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疫情不除、警察不退

A polícia não desiste a menos que 
a epidemia desapareça

警察總局梁文昌局長視察北安客運碼頭病毒核酸檢測站
O Comandante-geral dos SPU, Leong Man Cheong, 
inspeccionou o Posto de testes virais de ácido nucleico no 
Terminal Marítimo de Passageiros de Pac On

本澳代表出席澳珠聯防聯控工作組會議
Presença de representantes de Macau na reunião do 
Grupo de Trabalho de Prevenção e Controlo Conjunto de 
Macau-Zhuhai

多位局長檢視病毒核酸檢測站外的設施
Vários directores inspeccionaram as 
instalações fora do Posto de testes virais de 
ácido nucleico

保安司黃少澤司長與保安範疇領導巡視關閘出入境事務站
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak e as autoridades de segurança inspeccionaram o Posto de Migração das 
Portas do Cerco

特  稿
Reportagem
Especial

2020 年初，新型冠狀病毒在全球迅速傳播，給

各國人民生命財產安全帶來嚴重威脅。澳門特別

行政區政府雷厲風行地實施一系列防疫措施，有

效阻隔疫情傳播，本局亦堅守在防疫控疫的最前

線，因時制宜地開展各項工作，以行動實踐「疫

情不除、警察不退」的錚錚誓言。

4 至 6 月期間，為了維持疫情下的社會治安穩

定，本局同時開展了多項配合疫情防控的工作，

每天全力以赴，不曾鬆懈，守護澳門居民生命財

產安全，維護澳門長期繁榮穩定。

No início de 2020, o novo tipo de coronavírus 
espalhou-se rapidamente pelo mundo, constituindo 
uma ameaça grave à segurança da vida e bens do 
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吳錦華局長巡視出入境事務大樓的防疫設施
O Comandante Ng Kam Wa inspeccionou as instalações anti-
epidémicas do Edifício de Migração

本局防疫工作會議
Reunião sobre o trabalho anti-epidémico da Corporação

本局為學校復課加派警員疏導交通
Face à retomada das aulas, a Corporação dobrou efectivos em 
vias públicas para regularizar o escoamento do trânsito

維持各出入境口岸
通關秩序
Assegurar a ordem 
de inspecção 
fronteiriça nos postos 
alfandegários

到各區張貼「澳門健康碼」
海報
Afixar o cartaz propaganda 
do “código de saúde de 
Macau” nos bairros

人員走訪社區進行防疫宣傳
Visita ao bairro para difundir
a prevenção da epidemia

開設跨境學生專用通道
Criação de acesso reservado para alunos transfronteiriços

povo em todos os países. O governo da Região 
Administrativa Especial de Macau implementou 
vigorosamente uma série de medidas de prevenção 
da ep idemia,  preven indo e f icazmente a  sua 
propagação. A Corporação está também na linha 
da frente da prevenção e controle da epidemia, 
realizando diversas tarefas de acordo com as 
condições actuais e cumprindo o juramento de 
“A polícia não desiste a menos que a epidemia 
desapareça” com acções.

Durante o período de Abri l  a Junho, a f im de 
assegurar a segurança pública e a estabilidade 
social sob a epidemia, a Corporação real izou 
simultaneamente vários trabalhos em articulação 
c o m  a  p r e v e n ç ã o  e  c o n t r o l o  d a  e p i d e m i a , 
diligenciou diariamente com todo o empenho e 
nunca desistiu, para proteger a segurança da vida 
e bens dos residentes e manter a prosperidade e 
estabilidade permanente de Macau.
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本局人員出席應變協調中心新聞發佈會適時發佈最新消息
Presença do nosso pessoal na conferência de imprensa no Centro de Coordenação de 
Contingência para difundir oportunamente as últimas informações

交通警員在檢測站外指揮交通
Agente policial a regularizar o trânsito na área circundante do 
Posto de testes virais

警員在輪候點巡邏維持秩序
Patrulha policial no local de fileiras a manter a ordem

檢測站內防疫及輪候設施
Instalações anti-epidémicas e de espera no interior do Posto de 
testes virais

本局人員在輪候點加設帳篷
Nossos agentes a montar toldas no local de fileiras 
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4 月 4 日上午 10 時，吳錦華局長

率領本局領導層及眾警官，在與

關閘出入境事務站人員會議前默

哀 3 分鐘，對在新冠肺炎疫情中

犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼。此外，本

局各部門懸掛國旗和區旗的地點也下半旗誌哀。

No dia 4 de Abril, pelas 10H00, à frente da direcção 
e oficiais da Corporação, o Comandante Ng Kam 
Wa fez três minutos de silêncio antes de uma 
reunião com o pessoal do Posto de Migração das 
Portas do Cerco, a expressar sinceras condolências 
aos mártires e compatriotas que morreram na 
epidemia de novo tipo de coronavírus. Além disso, 
as dependências da Corporação também içaram a 
bandeira a meio pau em homenagem às vítimas.

吳錦華局長率領領導層及眾警官悼念離世同胞
À frente da direcção e oficiais da Corporação, o 
Comandante Ng Kam Wa prestou homenagem aos 
compatriotas falecidos

本局各部門懸掛
的國旗和區旗皆
下半旗誌哀
A bandeira nacional 
e a bandeira de 
Macau içadas 
a meio pau na 
entrada das 
dependências em 
homenagem às 
vítimas

各部門人員進行默哀儀式
Pessoal das dependências na cerimónia de silêncio

4
四月 ABR

深切悼念疫情犧牲烈士和逝世同胞

Sinceras condolências aos mártires e compatriotas mortos 
pela epidemia
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保安學員就展覽內容踴躍提問
Instruendos das FSM levantaram activamente 
questões sobre a exposição

同僚積極參與國家安
全圖片展
Os colegas assistiram 
activamente à 
exposição de fotos de 
segurança nacional

本局領導層積極響應參與展覽
A direcção da Corporação assistiu activamente à exposição

4 月 15 日正值「全民國家安全教

育日」，澳門特區政府舉辦「國家

安全走進校園」網絡圖片展。

國家安全與澳門社會穩定密不可

分，本局作為澳門保安部隊一員維護社會治安責

無旁貸。本局領導層透過線上瀏覽方式觀看圖

片展網站內容，全力支持「國家安全走進校園」

網絡圖片展。此外，本局亦鼓勵同僚積極參與，

深入認識國家安全的內涵和重要意義，同心為澳

門做好維護國家安全工作，確保本澳社會長治久

安，澳門居民生活安定。

No dia 15 de Abril, que coincidiu com o “Dia de 
educação de segurança nacional  para todas 
as pessoas”, o governo da RAEM realizou uma 
exposição fotográf ica on- l ine de “Segurança 
nacional no campus”.

A s e g u r a n ç a  n a c i o n a l  é  i n d i s s o c i á v e l  d a 
estabilidade social de Macau e, como membro das 
Forças de Segurança de Macau, a Corporação tem 
o dever de zelar pela segurança pública. A direcção 
da Corporação visitou o website da exposição 
de fotos por meio de navegação on-line e apoiou 
totalmente essa exposição de fotos de “Segurança 
nacional no campus”. Além disso, a Corporação 
também est imulou os colegas a part ic iparem 
activamente, a compreenderem profundamente a 
conotação e significado importante da segurança 
nac iona l  e  a  t raba lharem em con jun to  para 
salvaguardar a segurança nacional em prol de 
Macau,  de modo a assegurar  a  estabi l idade 
permanente da sociedade de Macau e da vida dos 
residentes.

本局參與國家安全圖片展

Participação da Corporação na Exposição 
de Fotos de Segurança Nacional

15
四月 ABR
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社區警務
Policiamento
Comunitário

5 月 4 日，本局吳錦華局長應邀出席電台時事節

目《澳門講場》，與警察總局梅山明局長助理、

司法警察局陳堅雄副局長及警察總局警務聯絡

及公共關係處張健欣處長，與聽眾就治安範疇警

務工作、防疫抗疫措施及民防宣傳等相關議題進

行探討。

No dia 4 de Maio, o Comandante da Corporação, 
Ng Kam Wa, foi convidado a assistir ao programa 
de actua l idades da rád io  “Fórum de Macau” 
que contou ainda com a presença do Adjunto 
do Comandante-geral dos SPU, Mui San Meng, 

在節目中解答聽
眾的問題
Fornecer resposta 
às perguntas 
do público no 
programa

局長簡述本澳治安形勢
及防疫措施的執行情況
O Comandante fez uma 
exposição concisa sobre 
a situação de segurança 
pública em Macau e 
a implementação das 
medidas de prevenção 
da epidemia

保安範疇領導出席時事節目

Presença das autoridades de segurança 
num programa de actualidades

講解常見的求職陷阱
Explicação das armadilhas mais utilizadas na procura de emprego

提防暑期工陷阱講座

Palestras de “Prevenção de armadilhas na procura do emprego das férias do Verão”

暑假前夕，本局策劃行動廳分別聯同澳門警務廳

及海島警務廳人員，在線上進行四場「提防暑期

工陷阱及預防青少年犯罪」講座，約 2,500 人

參與。講座透過介紹勞工法相關規定、常見的詐

騙手法以及求職陷阱案例分析，加強青少年的防

罪及守法意識，避免墮入招聘陷阱而蒙受損失。

Nas vésperas das férias do Verão, agentes do 
Departamento de Planeamento de Operações e dos 
Departamentos Policiais de Macau e das Ilhas desta 
Corporação realizaram quatro palestras online sobre 

a “Prevenção de armadilhas na procura do emprego 
das férias do Verão”, nas quais contaram-se com a 
participação de cerca de 2500 pessoas. Durante as 
palestras foram apresentados as respectivas disposições 
da “Lei das Relações de Trabalho”, as mais vulgares 
maneiras de burlar e, ainda, analisaram-se alguns 
exemplos de armadilhas na procura de emprego, a fim 
de elevar o grau de alerta e reforçar os conhecimentos 
para a prevenção de crimes e cumprimento da Lei aos 
jovens, por forma a prevenir-lhes de cair nas respectivas 
armadilhas quando procuram emprego e, assim, evitar-
lhes eventuais prejuízos.

do Subdirector da Polícia Judiciária, Chan Kin 
Hong, e do Chefe da Divisão de Ligação Policial 
e Relações Públicas dos SPU, Cheong Kin Ian. 
Foram discutidos os assuntos sobre o trabalho 
policial, a prevenção e medidas anti-epidémicas, 
e a propaganda de protecção civil etc. entre os 
convidados e o público.
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本局領導及警官以線上講座方式推廣民防知識
A direcção e oficiais da Corporação promoveram os 
conhecimentos de protecção civil através de palestras on-line

為響應政府留守家中抗疫的同時，也能讓廣大市

民接收到重要的民防資訊。4 月期間，本局舉辦

了六場線上民防知識講座，合共約 9,000 人在

線觀看。本局冀望大家透過是次線上講座學習到

的民防知識，在面對颱風或風暴潮的時候能最大

程度保障生命財產的安全。

5 月 至 6 月 期 間， 本 局 為 積 極 配 合「 水 晶 魚

2020」民防演習事前準備及宣傳工作，分別拜

訪了本澳多個社會團體，介紹了是次民防演習的

主要目的、流程細節及注意事項，亦收集了各社

群的意見和建議。此外，本局同時派員到社區進

行宣傳工作，以提高居民的防災意識。

Duran te  o  pe r íodo  de  Ma io  a  Junho ,  a  f im 
de  coopera r  ac t i vamen te  com os  t raba lhos 
preparatór ios e publ ic i tár ios do exercíc io de 
protecção civil “Peixe Cristal 2020”, a Corporação 
visitou várias associações de Macau e apresentou-
lhes o objectivo principal, detalhes do processo 
e observações do exercício de protecção civil, 
e recolheu ainda as suas opiniões e sugestões. 
Além disso, a Corporação também enviou agentes 
para os barros a realizar propaganda, por forma 
a aumentar a consciência dos residentes sobre a 
prevenção de desastres.

