir a 
inquietação, sendo o “melhor remédio” para ansiedade 
e depressão. Durante os aconselhamentos no passado, 
também estimulei o pessoal nos casos a praticar mais 
exercícios, tendo-se registado um doente do caso de 
depressão, após um período da corrida, o doente não só 
recuperou sem qualquer tratamento médico, como também 
cultiva o interesse na corrida, actualmente o doente é um 
participante frequente na maratona.

Sabe o que é o “aprazimento dos corredores” (Runner's 
High)?

A maioria das pessoas que tem hábitos de corrida 
entende isso. O “aprazimento dos corredores” (Runner's 
High) significa que quando a quantidade de exercícios 
físicos excede uma determinada fase, o corpo segrega 
a endorfina, substância que não apenas traz excitação, 
até produz uma sensação de alegria e euforia, esses 
desportos incluem correr, nadar, andar de bicicleta, 
halterofil ismo, exercícios aeróbicos ou desporto de 
modalidade de bolas, entre outros. 
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心理輔導員 Psicóloga : 曹艷琼 Chou Im Keng (Karen)

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7693

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

Além disso, o exercício pode promover o metabolismo 
a expulsar mais rapidamente a cortisona excessiva do 
corpo, estimulando a secreção de melatonina no cérebro 
e ajudar a melhorar a qualidade do sono. Se sofre 
de insónia, pode fazer mais exercício, especialmente 
uma hora depois de jantar, como por exemplo passear, 
caminhar rapidamente ou correr devagar e depois tomar 
um banho de água quente, assim além de eliminar o 
cansaço do dia e ficar mais relaxado, mas também é mais 
fácil adormecer.

Algumas pessoas com doença emocional não 
querem ser tratadas com medicamento psiquiátrico, por 
se preocuparem com a dependência de medicamento 
e a produção de efeitos secundários. Nesses casos, 
recomendo vivamente como terapia a prática de exercício, 
porque o efeito de fazer exercício é equivalente a um 
antidepressivo, sendo que as pessoas geralmente têm 
maior motivação para praticar exercício quando ouvem tais 
efeitos mágicos. 

Dicas para terapia por exercício:

1. Perseverança: A eficácia de exercício não será imediata, 
por isso tem de persistir. Se estiver a sofrer de problemas 
como a depressão e a ansiedade, desde que insista em 
quatro semanas de exercício, o stresse emocional será 
bastante melhorado.

2. Adequação: De acordo com a sua saúde, o gosto e a 
personalidade, escolha o exercício adequado, pois só com 
o exercício de que goste é que se consegue persistir, e 
desenvolver como um hábito, caso contrário, poderá se 
sentir entediado e desistir depois de um tempo.

3. Plano: Faça um plano desportivo, desenvolva pelo 
menos três vezes por semana, 30 a 45 minutos de cada 
vez, onde a intensidade do exercício pode ser gradual.

4. Frequência: O tempo de correr é preferencialmente 
ao final da tarde, a velocidade deve ser de pelo menos 
120 passos por minuto, a frequência deve pelo menos 3 
vezes por semana e insistir em correr por 30 a 50 minutos 
de cada vez. Os estudos demonstraram que o exercício 
aeróbico pode melhorar efectivamente a saúde mental dos 
pacientes, enquanto o exercício anaeróbico não tem efeito 
na melhoria da saúde mental.

5. Modo: Escolha o seu modo de exercício favorito. Se 
gosta de nadar, não precisa de forçar-se a correr. Se gosta 
de ver televisão, também pode correr enquanto assiste 
a televisão, e, o exercício em casa não é afectado pelo 
clima. Os exercícios aeróbicos, como a caminhada rápida, 
salto à corda, corrida, natação e ginástica aeróbica são 
todas boas escolhas.

6. Companhia dos amigos: Combine com os membros da 
família ou amigos para fazer exercício, para além de poder 
fortalecer a forma física, pode-se ainda dar ânimo um ao 
outro e aumentar a amizade. 