推廣民防知識

Promoção de conhecimentos da protecção civil

Com a finalidade de responder ao apelo do governo 
de ficar em casa para combater a epidemia, e 
permitir que o público em geral receba informações 
importantes da protecção civ i l ,  a Corporação 
realizou, durante o mês de Abril, seis palestras on-
line sobre os conhecimentos de protecção civil, a 
que assistiu um total de cerca de 9000 pessoas. 
É desejo da Corporação que os conhecimentos 
de protecção civil aprendidos por meio dessas 
pa les t r as  on - l i ne  possam p ro tege r  v i das  e 
propriedades o máximo possível em face de tufões 
ou tempestades.

本局持續推廣民防知識
Promoção contínua de conhecimentos de protecção civil
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6 月期間，本局分別聯同社會工作局、地球物理

暨氣象局及銀娛義工隊，前往澳門街坊會聯合總

會及勞工子弟學校，為一眾使用「平安通」的長

者和學生進行「颱風期間風暴潮低窪地區疏散撤

離計劃」講座。相關講座有效加強參與者的安全

意識，提升他們對颱風襲澳時的應變能力。

拜訪多個社會團體
Visita a várias associações

加強長者和學生的民防知識
Reforço dos conhecimentos de protecção civil dos idosos e alunos

Durante o mês de Junho,  a  Corporação,  em 
conjunto com o Ins t i tu to  de Acção Soc ia l ,  a 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
e a Equipa de Voluntár ios do Galaxy Casino, 
deslocou-se à União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau e à Escola para Filhos e 
Irmãos dos Operários para realizar a palestra 
sobre o “Plano de evacuação das zonas baixas em 
situações de “Storm Surge” durante a passagem de 
tufão” para idosos e alunos que utilizem o serviço 
urgente de teleassistência. A palestra reforçou 
efectivamente a consciência de segurança dos 
participantes e melhorou a sua capacidade de 
resposta à passagem de tufão em Macau.
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澳門工會聯合總會向警方表達謝意
A Federação das Associações dos Operários de Macau expressou 
agradecimentos à Polícia 吳錦華局長介紹防疫措施的執行情況

O Comandante Ng Kam Wa na apresentação da 
implementação das medidas de prevenção da epidemia

澳門工會聯合總會監事長陳錦鳴、副理事長梁孫

旭、梁銘恩及趙蘭瑛等一行六人，於 5 月 5 日

到訪本局關閘出入境事務站，與吳錦華局長、劉

運嫦副局長及多位主管進行會議，聽取本局介紹

警方在防疫抗疫工作方面所執行的措施、口岸通

關及旅客分流情況。並實地了解前線人員的工

作，為前線人員打氣。雙方日後將繼續保持緊密

聯繫，攜手防罪滅罪。

工聯到訪本局為前線人員打氣

Visita da Federação das Associações dos Operários de Macau à
Corporação para estimular o pessoal da linha da frente

Um grupo de seis pessoas da Federação das 
Associações dos Operários de Macau, incluindo 
o presidente do seu Conselho Fiscal, Chan Kam 
Meng, e subdirectores Leong Sun Iok, Leong Meng 
Ian e Chio Lan Ieng, visitaram, no dia 5 de Maio, o 
Posto de Migração das Portas do Cerco do CPSP, 
e reuniram-se com o Comandante Ng Kam Wa, a 2.ª 
Comandante Lao Wan Seong e várias chefias, para 
ouvir uma apresentação feita por esta Corporação 
sobre as medidas policiais em matérias de trabalho 
anti-epidêmico, situação de passagem fronteiriça e 
triagem de passageiros. E compreenderam in loco 
o trabalho do pessoal da linha da frente, e deram-
lhe uma demonstração de apoio. As duas partes 
continuarão a manter contactos estreitos no futuro 
e a trabalhar juntos para prevenir e combater o 
crime.
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向管理從業員介紹
「噪音法」相關法規
Apresentar as 
disposições da “Lei de 
Prevenção e controlo 
do ruído ambiental” 
aos trabalhadores de 
gestão de condomínios

社區宣傳活動

Actividades de promoção nos bairros

4 月至 6 月期間，本局人員持續前往社區進行防

罪宣傳，向區內居民派發「慎門戶、保安全」宣

傳單張，提高居民防罪意識。此外，人員聯同澳

門物業管理業商會代表前往路環石排灣社屋一

帶加強防罪防盜宣傳，雙方與大廈管理處保安員

進行溝通交流，收集治安情報，加深警民互動和

互信，攜手共創美好社區治安環境。

另外，因疫情關係居民留守家中時間增加，為

此，本局聯同環境保護局走訪本澳及離島各區大

廈開展預防噪音宣傳，期望大眾注意日常生活噪

音，顧己及人，避免影響他人作息生活，減少鄰

里間糾紛。

Durante o período de Abril a Junho, o pessoal da 
Corporação continuou a divulgar a prevenção do 
crime nos bairros e distribuiu folhetos de “Proteja 
o seu lar, feche bem a porta” aos residentes para 
reforçar a sua consciência sobre a prevenção 
do  c r ime .  A l ém  d i sso ,  nosso  pessoa l  e  os 
representantes da Associação de Administração de 
Propriedades de Macau deslocaram-se à Habitação 
Social de Seac Pai Van em Coloane para reforçar a 
divulgação da prevenção do crime, e comunicaram-

加深警民互動和交流
Aprofundar a interação e comunicação entre a polícia e os 
cidadãos

在大廈張貼防罪
防盜資訊
Afixar folhetos 
de informações 
de prevenção do 
crime no edifício

進行防罪宣傳工作
Divulgar a prevenção 
do crime

se com os trabalhadores de gestão de condomínios 
para recolher informações sobre a situação de 
segurança públ ica,  aprofundar a interação e 
confiança mútua entre a polícia e os cidadãos e 
trabalhar em conjunto para criar Um bom ambiente 
de segurança pública na comunidade.

Além disso, devido à epidemia, os residentes 
passaram mais  tempo em casa ,  pe lo  que  a 
Corporação e a Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental visitaram edifícios em Macau e nas Ilhas 
para realizar a divulgação de prevenção do ruído, 
com o desejo de que o público preste atenção ao 
ruído produzido nas actividades quotidianas, cuide 
de si próprios e dos outros, e evite prejudicar o 
descanso e vida dos outros, reduzindo as disputas 
entre vizinhos.
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交通安全推廣

Sensibilização da segurança rodoviária

5 月期間，隨著本澳的學校陸續復課，本局交通

廳透過「警 ‧ 校聯絡機制」，為小學及幼稚園的

學生及家長進行了三場「線上交通安全講座」直

播，參與人數高達 2,300 人。講座主要內容為

介紹交通警察工作、交通安全知識、交通事故處理

及互動環節，藉此提升廣大市民的交通安全意識。

此外，4 月至 6 月期間，本局交通廳聯同交通事

務局、工務局及市政署，舉辦了三場「道路工程

臨時交通措施講解會」，對象為運輸業界人士，

主要內容包括認識交通廳工作範疇及職能、道路

交通法的相關規定、道路工程臨時交通措施的重

要性以及相關訊號擺設，藉以提升道路使用者的

交通安全及守法意識。

遊戲互動環節
Sessão de jogos 
interactivos

道路工程臨時交通措施講解會
Sessão de esclarecimento sobre a criação de medidas 
temporárias de tráfego para as obras viárias

線上直播講解交通安全知識
Prestação de conhecimentos sobre a segurança rodoviária na rede informática

No mês de Maio, com o recomeço das aulas nas 
escolas de Macau, o Departamento de Trânsito desta 
Corporação serviu-se do “Mecanismo de Ligação entra a 
Polícia e as Escolas” para realizar três “Palestras online 
sobre a segurança rodiviária”, destinados aos alunos 
do ensino primário e infantil e seus encarregados de 
educação, as quais contaram-se com a participação de 
2300 pessoas. O principal conteúdo destas palestras 
é proceder uma apresentação do serviço dos agentes 
de trânsito, prestar conhecimentos sobre a segurança 
rodoviária e tratamento de acidentes de viação e, ainda, 
contém uma sessão de interacção. Espera-se reforçar 
os conhecimentos sobre a segurança rodoviária à 
comunidade mediante destas palestras.

Além disso, durante os meses de Abril a Junho, o 
Departamento de Trânsito (DT) desta Corporação 
e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego (DSAT), Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e Instituto 
para os Assuntos Municipais (IAM), realizaram três 
“sessões de esclarecimento sobre a criação de 
medidas temporárias de tráfego para as obras viárias”, 
destinados aos indivíduos do sector de transporte, e o 
principal conteúdo inclui: prestar conhecimentos sobre 
o âmbito de trabalho e competências do DT, respectivas 
normas da Lei do Trânsito Rodoviário, importância 
das medidas temporárias de tráfego para as obras 
viárias e a instalação dos respectivos sinais, a fim de 
reforçar a segurança dos utentes das vias rodoviárias e 
conciencializar-lhes para o cumprimento da Lei.
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傳遞家暴法律知識

Transmissão de conhecimentos relativos à “Violência doméstica”

4 月期間，本局策劃行動廳公共關係處人員在線

上為澳門街坊會聯合總會及澳門工會聯合總會

進行「預防及打擊家庭暴力法」講座，內容包括

家暴涉及的對象、產生的成因、保護受害人及調

解的措施、相關法津責任及援助等資訊，並分享

本澳家暴案例及播放相關短片，讓線上參與者關

注澳門家庭暴力的情況，同時呼籲社會對家庭暴

力採取零容忍的堅決態度。本局將持續在線與社

會團體交流、溝通和傳播警務資訊，攜手共創美

好和諧的社區環境。

No mês de Abril, agentes da Divisão de Relações 
Públicas do Departamento de Planeamento de 
Operações desta Corporação realizaram palestras 
online sobre a “Lei de prevenção e combate à violência 
doméstica” para a União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau e Federação das Associações 
de Operários de Macau, cujos conteúdos incluem: 
informações sobre os indivíduos envolvidos na violência 
doméstica, motivos que levam à sua origem, protecção 
das vítimas e medidas de reconcialiação, respectiva 
responsabilidade legal e assistência, etc., além disso, 
partilharam-se, também, alguns exemplos de violência 
doméstica e, ainda, efectuou-se a passagem de um 
vídeo de curta duração sobre o mesmo tema, para 
que os respectivos participantes prestem atenção à 
situação de violência doméstica em Macau, assim como, 
pretende-se mediante destas apelar à comunidade 
para terem um comportamento firme de tolerância zero 
em relação à violência doméstica. Esta Corporação irá 
servir-se constantemente da rede informática para a 
realização de intercâmbios, comunicações e transmissão 
de informações policiais com as associações, e criar 
juntos um ambiente comunitário bom e harmonioso.

本局策劃行動廳公共關係處亦派員前往筷子基

和北區一帶食店宣傳「切勿酒後駕駛」，獲得顧

客的歡迎和支持。

A Divisão de Relações Públicas do Departamento de 
Planeamento de Operações desta Corporação, enviou 
agentes, também, para a realização de promoções com 
o tema de “Não conduzir sob influência de álcool”, junto 
dos estabelecimentos de comidas das Zonas de Fai Chi 
Kei e Norte da cidade, as quais foram bem aceites e 
apoiadas pelos respectivos clientes.

持續在線傳播警務資訊
Transmissão permanente de informações policiais através da rede 
informática
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參與社區活動

Participação nas actividades comunitárias

6 月 19 日，本局人員出席澳門街坊會聯合總會

大廈工作委員會和大廈管理資源中心舉辦的「大

廈居民端午聯歡會」活動。活動於栢蕙活動中心

進行，本局人員與司法警察局代表、消防局代表

分別為居民分享防罪滅罪、防火安全等資訊，同

時收集治安情報，加深警民互動和交流，合力維

護良好的社區治安環境。

No dia 19 de Junho, agentes desta Corporação 
participaram na actividade de “Comemoração da 
festividade de Tung Ng, pelos moradores do edifício” 
organizada pela Comissão de Trabalho Predial e Centro 
de Gestão de Recursos Prediais da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau (UGAMM), 
que foi desenvolvida no Centro de Actividades de Pak 
Vai, e na qual os representantes desta Coporação, 
Polícia Judiciária e Corpo de Bombeiros partilharam 
informações de prevenção e combate de crimes e 
segurança para a prevenção de incêncios, etc., e, além 
disso, recolheram-se, também, informações de interesse 
policial com os respectivos participantes. A presente 
actividade intensificou-se a interacção e intercâmbio 
entre a Polícia e os cidadãos e é benéfica para a 
manutenção de um bom e seguro ambiente comunitário.

參與社區活動
Participação nas actividades comunitárias 

傳遞防罪滅罪知識 
Transmissão de conhecimentos de prevenção e combate 
de crimes

市民積極參與答問環節
Participação activa na sessão de questionário por parte 
dos cidadãos

派發防罪宣傳品
Distribuição de produtos promocionais de 
prevenção de crimes
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4 月 14 日，「電子消費卡」在本澳各政府部門

及銀行約 150 個領卡服務點開始發放。本局已

提前作出部署，於多個領卡服務點安排適當警力

維持秩序，並在各領卡地點外圍協助維持及疏導

交通，同時加派警員巡邏及駐守，確保公共秩序

及治安情況良好。

Aos 14 de Abril, iniciou-se a emissão do “cartão de 
consumo electrónico” em diferentes departamentos 
governamentais e bancos, que são no total cerca 

確保消費卡領卡服務保持良好秩序

Assegurar e manter a boa ordem no levantamento do cartão de consumo

交通警員疏導交通
O agente de trânsito a desobstruir a circulação rodoviária

領卡過程及整體秩序良好
A ordem no levantamento do cartão foi de modo geral boa

de 150 pontos de levantamento do cartão. Esta 
Corporação procedeu antec ipadamente uma 
disposição policial para esses locais e, organizou 
também um policiamento adequado em vários 
locais de levantamento do cartão para manter a 
respectiva ordem, bem como desobstruiu o trânsito 
e manteve a fluidez na vias circunvizinhas dos 
pontos de levantamento do cartão, e, ainda, enviou 
mais agentes para a realização de patrulhamentos 
e fiscalização desse locais, a fim de assegurar a 
boa ordem pública e situação de segurança.
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「治安警少年團」團員獲青年義工獎

Membros do “Grupo Júnior do CPSP” 
obtiveram o prémio de jovens voluntários

本局自 2018 年成立了第一支青年制服隊伍「治

安警少年團」，提供多項切合青年的訓練和活

動，藉此培養他們正確的價值觀及社會責任感。

「治安警少年團」在疫情期間仍積極參與社會

服務，擔當青年社區警務大使。過去一年，共

13 位團員獲得由教育暨青年局主辦的「青年義

工獎勵計劃」之獎項，本局為了表彰獲獎團員

對社會的貢獻，在做好各種防疫措施情況下，

為他們舉行頒獎儀式。

李德輝處長與林強警司向各團員頒發獎狀
O Chefe de Divisão Lei Tak Fai e o comissário Lam Keong, a 
procederem a distribuição de prémios aos membros do Grupo

深資團員廖振華獲得青年
義工白金獎及金獎
O membro mais experiente, 
Liu Chan Wa, obteve os 
prémios de platina e de ouro 
de jovem voluntário

青年義工計劃頒獎儀式
Cerimónia de atribuição do prémio do Programa de 
Incentivo aos Jovens Voluntários

Desde a criação da equipa juvenil fardada – “Grupo 
Júnior do CPSP” em 2018, que esta Corporação 
presta vários treinos e actividades adequadas aos 
jovens, a fim de incutir-lhes valores correctos e a 
responsabilidade social. Durante a pandemia, o 
“Grupo Júnior do CPSP” participou activamente 
nos serviços comunitários e desempenhou o papel 
de embaixador juvenil de policiamento comunitário. 
No ano transacto, houve no total 13 membros que 
obtiveram o prémio do “Plano de Incentivo aos 
Jovens Voluntários”, organizado pela DSEJ, e esta 
Corporação para elogiar o contributo prestado à 
sociedade pelos membros premiados, organizou-
se, após tomado as várias medidas de prevenção 
ep idémica ,  uma cer imón ia  de  a t r ibu ição de 
louvores aos mesmos.
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支援「保障口罩供應澳門居民計劃」口罩包裝工作
Apoio à tarefa de embalagem de máscaras do “Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau”

參與「澳門青年政策」焦點訪談
Participação na palestra temática 
“Política de Juventude de Macau”

參與「提防暑期工陷阱」講座
Participação na palestra de “Prevenção de armadilhas 
na procura do emprego das férias do Verão”

協助防罪宣傳工作
Colaboração nas tarefas promocionais 
sobre a prevenção de crimes

疫情期間團員積極參與多項防疫防罪推廣活動
Durante a pandemia, os membros do Grupo participaram activamente em várias 
actividades promocionais de prevenção epidémica e de prevenção de crimes
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參與「維護國家安全和涉港國安立法要義──專題講座」
Participação na “Palestra temática – Defesa da segurança nacional e principal essência de legislação da Lei de Segurança Nacional 
de Hong Kong”

招募「治安警少年團」團員
Recrutamento de membros da “Polícia Júnior do CPSP”
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交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

5 月 15 日，2020 年 度「 民 防 架 構 會 議 」 在 本

局出入境事務大樓舉行。警察總局局長、聯合行

動指揮官梁文昌聯同 30 個民防架構成員代表出

席會議，共同商討本年的民防工作計劃，完善民

防管理體制，為即將到來的風季以及長遠防災減

災做好應對準備。隨後，與會者參觀現場設置的

防災救援裝備展覽，了解當局災害救援工作的準

備情況。

民防架構會議

Reunião da Estrutura de Protecção Civil

展覽區展出多種救援車輛和裝備
Na zona de exposição foram exibidos vários veículos 
e equipamentos de protecção civil

各民防架構成員代表就風季前的準備工作及演習內容進行交流
Intercâmbio entre os representantes dos membros da estrutura de 
protecção civil, sobre os trabalhos preparatórios desenvolvidos antes 
da época de tufões e o conteúdo do exercício de tufão

No dia 15 de Maio, realizou-se a “Reunião da 
Estrutura de Protecção Civil de 2020” no Edifício do 
Serviço de Migração de Pac On, na qual contou-
se com a presença do Exm.° Comandante de Acção 
Conjunta e Comandante-geral dos Serviços de Polícia 
Unitários, Leong Man Cheong, e representantes dos 
30 membros da estrutura de protecção civil. Durante 
a reunião, os referidos participantes estiveram a 
discutir sobre o plano de trabalhos de protecção 
civil do corrente ano e a optimização da estrutura de 
gestão de protecção civil, no intuito de prepararem-
se bem para uma resposta eficiente na época de 
tufões que se está prestes a chegar, bem como para 
a prevenção de catástrofes e redução dos prejuízos 
catastróficos a longo prazo. Seguidamente, os 
participantes da reunião foram visitar a exposição de 
equipamentos utilizados nas operações de protecção 
civil e de socorro que se foi instalada no local, a fim de 
conhecerem os preparativos que foram desenvolvidos 
pelas autoridades para os trabalhos de protecção civil 
e de socorro em calamidades.
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5 月 6 日，澳門國際機場專營股份有限公司執行

委員會主席鄧軍及各執行委員會董事朱丹寧、簡

焯坤、李時泰及梁以恆等一行九人到訪本局，與

本局吳錦華局長及多個部門主管進行會晤。雙方

就未來機場發展計劃和加強溝通協作議題展開

交流。

澳門國際機場執委會表示，因應機場發展和局方

工作需要，將著力配合升級和完善機場設備和環

境，務求達到安全且高效的營運目標。吳錦華局

長表示，局方和機場會持續推動機場擴建後的治

安和出入境工作，冀雙方透過交流會晤，增進彼

此的了解，深化雙方在澳門國際機場出入境管理

領域的協作能力。

No dia 6 de Maio, a delegação composta por 9 
elementos, respect ivamente, o Presidente da 
Comissão Executiva, Deng Jun, e Administradores 
Executivos, Chu Tan Neng, Kan Cheok Kuan, Lei Si Tai 
e Leung Yee Hang, e, ainda, outros representantes da 
CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau 
S.A.R.L., efectuou uma visita a esta Corporação, onde 
desenvolveram uma reunião com o Comandante Ng 
Kam Wa e as chefias de vários departamentos desta 
Polícia. As duas partes desenvolveram um intercâmbio 

澳門國際機場專營公司到訪

Visita da CAM - Sociedade do Aeroporto 
Internacional de Macau, S.A.R.L.