    Estamos numa sociedade moderna, onde o ritmo 
de vida é rápido, as fontes de stresse vêm do trabalho, 
vida, relação interpessoal ou sociedade, etc. O stresse é 
algo inevitável para os habitantes da cidade. Através do 
exercício físico, não apenas temos um corpo forte, mas 
também aliviamos o stresse, resistimos à depressão, 
reduzimos a ansiedade, melhoramos a insónia e até 
promovemos a secreção do cérebro humano para sentir 
substâncias felizes, para que estejamos bem dispostos. 
Espera-se que se torne uma tendência de exercício na 
força policial, todos podem aproveitar o intervalo para o 
almoço ou depois do trabalho, vestir roupas desportivas 
e combinar com os amigos para praticar exercício juntos. 
Acredito que com o exercício frequente, todos serão mais 
saudáveis. Você já fez exercício hoje?
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服務承諾
Carta de
Qualidade 2020 年 第 一 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% ---

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% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

25 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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

27 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

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

居留及逗留事務廳
居留分處

100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% ---

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

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

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

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

35 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 100%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其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% ---

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% ---

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

12 回境許可證明書

50 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
居留分處

---

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

52 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

13 緊急求助服務 53 接聽熱線 (999) 9 秒 99% 策劃行動廳
行動通訊中心 99.88%

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

100%

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 98.88%

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

96.15%

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

20 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察及記錄科

---

21 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

22 遺體火化執照
63 申請（連同《遺體搬遷實況筆錄》） 35 分鐘 90% 100%

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

23 使用及攜帶競賽武器
准照

65 申請（連同《買賣／轉移槍械之許可》) — 審批 20 個工作日 98%

情報廳
槍械及彈藥科

100%

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

67 續期 17 個工作日 95% 100%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

24 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 90%

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 100%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 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% 100%

28 保安員工作證 77 申請 10 個工作日 98% 情報廳
私人保安企業科 100%

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

行動控制中心 100%

30 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

策劃行動廳
策劃行動辦公室

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2. 達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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1o Trimestre do ano 2020
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% ---

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 do Interior da China"

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% 100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

7
"Autorização Especial de 
Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

8 Autorização de Residência

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

Subdivisão de 
Residência do 

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

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

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

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

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

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

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 100%

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

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

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

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

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

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

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

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Residência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

99.88%

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

100%

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

98.88%

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

96.15%

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

100%

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

Comissariado de 
Fiscalização e Registo do 

Departamento de 
Informações

---

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

22 Alvará para cremação de restos 
mortais

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

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 90%

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

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% 100%

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%.



南灣警司處
Comissariado da Praia Grande

南灣警司處分站 /旅遊警察服務中心
Posto do Comissariado da Praia Grande / 
Centro de Apoio a Turistas

北區警司處
Comissariado da Zona Norte

東區警司處
Comissariado da Zona Leste

東區警司處分站
Posto do Comissariado da Zona Leste

東區警司處港珠澳大橋報案室
Posto de Relatórios da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau do Comissariado da Zona Leste

新口岸警司處
Comissariado da ZAPE

新口岸警司處分站
Posto do Comissariado da ZAPE

失物查詢電話
Consulta de "Perdidos e Achados"

D
.P

.M
.

澳
門
警
務
廳

(853) 2893 8258

(853) 2840 3492
(853) 2841 5535

(853) 2857 2027

(853) 8805 1316

(853) 2876 7574

(853) 8805 0386

(853) 8790 5636

(853) 2872 5100

(853) 8597  0542

(853) 8597 0572

 (853) 2858 1126

(853) 8981 5388

(853) 8805 1318

(853) 2876 7572

(853) 2840 0630

(853) 8790 5640

(853) 2872 5742

(853) 2840 0630

治安警務
Policiamento 電話／TEL 傳真／FAX

機場警務處
Divisão Policial do Aeroporto

機場警察接待處
Posto de Atendimento do Aeroporto

氹仔警司處
Comissariado da Taipa

路環警司處 
Comissariado de Coloane

路環警司處分站
Posto do Comissariado de Coloane

路環警司處澳門大學分站
Posto Universidade de Macau do 
Comissariado de Coloane

失物查詢電話（機場）
Consulta de "Perdidos e Achados"
(Aeroporto)

海
島
警
務
廳

D
.P

.I.

特
警
隊

U
.E

.P
.