吳錦華局長帶領與會者參觀機場警務處和機場出入境事務站
O Comandante Ng Kam Wa e os participantes da reunião 
efectuaram uma visita à Divisão Policial do Aeroporto e ao Posto 
de Migração do Aeroporto

通過會議交流加強溝通協作
Reforço da comunicação e cooperação através da reunião de 
intercâmbio

sobre o plano de desenvolvimento do aeroporto no 
futuro e a intensificação da comunicação e cooperação 
entre as mesmas.

A Comissão Executiva do Aeroporto Internacional 
de Macau alegou que, face ao desenvolvimento 
do aeroporto e as necessidades de trabalho desta 
Polícia, esta irá prestar uma coordenação activa 
para a melhoria e optimização do equipamento e 
ambiente do aeroporto, por forma a alcançar os 
objectivos de segurança e alta eficiência na sua 
gestão e funcionamento. O Comandante Ng Kam Wa 
afirmou, ainda, que, as partes da Corporação e do 
aeroporto irão promover, constantemente, as tarefas 
relacionadas com a segurança e assuntos migratórios 
após da obra de ampliação do aeroporto, e espera-
se através da presente reunião de intercâmbio, 
aprofundar os conhecimentos e o entendimento entre 
as mesmas, bem como intensificar a cooperação entre 
estas, no âmbito de gestão de entradas/saídas do 
Aeroporto Internacional de Macau.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

出入境管制廳破集團式虛假聘用案

Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu 
o caso de contratação falsa em forma de grupo

本 局 出 入 境 管 制 廳 早 前 調 查 自 2019 年 2 月 至

2020 年 5 月 期 間 的 其 中 9 宗 假 聘 用 案， 發 現

案中 10 名假僱主涉嫌收取一名余姓本澳男子約

4,000 至 30,000 澳門圓報酬，與多名外籍人士

建立虛假僱傭關係。

犯罪集團已運作至少兩年，由余姓嫌犯、陳姓嫌

犯及在逃骨幹成員合作，陳某經詢問後表示，余

某及其餘骨幹成員負責招募澳門居民假僱主，同

時，余某亦招募下線成員從事招募假僱主工作。

在成功覓得假僱主後，透過一名越南藉在逃女

子，物色有意在澳長期逗留的外籍人士，再由該

犯罪集團協助申辦外地僱員配額及假僱員的外

地僱員身份認別證，從而促成虛假僱傭關係。過

程中，假僱主每次可獲 6,000 至 17,500 澳門圓

報酬。

余姓嫌犯、陳姓嫌犯，以及涉案的 8 名假僱主

均為澳門居民，本局以「偽造文件」及「犯罪集

團」罪，將案件移送檢察院偵訊，並持續追查其

餘在逃人士。

O Departamento de Controlo Fronteiriço desta 
Corporação investigou, recentemente, nove casos 
de contratação falsa, entre Fevereiro de 2019 e 
Maio de 2020, descobrindo que dez empregadores 
falsos envolvidos recebiam uma remuneração 
fixa de cerca de 4000 a 30.000 patacas por um 
indivíduo de apelido U, os quais estabeleceram 
r e l a ç õ e s  d e  t r a b a l h o  f i c t í c i a s  c o m  v á r i o s 
estrangeiros.

A associação criminosa funcionava há pelo menos 
dois anos, com a colaboração dos arguidos de 
apelido U e Chan, e membros principais que se 
encontram em fuga. Após a inquirição, o Chan 
disse que o U e os outros membros principais eram 
responsáveis pela contratação de empregadores 
falsos de residentes de Macau, ao mesmo tempo, 
o U também recrutou os seus subordinados para 
fazerem recrutamento de empregadores falsos. 
Depois de ter encontrado empregadores falsos, os 
arguidos procuraram através de uma vietnamita em 
fuga, os estrangeiros que tencionavam permanecer 
em Macau por um longo período de tempo. Em 
seguir, a referida associação criminosa ajudou 
a pedir  à quota dest inada aos t rabalhadores 
não residentes e aos títulos de identificação de 
trabalhador não residente para os empregadores 
fa lsos,  o  que levou a estabelecer  uma fa lsa 
relação de trabalho. Durante este processo, os 
empregadores falsos podem receber, cada vez, 
uma remuneração entre 6000 e 17.500 patacas.

Os argu idos  de  ape l ido  U e  Chan e  os  o i to 
empregadores falsos envolvidos no caso são 
residentes de Macau. Esta Corporação encaminhou 
o caso ao Ministério Público por “Falsificação de 
documento” e “Associação criminosa”, e continua-
se a procurar os outros suspeitos que se encontram 
em fuga.
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5 月 18 日至 29 日，粵港澳三地警方展開代號

「雷霆 2020」的聯合行動，藉此預防及打擊有

組織的跨境犯罪。

澳門方面，由警察總局統籌，澳門海關、本局及

司法警察局聯合執行，共動用警力 2,363 人次，

展開了 215 次突擊巡查，調查了 7,602 人，其

中 377 人被帶返警局作身份調查，123 人因觸

犯刑事罪行被移送司法機關偵訊，涉及傷人、詐

騙、毒品及盜竊等案件共 97 宗。

在粵港澳三地保安部門的交流協助下，「雷霆

2020」聯合行動已達到預防犯罪及震懾不法份

子的顯著成效。透過加強與粵港兩地警方的情報

交流，適時制定各類針對性的打擊策略，確保

兼顧防疫抗疫工作的同時，保障本澳的社會安

全穩定。

As autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong 
e Macau desenvolveram, de 18 a 29 de Maio, a 
operação tripartida denominada “Trovoada 2020”, 
sendo como alvos de prevenir e combater aos 
crimes organizados e transfronteiriços. 

「雷霆 2020」聯合行動

Operação conjunta “Trovoada 2020”

Na RAEM, sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, esta 
Corporação e a Polícia Judiciár ia efectuaram 
acções conjuntas,  mobi l izaram 2363 agentes 
policiais para mais de 215 acções surpresas, 7602 
indivíduos foram sujeitos a identificação, dentro dos 
quais 377 indivíduos foram conduzidos à Polícia 
para efeitos de averiguações da identidade, e 123 
indivíduos foram encaminhados ao órgão judicial 
por prática de crimes, envolvendo-se um total 
de 97 casos, nomeadamente a ofensa simples à 
integridade física, burla, droga e furto, etc..

Com o intercâmbio e a cooperação dos serviços de 
segurança de Guangdong, Hong Kong e Macau, 
a operação “Trovoada 2020” at ing iu o efe i to 
notável de prevenção criminal e de dissuasão de 
malfeitores. Mediante a intensificação de troca de 
informações com as autoridades de Guangdong 
e Hong Kong, a autoridade policial de Macau irá 
definir atempadamente as estratégias específicas 
de combate, a par de assegurar a real ização 
de acções de prevenção e combate à epidemia, 
garantindo assim a segurança e a estabilidade 
social de Macau.

警察總局羅偉業局長助理接受採訪
Adjunto do Comandante-geral dos SPU, 
João Augusto da Rosa, em entrevista

於特警隊大樓部署安排
Organização de plano no aquartelamento da Unidade Especial de Polícia
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將可疑人士帶返警局作進一步調查
Levar pessoas suspeitas à esquadra para investigação

截查車輛
Operação Stop de veículos

核查在場人士身份資料
Verificação da identidade dos indivíduos no local

巡查娛樂場所
Fiscalização em estabelecimento de diversões

截查可疑人士
Intercepção dos suspeitos
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三重電涉違令及危險駕駛

Três motociclos em caso de desobediência e condução perigosa

4 月 18 日凌晨，本局交通廳接報雞頸馬路有多

輛電單車疑進行非法賽車，交通警員隨即前往上

址巡查並設置查車路障，期間有 3 輛重型電單

車駛近路障，而該 3 名駕駛者並無遵從警員指

示停車受檢，且突然在警員身邊掉頭並加速駛

離，警員隨即駕車追截及通知前方警員截停上述

車輛。該 3 輛電單車再次無視警員停車受檢的

指示，且於警員身旁高速駛過並離去。

警方透過「天眼」系統及道路監控系統，成功鎖

定涉事車輛及通知車主到交通廳協助調查。3 名

男車主均為 30 多歲的澳門居民，本局將上述 3

名駕駛者以涉嫌觸犯「違令」及「危險駕駛道路

上之車輛」罪移送檢察院偵訊。

Na madrugada do dia 18 de Abril, o Departamento 
de Trânsito desta Corporação recebeu informações 
sobre a suspeita de corridas i legais de vários 
motociclos na Estrada da Ponta da Cabrita. Os 
agentes policiais deslocaram-se imediatamente 
ao local acima referido para inspeccionarem e 
instalarem barreiras para a operação Stop. Durante 

a qual, três motociclos estavam a aproximar-se de 
barreiras, e os três motociclistas não seguiram as 
instruções dos agentes a parar os seus veículos 
para serem inspeccionados, e de repente viraram 
o sentido de marcha viraram o sentido ao lado dos 
agentes e aceleraram a velocidade para sair, os 
agentes conduziram de imediato os veículos para 
perseguição, e avisaram os agentes em frente para 
interceptarem os motociclos em causa. As referidas 
três motocic los ignoraram, mais uma vez, as 
instruções dos agentes, e aceleraram a velocidade 
para sair junto dos agentes. 

Através do Sistema TeleEye e do Sistema de 
Videovigilância Rodoviária, a Polícia conseguiu 
identificar os motociclos envolvidos e avisar os 
proprietários para se deslocarem ao Departamento 
de Trânsito para colaborar a investigação. Os três 
proprietários, ambos residentes de Macau, com 
mais de 30 anos de idade, foram encaminhados 
para o Ministério Público por prática dos crimes 
de “Desobediência” e de “Condução perigosa de 
veículo rodoviário”.



25

4 月下旬本局接獲一宗電單車失竊案件，海島警

務廳警員透過「天眼」系統發現該輛電單車仍然

在道路上行駛，最後停泊在祐漢新村第八街休憩

區附近。隨後於 5 月 10 日，警員成功透過現場

及周邊大廈監控系統鎖定並截獲一名居住在附

近大廈的男子，其承認竊用上述車輛。

海島警務廳拘捕竊用車輛男子

Departamento Policial das Ilhas deteve um homem por furto de veículo 

涉案男子為年約 30 歲的澳門居民，聲稱 4 月下

旬途經氹仔霍英東博士大馬路電單車停泊區時發

現上述電單車未有拔取車匙，因貪念將電單車駕

走並棄置於上址。本局以「竊用車輛」罪將男子

移送檢察院偵訊。

No final de Abril, esta Corporação recebeu um 
caso de furto de um motociclo. Através do Sistema 
TeleEye, os agentes do Departamento Policial das 
Ilhas detectaram que o motociclo ainda circulava 
na via pública e finalmente foi estacionado perto 
da zona de lazer da Rua Oito do Bairro Iao Hon. 
Em seguida,  no d ia  10 de Maio,  os  agentes 
conseguiram identificar e interceptar, através do 
sistema de vigi lância instalado no local e nos 
edi f íc ios v iz inhos,  um homem que mora num 
edifício nas proximidades, o qual confessou que 
tinha furtado e usado o veículo em causa.

O homem em causa, residente de Macau, com 
cerca de 30 anos de idade, declarou que, no 
f ina l  de Abr i l ,  quando passava pela zona de 
estacionamento de motociclos na Avenida Doutor 
Henry Fok, na Taipa, descobriu que o motociclo em 
causa não tinha tirado a chave, pelo que trouxe o 
motociclo por avidez e abandonou-o no local acima 
referido. Esta Corporação encaminhou o homem ao 
Ministério Público por prática do crime de “Furto de 
uso de veículo”.
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出入境管制廳破偽造入境申報表團夥

Departamento de Controlo Fronteiriço desmantelou um grupo que falsificou 
o boletim de entrada

4 月 30 日，本局偵破一宗偽造入境申報表案件，

出入境管制廳派員到涉案人交易地點展開深入

調查，透過「天眼」系統成功鎖定一名懷疑售賣

「申報表」的林姓本地男子，其承認負責物色及

遊説逾期人士購買「申報表」，並同時指出一名

主要負責製造有關「申報表」的張姓內地男子，

每張「申報表」售價為 300 澳門圓。

調查發現，2019 年 7 月至今，連同本次查獲的

偽造入境申報表共 20 多張，做工相似，有跡象

顯示均為張某偽造。此外，警員發現張某與一名

歐姓本澳女子存在不實的婚姻生活情況，涉嫌作

出「假結婚」行為，張某還涉嫌收留一逾期逗留

的馮姓內地男子。本局分別以「收留」罪及「偽

造文件」罪，將 4 名涉案男女移交檢察院偵訊。

No dia 30 de Abri l ,  esta Corporação detectou 
um caso de falsificação de boletim de entrada, 
o Departamento de Controlo Fronteiriço enviou 
a g e n t e s  a o  l o c a l  d e  t r a n s a c ç ã o  p a r a  u m a 
investigação profunda. Através do Sistema TeleEye, 
conseguiu identificar um residente de apelido Lam, 
suspeito de ter efectuado a venda de “boletim de 
entrada”, o mesmo admitiu que foi responsável 
pela procura e persuasão junto dos indivíduos 
que se encontravam a situação de excesso de 
permanência para comprar “boletim de entrada”, 
indicando também um indivíduo do Interior da 
China, de apelido Zhang, responsável principal pela 
produção dos “boletins de entrada”, o qual custa 
300 patacas por cada um.

Segundo a investigação, desde Julho de 2019 
até agora, foram apreendidos mais de 20 boletins 
de entrada falsificados, cujas características de 
produção foram semelhantes, havendo indícios de 
que todos foram falsificados pelo indivíduo Zhang. 
Além disso, os agentes descobriram a existência 
de estado civil falso entre Zhang    e uma senhora 
de apelido Ao de Macau, sendo suspeito de ter 
praticado o “casamento falso”, tendo o mesmo 
acolhido um homem do Inter ior da China, de 
ape l ido  Feng ,  cu ja  permanênc ia  em Macau 
excedeu o prazo autorizado. Esta Corporação 
encaminhou os quatro suspeitos ao Ministério 
Público por prática dos crimes de “Acolhimento” e 
de “Falsificação de documento”.
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情報廳成功截獲一搶劫犯

Departamento de Informações interceptou um roubador

5 月 5 日，本局接到一名事主報稱於中區被一不

知名男子襲擊，並搶去頸上之金鏈後逃去無蹤。

本局情報廳隨即展開調查及追捕行動，且透過

「天眼」系統進行偵查，最終鎖定涉案男子的逃

走路線，於高士德大馬路成功將其截獲，並在其

身上發現一張金額為 6,500 港圓的典當票。

經偵訊後，男子承認因賭敗而犯案，且隨即將搶

劫得來的金鏈典當。涉案男子為 40 多歲澳門居

民，涉嫌觸犯「普通傷害身體完整性」罪及「搶

劫」罪，本局將案件移送司法警察局處理。

No dia 5 de Maio, esta Corporação recebeu uma 
participação de uma vítima que foi agredida por 
um homem desconhecido na zona central, o qual 
fugiu depois de ter arrebatado a cadeia de ouro no 
pescoço da vítima. 

O Departamento de Informações desta Corporação 
iniciou de imediato a investigação e perseguição, e 
através do Sistema TeleEye, identificou finalmente 
o  percurso  de  fuga  do  homem em causa ,  e 
interceptou-o com sucesso na Avenida de Horta e 
Costa, e encontrou-se no seu corpo uma cautela de 
penhor de 6500 HKD.

Após a investigação, o homem confessou que 
tinha cometido o crime por causa da perda no jogo, 
e logo de seguida empenhou a cadeia de ouro 
roubada. O homem em causa, residente de Macau, 
com mais de 40 anos de idade, é suspeito da 
prática dos crimes de “Ofensa simples à integridade 
física” e de “Roubo”. O caso foi encaminhado para 
a Polícia Judiciária.
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男子涉騙取消費卡轉售被拘

Homem detido por fraudar cartões de consumo para a venda

5 月 7 日，一名男子向本局報案求助，稱於 4 月

30 日將電子消費卡借予其男室友使用，當時消

費卡尚有餘額為 3,000 澳門圓，但數天後，其

室友仍未歸還有關消費卡，並失去聯絡。

本局情報廳展開偵查，成功截獲有關涉案男子，

其承認借取受害人之電子消費卡，且隨後於某娛

樂場附近以 4,800 澳門圓轉售了兩張消費卡（尚

有餘額總共為 6,000 澳門圓）給不知名人士，

而有關款項已全數賭敗輸清。

涉案男子為約 40 歲的澳門居民，因涉嫌出售電

子消費卡詐騙公帑，觸犯「詐騙」罪，本局將其

移送檢察院偵訊。

No dia 7 de Maio, um homem pediu ajuda a esta 
Corporação, dizendo que emprestou, no dia 30 de 
Abril, o seu cartão de consumo electrónico a um 
colega de quarto. Na altura, o cartão ainda tinha um 
saldo de 3000 patacas, mas alguns dias depois, o seu 
colega de quarto ainda não devolveu-o e perdeu o 
contacto.

O Departamento de Informações desta Corporação 
iniciou a investigação, e interceptou com sucesso o 
homem em causa, o qual confessou que tinha pedido 
empréstimo do cartão de consumo electrónico do 
ofendido. Posteriormente, nas proximidades de um 
casino, dois cartões de consumo (com um saldo 
total de 6.000 patacas) foram vendidos a pessoas 
desconhecidas por 4.800 patacas, montante este que 
foi totalmente perdido no jogo.

O homem em causa, residente de Macau, com 
cerca de 40 anos de idade, suspeito de burla ao 
erário público com a venda de cartões de consumo 
electrónicos, foi encaminhado ao Ministério Público 
por prática do crime de “Burla”.
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男子涉拾獲不報多張澳門通卡被拘

Um homem foi detido por apropriação ilegítima 
dos cartões “Macau Pass” de outrem

6 月 1 日，本局澳門警務廳接獲一名市民報失 1

張澳門通卡，經查詢系統發現其澳門通卡有新的

消費交易記錄，懷疑被他人拾獲及不正當據為己

有，損失約 430 澳門圓。

本局調查及翻查錄影監控後，鎖定並截獲中區某

便利店一名涉案男店員，並在其隨身物品及住所

搜出共 14 張他人的澳門通卡。涉案男子表示多

名顧客在便利店消費後遺留澳門通卡，惟長時間

沒有人認領故將卡據為己有。此外，他表示於便

利店使用拾獲的澳門通卡購買香煙，其後將香煙

放回貨架上，藉顧客以現金購買香煙時套現，至

今套現約 500 澳門圓。

涉案男子為年約 20 餘歲的本澳居民，本局以「在

添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己

有」罪，將其移送檢察院偵訊。

No dia 1 de Junho, o Departamento Policial de 
Macau recebeu uma participação de um cidadão 
sobre o extravio de um cartão “Macau Pass”. Após 

a consulta do sistema, descobriu-se que houve 
novo registo de consumo usando o referido cartão 
“Macau Pass”, suspeitando-se que o referido cartão 
foi apanhado e apropriado i legit imamente por 
alguém, sendo o prejuízo de cerca de 430 patacas.

Após feitas as investigações e vistos os vídeos 
gravados no s is tema de v ideov ig i lânc ia ,  fo i 
identificado e detido um trabalhador duma loja de 
conveniência localizada na zona central da cidade. 
Na sua posse e no seu domicílio foram encontrados 
no total de 14 cartões “Macau Pass” de outrem. 
O homem envolvido disse que vários cl ientes 
esqueceram-se dos cartões “Macau Pass” na loja 
de conveniência após consumo, mas ninguém os 
reclamou e retirou há muito tempo, pelo que ele 
apropriou dos referidos cartões. Além disso, ele 
exprimiu que comprou os cigarros usando esses 
cartões apanhados, e depois pôs os cigarros no 
expositor da loja e trocou em dinheiro quando havia 
clientes que compraram cigarros em numerário. 
Até agora, já adquiriu 500 patacas usando esse 
método.

O homem envolvido é residente de Macau com 
cerca de 20 anos de idade. O referido homem 
foi acusado da prática de crime de “Apropriação 
ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada” 
e entregue ao Ministério Público para o devido 
tratamento.
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男子不滿核酸檢測時間長毀損設施被拘

Um homem foi detido por dano das instalações devido à desatisfação por longo tempo da 
realização do teste de ácido nucleico

6 月 8 日，仁伯爵綜合醫院病毒核酸檢測站內一

名等候檢測的男子突然情緒激動，駐守該站的警

員隨即前往了解情況，發現男子因不滿檢測時間

過長而鼓噪，並作出毀損檢測站內布簾架及座椅

等設施的行為，駐守警員對其安撫未果，為免男

子再次損毀設施，將其鎖上手扣，過程中男子作

出反抗，導致警員手部多處刮傷。

上述男子為年約 30 餘歲的澳門居民，本局以涉

嫌觸犯「加重毀損」及「抗拒及脅迫」罪，將其

移送檢察院偵訊。

No dia 8 de Junho, no Posto de testes de ácido 
nucleico do Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
um homem que estava à espera da realização do teste 
de ácido nucleico mostrou de repente emoção violenta, 
portanto o agente policial no local procurou inteirar-
se da situação, e sabia que ele ficava desatisfeito 
pelo longo tempo da realização do teste e danificou 
o suporte de cortinas e os bancos no referido Posto. 
O agente policial no local acalmou-o mas sem 
sucesso, portanto, com vista a evitar o novo dano das 
instalações, o agente policial aplicou algemas nas 
mãos dele. Durante o processo, o referido homem 
resistiu, causando-lhe ferimentos de garra nas mãos.

O homem acima referido é residente de Macau com 
cerca de 30 anos de idade. O referido homem foi 
acusado da prática de crime de “Dano qualificado” 
e “Resistência e coacção” e entregue ao Ministério 
Público para o devido tratamento.
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澳門警務廳拘捕一偷拍男子

O DPM deteve um homem suspeito de ter filmado em segredo

6 月上旬，本局澳門警務廳接獲兩名女事主報

案，稱途經區神父街某大廈門口時，發現一名男

子以一輛停泊在路旁的重型電單車作遮擋，將手

提電話放於地面疑似對途經之女性作出偷拍裙

底行為，而她們亦懷疑自己同樣被偷拍，因此報

警求助。

本局隨即派遣警員到場調查，透過附近店舖監察

系統鎖定涉案男子，及後於三盞燈附近將其截獲

並帶返本局作進一步調查。經詢問，男子承認作

出偷拍裙底行為，其電話內有多張偷拍女性裙底

相片，而較早前偷拍所得的相片已備份另存在家

中的電腦及手提電腦內。

涉案男子為年約 20 歲的澳門居民，本局以涉嫌

觸犯「侵入私人生活」罪，將其移送檢察院偵訊。

No início de Junho, o Departamento Policial de Macau 
(DPM) recebeu uma participação de duas mulheres, 
as quais dizeram que quando passavam pelo acesso 
dum edifício na Rua do Padre Eugénio Taverna, 
descobriram que um homem usou um motociclo a 
estacionar em vias adjacentes para tapar a visão 

de outras pessoas, e pôs o seu telemóvel no chão, 
suspeitando-se que tivesse filmado em segredo às 
mulheres que passavam nas proximidades e essas 
duas mulheres também suspeitavam que tinham sido 
filmadas em segredo por ele, portanto participaram o 
caso à Polícia para pedir ajuda.

Esta Corporação enviou imediatamente agentes 
para se deslocar ao local para as investigações, e 
identificou o homem envolvido através do sistema 
de videovigilância das lojas das redondezas, e, 
posteriormente, interceptou-o nas proximidades da 
Rotunda de Carlos da Maia e entregou-o para a 
esta Corporação para mais investigações. O homem 
confessou a prática do acto de filmagem em segredo 
por baixo das saias de mulheres. No seu telemóvel 
foram encontradas várias fotografias f i lmadas 
em segredo por baixo das saias de mulheres. As 
fotografias filmadas em segrado nos tempos anteriores 
já foram copiadas no seu computador e computador 
portátil no seu domicílio.

O homem acima referido é residente de Macau com 
cerca de 20 anos de idade. O referido homem foi 
acusado da prática de crime de “Devassa da vida 
privada”e entregue ao Ministério Público para o devido 
tratamento.
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多名外籍違法人士被拘

Diversos indivíduos estrangeiros foram detidos por violação à lei

6 月 22 日，美上校圍某大廈單位懷疑發生傷人

案，澳門警務廳接報後立即派員前往處理。案發

現場有 9 名越南籍人士（8 男 1 女），經了解，

早前有人邀請多名朋友於上址用膳，期間有 3

名不知名同鄉男子到訪，向報案者及其好友持械

施襲後迅速逃離。

本局情報廳派員接手調查，透過「天眼」系統及

周邊監控發現 3 名涉案男子匿藏於聖美基街某大

廈單位，及後在有關單位截獲 3 名涉案男子及 2

名越南籍女子，並搜出 2 包懷疑毒品「冰」連袋

共重 0.46 克（市值約 400 澳門圓）、懷疑吸食

工具及 1 支經鑑定為「禁用武器」的伸縮棍。

涉案 5 人均對毒品呈陽性反應，當中 2 名男女

為非法入境者。本局分別以涉嫌觸犯「非法再入

境」、「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」、「收

留」、「不適當持有器具或設備」及「禁用武器

及爆炸性物質」罪，將上述人士移送檢察院偵訊。

No d ia  22 de Junho,  num apar tamento  dum 
edifício que se situa no Pátio do Coronel Mesquita, 
suspeitava-se que teria acontecido um caso de 
ofensas à integridade física. Após o recebimento 
de participação, o Departamento Policial de Macau 
(DPM) enviou rapidamente agentes ao local para 
o devido tratamento. No local de incidente foram 
encontrados 9 indivíduos de nacionalidade vietnamita 

(8 mascul ino e 1 feminino).  Na sequência da 
averiguação empreendida, sabia-se que havia pessoas 
que convidaram vários amigos para tomar refeições 
no local acima referido, e depois, 3 conterrâneos 
desconhecidos deslocaram-se ao local, atacaram, 
usando algumas armas por eles tragas, o participante 
e seus amigos e fugiram rapidamente.

O Departamento de Informaçoes desta Corporação 
enviou agentes para averiguações do caso, e, 
através do “Sistema de Videovigilância em Espaços 
Públicos” e sistema de videovigilância nos arredores, 
descobriu-se que 3 homens envolvidos esconderam 
num apartamento da Rua de S. Miguel, onde foram 
interceptados posteriormente 3 homens envolvidos 
e 2 mulheres de nacionalidade vietnamita, bem 
como foram encontrados 2 pacotes de droga “ICE”, 
com o peso total de 0,46 gramas (sendo o preço no 
mercado de cerca de MOP400), utensílios suspeitos 
de consumo de droga e um bastão extensível que foi 
identificado como “arma proibida”.

Nos exames toxicológicos dos cinco indivíduos 
envolvidos mostraram resultado positivo, entre os 
quais dois indivíduos são imigrantes ilegais. Os 
indivíduos acima referidos foram acusados da prática 
de crime de “Reentrada ilegal”, “Consumo ilícito de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 
“Acolhimento”, “Detenção indevida de utensílio ou 
equipamento” e “Armas proibidas e substâncias 
explosivas” e entregues ao Ministério Público para o 
devido tratamento.
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情報廳偵破盜竊案並查獲毒品

O DI desmantelou um caso de furto e deteve drogas

本局接獲一宗懷疑盜竊案件，事主報稱早前用

膳期間曾飲用酒精飲品，隨後忘記發生的所有

事情，直到在家醒來後發現遺失了銀包，內有

4,000 澳門圓、1000 港圓、消費卡及信用卡等

物品。

警員透過「天眼」系統，發現事主於 6 月 27 日

凌晨時分在巴波沙大馬路附近一橫巷內，懷疑因

不勝酒力醉倒在地上，約半小時後，有一名男子

經過其身旁並彎腰疑似搜索物品，最後手持一個

銀包離去。

經警員深入調查後，得悉涉案男子居於菜園涌街

某大廈內，隨即派員在其住所外進行部署和監

視，並成功將該名男子截獲。男子承認當日在橫

巷內發現醉倒的事主，趁機偷去事主身上的財

物。隨後，警員在其住所內進行搜索，在房間內

發現作案時所穿著的衣物及搜出吸食冰毒的工

具及少量懷疑含有冰毒的液體。

本局將上述涉案男子以「不法吸食麻醉藥品及精

神藥物」、「不適當持有器具或設備」及「加重

盜竊」罪移送檢察院偵訊。

Esta Corpopração recebeu uma participação dum caso 
suspeito de furto. A vítima disse que tinha consumido 
bebida alcoólica durante a tomada de refeições, e 
depois esqueceu de todas as coisas acontecidas. 
Quando se levantou em casa, descobriu que a carteira 
foi desaparecida, na qual havia 4000 patacas, 1000 
dólares de Hong Kong, cartão de consumo electrónico, 
cartões de crédito, entre outras coisas.

Através do “Sistema de Videovigilância em Espaços 
Públ icos” ,  o  nosso agente descobr iu que na 
madrugada do dia 27 de Junho, a vítima ficava numa 
travessa perto da Avenida Artur Tamagnini Barbosa, 

suspeitando-se que estava bêbida portanto caiu no 
chão. Meia hora depois, havia um homem que passava 
pelo lado da vítima e curvou do corpo para apanhar 
alguma coisa, e por fim saiu do local pegando na mão 
uma carteira.

Após efectuada uma profunda investigação, esta 
Corporação tomou conhecimento de que o homem 
envolvido morava num edifício na Rua do Canal 
das Hortas, portanto enviou imediatamente agentes 
para se deslocar ao local para implementar a 
disposição e vigilância fora do apartamento dele, e 
por fim interceptou o referido homem com socesso. 
O homem confessou que tinha roubado na travessa 
acima referida os bens da vítima que estava bêbida. 
Posteriormente, o agente policial deslocou-se ao 
domicílio do referido homem para fazer uma busca, e 
no quarto foram encontrados vestidos usados na altura 
da prática do crime, utensílios para consumo de droga 
“ICE” e líquido suspeito de ser droga “ICE”.

O homem acima referido foi acusado da prática 
de crime de “Consumo ilícito de estupefacientes e 
de substâncias psicotrópicas”, “Detenção indevida 
de utensílio ou equipamento” e “Furto qualificado” 
e entregue ao Ministério Público para o devido 
tratamento.
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培訓課程
Cursos de
Formação

參與「水晶魚 2020」民防演習

Participação no Exercício de protecção civil “Peixe de Cristal 2020” 

6 月 27 日， 民 防 架 構 舉 行 了 代 號「 水 晶 魚

2020」的民防演習，透過評估、測試並檢驗「颱

風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃」及各部

門應急預案的實施成效，強化民防架構間的指

揮協調和應急處置能力，透過社會團體及居民

的共同參與，提升社會大眾應對颱風吹襲的整

體安全意識和防禦應對效率。

演習在青洲區、筷子基區、內港區、下環區及

路環區進行，模擬澳門遭受強颱風吹襲，預計風

暴潮疊加天文大潮將為本澳低窪地區帶來大面積

的水浸。為確保低窪地區低層居民及商戶的人身

及財產安全，民防行動中心啟動全面運作模式，

執行疏散撤離計劃。

是次演習歷時約 5 小時，共 2,350 人參與，模

擬了約 60 項颱風期間可能發生的事故。整個演

習過程整體順暢，達到了防災兼顧防疫的目標。

黃少澤司長聽取各部門工作匯報
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak a auscultar as 
apresentações de trabalho dos diversos departamentos

邀請社群代表擔任觀察員提供意見
Convidou-se os representantes das associações para ser observadores e darem opiniões

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU



35

人員向參與市民分享民防知識
O pessoal a partilhar conhecimentos sobre a 
protecção civil com os cidadãos

協助避險中心停電應急處理
Prestação de apoio ao Centro de Acolhimento de 
Emergência no tratamento da interrupção de energia 
eléctrica

委派巡邏車廣播有關颱風訊息
Destacar veículos de patrulha para a divulgação de 
informações de tufão

處理避險中心糾紛事件
Tratamento das disputas no Centro de Acolhimento 
de Emergência

No dia 27 de Junho, a Estrutura de Protecção 
Civ i l  rea l izou o  exerc íc io  de pro tecção c iv i l 
“Peixe de Cristal 2020”, no intuito de avaliar e 
testar a eficiência e a operabilidade do “Plano 
de Evacuação das Zonas Baixas em Situação 
de ‘Storm Surge’ durante a Passagem de Tufão” 
(adiante designado por “Plano de Evacuação”) 
e dos planos de contingência de cada entidade 
i n t e r v e n i e n t e ,  e  r e f o r ç a r  a  c a p a c i d a d e  d e 
comando, coordenação, comunicação e resposta 
a emergências dos membros da Estrutura. Através 
da participação conjunta das associações sociais e 
residentes, elevam-se a consciência da segurança 
geral e a eficiência de prevenção e enfrentamento 
da população durante a passagem de tufão.

As acções incidiram sobretudo nas zonas da Ilha 
Verde, Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco 
e Coloane. O exercício simulou a passagem de um 
tufão severo sobre Macau, acompanhado pelos 

fenómenos “storm surge” e maré astronómica, 
causando inundações nas zonas baixas. Face a 
esta situação, o Centro de Operações de Protecção 
Civil entra em pleno funcionamento. No intuito de 
assegurar a segurança da vida e dos bens dos 
residentes e comerciantes das zonas baixas, o 
COPC procede operações de evacuação conforme 
o “Plano de Evacuação das Zonas Baixas em 
Situação de ‘Storm Surge’ durante a Passagem de 
Tufão”.

O referido exercício durou cerca de 5 horas, tendo 
simulado 60 incidentes que poderiam acontecer 
durante a passagem de tufão e contou com a 
participação de 2350 pessoas. Os processos do 
exercício correram bem e o exercício atingiu os 
objectivos de prevenção de desastre e da epidemia.
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執行疏散撤離工作
Execução das tarefas de evacuação

「居民」緊急逃生撤離
Os “residentes” a evacuar com emergência

聯合民間商會進行清障善後工作
Realização de trabalhos de limpeza de detritos e obstáculos com associações comerciais
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內港客運碼頭防洪演習

Exercício de Prevenção de Inundações no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior

5 月 12 日，本局在內港碼頭進行了防洪演練，

演習共分為兩部分，第一部分模擬澳門發出八號

風球及橙色風暴潮警告，內港客運碼頭即將停

航，警員為旅客辦理通關手續、在入境大堂清水

井出水處堆砌沙包及安排滯留旅客到站內安全

地點等候。第二部分模擬當風暴潮警告及八號風

球除下，周邊街道之海水已退卻，人員檢查內港

碼頭所有通道和通關設備、內港外圍道路及垃圾

堆積情況，並在入境大堂設置臨時驗證櫃檯，確

保復航後出入境能提供正常通關服務。

總結是次演習，過程順利並達到預期之目的，有

助提升內港前線對水浸停電的應變能力，為身處

低窪地區之內港碼頭做好風季的事前準備工作。

Em 12 de Maio, esta Corporação real izou um 
exercício de prevenção de inundações no Terminal 
Marí t imo de Passageiros do Porto Inter ior,  o 
exercício dividiu-se em duas partes, na primeira 
parte foram emitidos o sinal de tempestade tropical 
n.º 8 e o aviso de "Storm Surge" laranja, as rotas 
do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 

在清水井出水處堆砌沙包
Puseram os sacos de areia nas saídas de 
caixas de visita de água pluvial

檢查碼頭內所有通道設施
Inspeccionaram todas as instalações dos 
canais do Terminal Marítimo 

安裝防水閘
Instalaram os painéis de retenção de água

模擬停電時，設置臨時人工驗證櫃檯
No momento simulado de corte de electricidade, criaram balcões provisórios de 
verificação manual

安排滯留旅客到安全地方暫避
Encaminharam os turistas para se abrigar 
em local seguro

Interior iriam ser suspensas, os agentes policiais 
trataram das formalidades fronteiriças de turistas, 
puseram sacos de areia nas saídas das caixas de 
água pluvial da Sala de Chegada e encaminharam 
tur is tas para s í t ios seguros do Terminal .  Na 
segunda parte, simulou-se o cancelamento do 
aviso de “Storm Surge” e do sinal de tempestade 
t rop ica l  n . º  8 ,  onde as inundações nas ruas 
recuaram, os agentes verificaram todos os canais e 
equipamentos de passagem fronteiriça do Terminal 
Marítimo e as vias na periferia do Terminal e a 
situação de lixos acumulados, criaram balcões 
provisórios de verificação na Sala de Chegada, por 
forma a garantir o serviço normal de verificação de 
passagem fronteiriça depois da retomada das rotas.

O exercício foi realizado com sucesso e atingiu 
o object ivo previsto, que ajuda a aumentar a 
capacidade de resposta dos agentes da linha da 
frente do Terminal Marítimo do Porto Interior em 
relação a inundações e corte de electricidade, e 
efectuar os trabalhos preparativos na época de 
tufões para o Terminal Marítimo do Porto Interior 
situado na zona baixa.
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文稿寫作技巧課程

Curso de Técnica de Redacção de Artigos

電話接待技巧課程

Curso de Técnica de Atendimento Telefónico

4 月 15 日至 24 日，本局警察學校聯同澳門保

安高等學校開辦了「新聞稿、回應稿及發言稿寫

作技巧課程」，課程由新聞局顧問高級技術員朱

家聯擔任導師，共有 20 位相關職務人員修讀。

課程內容主要講述新聞稿、回應稿、發言稿的一些

基本理論和寫作技巧，從而提升人員的工作績效。

Entre os dias de 15 a 24 de Abril, a Escola de 
Polícia desta Corporação e a Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau co-organizaram o 

6 月 22 日及 23 日，本局警察學校舉辦了「電

話接待技巧課程」，共有 60 位警務人員修讀。

課程內容包括電話接待技巧及處理投訴個案分

析，學員在培訓後能更充分掌握良好的電話接待

技巧，保持正確的工作服務態度，頗有助益。

Nos dias de 22 e 23 de Junho, a Escola de Polícia 
desta Corporação realizou o “Curso de técnica de 
atendimento telefónico”, que foi frequentado pelos 
60 agentes policiais. O conteúdo do curso inclui: as 
técnicas de atendimento telefónico e as análises de 
tratamento dos casos de queixa. Após a formação 
que é útil, os formandos podem dominar melhor as 
técnicas de atendimento telefónico e manter uma 
atitude correcta de serviço. 

本局持續加強人員培訓
A Corporação continua a reforçar a formação dos agentes

專業導師講解
Explicações dada pelo formador profissional

“Curso de técnica de redacção de comunicado de 
imprensa, artigo de resposta e comunicação”, que 
foi leccionado pelo formador Chu Ka Luen, técnico 
superior assessor do Gabinete de Comunicação 
Social ,  e fo i  f requentado pelo 20 pessoal  no 
exercício de respectivas funções. O conteúdo 
do curso consiste em teoria básica e técnica de 
redacção de comunicado de imprensa, artigo de 
resposta e comunicação, que visa aumentar a 
eficácia das acções do pessoal.
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警務報告課程

Curso sobre as Participações Policiais

保安學員參觀基本法紀念館及中華民族雕塑園

Visita dos Instruendos à Galeria Comemorativa da Lei Básica e Parque 
de Esculturas Étnicas Chinesas

5 月 11 日至 22 日期間，本局警察學校舉辦了

「警務報告課程」，共有 60 位警務人員修讀。

導師因應警務工作的實際需要，透過專業講述、

分享及分析，加強前線警務人員制作日常警務報

告的知識及技巧，提高警務工作效率。

Entre os dias de 11 a 22 de Maio, a Escola de 
Polícia desta Corporação realizou o “Curso sobre 
as participações policiais”, que foi frequentado 
p e l o s  6 0  a g e n t e s  p o l i c i a i s .  A t e n d e n d o  à 
necessidade real de trabalho policial, o formador 
fortalece, através da expl icação prof issional, 

6 月 24 日，本局警察學校安排第二十八屆保安

學員培訓課程的 54 位學員參觀澳門基本法紀念

館，讓學員認識《澳門基本法》的歷史背景，了

解「一國兩制」在澳門的實踐情況。隨後，一行

人前往中華民族雕塑園，在導賞員介紹下欣賞

56 座民族形象為主題的雕塑，進一步認識中國

各民族獨特文化。

導師介紹警務報告製作的要領
Expondo os pontos chaves da elaboração de participação policial

參觀基本法紀念館
Visita à Galeria Comemorativa da Lei Básica

欣賞各具特色的民族形象雕塑
A ver as esculturas étnicas de características 
diferentes

partilha e análise, o conhecimento e técnica de 
elaboração das participações policiais ordinárias do 
pessoal da linha da frente, por forma a aumentar a 
eficácia de trabalho policial.

Em 24  de  Junho ,  a  Esco la  de  Po l í c i a  des ta 
Corporação organizou uma visita dos 54 instruendos 
do 28.º Curso de Formação de Instruendos à Galeria 
Comemorativa da Lei Básica, para os instruendos 
conhecerem o contexto histórico da «Lei Básica 
de Macau» e a s i tuação de execução de “Um 
país, dois sistemas” em Macau. Seguidamente, os 
instruendos deslocaram-se ao Parque de Esculturas 
Étnicas Chinesas, viram 56 esculturas étnicas com 
a apresentação da guia, conheceram mais a cultura 
específica das etnias chinesas.
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主禮嘉賓與畢業學生合照
Fotografia dos convidados e finalistas

本局領導與新就職副警司合照
Fotografia dos novos Subcomissários e Comandantes 
desta Polícia

吳錦華局長為畢業學生佩戴肩章
Colocação das divisas de posto pelo 
Comandante Ng Kam Wa aos finalistas

副警司就職儀式

Cerimónia de Tomada de Posse dos 
Subcomissários do CPSP

就職晉升
Tomada de Posse 
e Promoções

4 月 14 日，第十五屆警官培訓課程畢業典禮在路

環澳門保安部隊高等學校舉行，由保安司黃少澤

司長主持。畢業典禮完結後，隨即進行就職儀式，

由本局吳錦華局長、劉運嫦副局長、黃偉鴻副局

長 及 梁 慶 康 副 局 長 為 12 位 新 就 職 副 警 司 授 予

肩章。

新就職副警司名單：

蘇得勝、鄺子欣、張艷嬋、朱志偉、何秋裕、

梁宏豐、余禮軒、卓高弛、顏阿衫、林康、

林錦興及謝鴻健。

No dia 14 de Abril, realizou-se na Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, em Coloane, 
a Cer imónia de Encerramento do 15.º  Curso 
de Formação de Oficiais, que foi presidida pelo 
Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Após 
a realização da referida Cerimónia, realizou-se a 
Cerimónia de Tomada de Posse, onde colocaram 
as  d i v i sas  aos  12  novos  Subcomissá r ios  o 
Comandante Ng Kam Wa e os 2.os Comandantes, 
Lao Wan Seong, Vong Vai Hong e Leong Heng 
Hong desta Corporação.

Lista dos novos Subcomissários:
SOU TAK SEN, KONG CHI IAN, CHEONG IM SIM, 
CHU CHI WAI, HO CHAO U, LEONG WANG FONG,  
U LAI HIN, CHEUK KOU CHI, NGAN O SAM, LAM 
HONG, LAM KAM HENG e CHE HONG KIN. 
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首席警員晉升儀式

Cerimónia de Promoção ao Posto de Guarda Principal

4 月 15 日，在本局特警隊大樓內舉行了首席警

員晉升儀式，儀式由吳錦華局長主持。出席儀

式的還有劉運嫦副局長、黃偉鴻副局長、梁慶康

副局長及各部門的主管，為同僚晉升作出祝賀。

是次晉升為首席警員共 103 位，分別為男性 64

位及女性 39 位，包括普通職程 99 位及音樂職

程 4 位。

本局領導及主管與新晉首席警員合照
Fotografia dos dirigentes e chefias da Polícia e dos novos promovidos ao posto de Guarda Principal

No dia 15 de Abril, teve lugar no Aquartelamento da 
UEP, a cerimónia de promoção ao posto de Guarda 
Principal, que foi presidida pelo Comandante do 
CPSP, Ng Kam Wa. A cerimónia contou ainda 
com a presença dos 2.os Comandantes, Lao Wan 
Seong, Vong Vai Hong e Leong Heng Hong, e 
dos responsáveis de vários Departamentos desta 
Corporação, com vista a dar parabéns aos seus 
colegas. 

Foram promovidos no total de 103 agentes ao 
posto de Guarda Principal, dos quais 64 agentes 
masculinos e 39 agentes femininos, incluindo 
99 agentes da carreira ordinária e 4 agentes da 
carreira de músico.

吳錦華局長為新晉首席警員佩戴肩章
Colocação das divisas de posto pelo 
Comandante Ng Kam Wa aos recém-
promovidos ao posto de Guarda Principal
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5 月 6 日，一位女事主親臨本局澳門警務廳偵查

警司處致送錦旗，以感謝早前本局偵破一宗拾

遺不報案件。

事件發生於 3 月上旬，事主於凌晨時分乘坐的

士至提督馬路附近支付車資後下車，回家後才

發現遺失了銀包，合計損失金額約 22,000 澳門

圓。經本局調查後，警員成功截獲涉案男子。

澳門警務廳偵查警司處獲表揚

O Comissariado de Inquérito  do Departamento Policial de Macau foi elogiado

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

偵查警司處代表接受錦旗
O Comissariado de Inquérito a receber o galhardete

No dia 6 de Maio, uma vít ima deslocou-se ao 
Comissariado de Inquérito do Departamento Policial 
de Macau para oferecer galhardete, para agradecer 
a Corporação em descobrir um caso de apropriação 
ilegítima.

O caso aconteceu no início de Março, a vítima 
apanhou táxi, na madrugada, até a Avenida do 
Almirante Lacerda, depois de pagar saindo do 
táxi, quando voltou à casa é que reparou que tinha 
perdido a sua carteira, o valor do prejuízo é 22 000 
MOP. Após a investigação por esta Corporação, 
os agentes conseguiram interceptar o homem 
envolvido.
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濟損失、強力而嚴謹的社區防疫措施、人與人之

間的避忌和恐懼，這些現象都是我們在一年前無

法想像的，挑戰著每個人的認知框架和固有思維，

因此所帶來的心理衝擊也是巨大和難以預計的。

事實上，中華人民共和國國家衛生健康委員會在

2020 年 1 月 27 號便發出了緊急指引，要求縣級、

市級、以及省級部門，協調和組織精神健康專家

小組，並汲取 2003 年 SARS 的經驗，聯合不同層

次的社會力量共同制定方案，向民眾提供危機介

入、心理輔導、以及情緒支援。但是次疫情發展

的社會人文背景、科技進程、以至國家干預的形

式都與過往大相逕庭，因此，因時制宜的精神健

康研究和心理介入是必要和具迫切性的，也是響

應了國際間學者和業界人士的呼籲。

　　首先，與過往疫情顯著不同的是各國所施行

的隔離措施的廣泛性、迅速性、以及嚴謹性。是

次疫情所採取的隔離措施並不只針對患者和與患

者有密切接觸的人，而是被廣泛用作出入境監控

管制甚至對整個區域或城市的封鎖手段。不可否

認地，嚴謹的隔離措施對阻止病毒蔓延有很好的

效益，在公共衛生領域中有必要性，但其對人的

心理和精神健康的影響卻是不容忽視的。總的來

說，隔離措施所造成的心理影響可分為個人層面

和社會心理層面。隔離意味著失去行動自由、與

外界斷絕來往、甚至強制與親近和重要的人分開，

由這些極端的經驗所引發的情緒非常複雜。隔離

心靈加油站
Estação de Reabastecimento Espiritual

疫 情 期 間 的 自 我 心 理 照 護
Auto-manutenção psicológica durante a epidemia

王瀚林  心理輔導員

澳門保安部隊事務局 DSFSM

Psicólogo, Wong Hon Lam (Kyle)

　　在經歷重大的公共或自然災難後，人會發展

出複雜的身心反應，而這些反應的影響恆久致

遠。研究發現，即使在美國 9/11 事件發生後 10

年，在世貿大樓工作的員工、參加救援搜索的人

員、以至到居住在曼哈頓區一帶的社區成員，他

們發展出抑鬱徵狀的百份比為 15.8%，對比在一

般人口中出現抑鬱徵狀的流行率高出 2 倍以上。

相關地，與抑鬱徵狀有很高共病率 (comorbidity)

的便是創傷後壓力症候群 (PTSD)，縱貫性研究

顯 示， 親 身 經 歷 過 或 目 睹 9/11 事 件 的 人 群 在

10 年後同時發展出抑鬱徵狀及 PTSD 的概率達

10.1%，而在抑鬱徵狀及 PTSD 的雙重影響下，

這個群體有顯著較低的生活滿足感、較高的失業

率、以及較差的身體和精神健康，反映了災難事

件對人的整體狀況有極為深遠的影響。另一方面，

大型的傳染病爆發可能引致極大的心理危機。在

2003 年 SARS 病毒流行的高峰期間，約 91% 的

確診者出現負面的身心症狀，包括睡眠問題、易

哭、孤獨感、注意力缺損、情緒低落、失去判斷

力等。研究員檢視了 SARS 患者在疫情過去後的

心理變化，發現高達 58.9% 的人曾經達到某些心

理疾病的臨床標準，當中超過一半的人同時表現

出焦慮、抑鬱、以及 PTSD 的心理徵狀，多重的

負面影響對患者產生極重的心理負擔，以至他們

在身心健康、人際社交、職業功能等多方面都出

現重大缺損，生活品質面臨大幅下降，有些研究

人員在國際學術研討會中甚至稱 SARS 為一場“心

理災難＂。

　　 踏 入 2020 年， 隨 著 新 型 冠 狀 病 毒

(COVID-19) 的爆發，人類的歷史進程產生了巨大

的偏離和變化。史無前例的鎖國政策、浩大的經
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使人感到失去控制感和困頓，研究顯示在這段期

間可能會出現的負面情緒包括焦慮、煩躁不安、

憤怒、抑鬱、困惑、絕望、甚至自殺意念。其中，

強烈的焦慮情緒可以驅使人過分關注自身健康問

題，將一些本來輕微的不適感與疫症扯上關係並

誇大，以至終日誠惶誠恐，產生災難化思維甚至

疑病症 (Hypochondria)。另一方面，焦慮的情緒

加上與外隔絕的境況，會令人更急切地尋求資訊，

輕信謠言，尤其現今網路社交媒體的發達和欠缺

規管，資訊不再集中發佈，許多信息的真確性都

無從考究，混亂的信息又會再次增強焦慮的程度，

形成惡性循環。除了在個人情緒層面上的影響，

隔離措施亦造成更宏觀的社會心理後果。當中最

顯然易見的便是經濟上的直接和間接損失，隔離

政策使很多人無法通勤上班，而疫情亦令百業蕭

條，很多企業都接續出現倒閉裁員潮，失業率飆

升，物資的短缺和對自身財政的擔憂亦會構成龐

大的心理壓力。另一方面，更為隱性的社會影響

包括歧視和負面標籤，這些歧視和標籤充斥在社

交場合和工作地點，患者與懷疑患者被標籤為不

潔、負累、罪人，人與人之間失去了同理和信任，

更甚是這些現象甚至演化成國與國的衝突、民族

與民族之間的對壘，一些國家的人在令一個國家

因病毒感染者之名被排擠毆打的事件屢見不鮮。

在日本，甚至有一位政府人員因曾接待從疫區回

來的國民，抵擋不住社會壓力而自殺，可見歧視

和標籤所帶來的巨大心理影響。

　　在撰寫這篇文章之際疫情仍未完全平息受控，

疫情的後續發展仍充滿不確定性，但疫情對人的

心理健康和長期影響則是可預測的，焦慮、恐懼、

失眠、負面情緒、心理疾病、以至一些因不適當

的應對方式而衍生出的行為問題如酒精毒品的濫

用、自我孤立等將會在人群中如雨後春筍般陸續

出現，新一輪的精神健康海嘯正在醞釀。因此，

我們必須打好心理上的預防針，在這段艱難的時

光更應照顧好自己的精神健康，學習自我照護的

方法：

1. 自我心理教育 

　　我們往往只關注到情緒的最後成品，而忽視

了情緒其實是一個歷程 