(853) 8898 1627

(853) 8898 1353

(853) 2882 1047

(853) 2850 3253
(853) 2850 3371

(853) 2887 1107

(853) 2850 6207

(853) 8898 1637

(853) 2886 1208

(853) 8898 1320

(853) 2882 2009

(853) 2850 3254

(853) 8899 0315

(853) 2850 6209

--

(853) 2843 9849

(853) 8593 1307

(853) 8980 0713

(853) 8593 1420

特警隊大樓
Aquartelamento da UEP

警犬基地
Sede do Grupo Cinotécnico

情
報
廳

D
.I. (853) 2857 7577 --罪案舉報熱線

Denúncias (crimes)

出入境事務
Assuntos de Migração 電話／TEL 傳真／FAX

情
報
廳

D
.I.

准照／許可事務
Assuntos de Licenças / Autorizaçõ 電話／TEL 傳真／FAX

遺體搬遷服務查詢
Transladação de Restos Mortais

私人保安企業服務查詢
Actividades de Segurança Privada

槍械及彈藥許可/准照查詢
Autorização/ Licença de Armas, Munições e Queima

(853) 8897 0944

(853) 8897 0934 

(853) 8897 0922

(853) 8897 0940

(853) 8897 0930 

(853)  8897 0929 

傳真／FAX

澳門南區交通警司處
Comissariado de Trânsito da 
Zona Sul de Macau

海島交通警司處
Comissariado de Trânsito das Ilhas

(853) 2837 4214

(853) 8898 9593

(853) 2852 3407

(853) 8898 9592D
.T

.

交
通
廳

交通警務
Policiamento de Trânsito 電話／TEL

傳真／FAX電話／TEL

內部事務
Assuntos Intemos 電話／TEL 傳真／FAX

警察學校
Escola de Polícia

內部監管及資訊廳
Departamento de Fiscalização Intema e Informática

輔助及服務警司處
Comissariado de Apolo e Serviços

(853) 2882 5336

(853) 8790 5701

(853) 2857 3034

(853) 2882 5339

(853) 8790 5700

(853) 8981 5639

E.
P.

D
.F

.I.
I.

D
.G

.R
.

居留／逗留事務
Assuntos de Residênic / Permanência

其他服務
Outros serviços

策
劃
行
動
廳

D
.P

.O
.

(853) 8790 5627

(853) 8790 5429

(853) 8790 5420

(853) 2878 7373

(853) 8790 5458 

(853) 8790 5459

(853) 8790 5455

(853) 8790 5467

資源管理廳（出納）
Departamento de Gestão de Recursos 
(Tesouraria)

公共關係處
Divisão de Relações Públicas

申請花紅更
Pedido de Serviço Gratificado

處理投訴
Tratameto de Queixas

D
.G

.R
.

電話／TEL 傳真／FAX

出
入
境
管
制
廳

D
.C

.F
.

(853) 8980 0321

(853) 8798 5327

(853) 8898 1317

(853) 8898 9617

(853) 2885 0355

(853) 2893 9434

(853) 2827 1327

(853) 8805 0323

853) 2872 5488

(853) 8980 0323

(853) 8798 5304

(853) 2886 1162

(853) 2887 0163

(853) 8295 7300

(853) 2893 9403

(853) 8799 3330

(853) 8805 0300

(853) 8897 0300

關閘出入境事務站
Posto de Migração das Portas do Cerco

外港碼頭出入境事務站
Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Exterior

機場出入境事務站
Posto de Migração do Aeroporto

路氹城出入境事務站
Posto de Migração de Cotai

氹仔碼頭出入境事務站
Posto de Migração do Terminal Marítimo 
da Taipa

內港及遊艇碼頭出入境事務站
Posto de Migração do Terminal Marítimo 
do Porto Interior e de Iates

珠澳跨境工業區出入境事務站
Posto de Migração do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

港珠澳大橋出入境事務站
Posto de Migração da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau

調查及遣送處及非法拘留中心
Divisão de Investigação e Repatriamento,
Centro de Detenção de Imigrantes Ilegais

(853) 2872 5488 (853) 8897 0300 
居留及逗留事務廳
Departamento para os Assuntos
de Residência e PermanênciaD

.A
.R

.P
.


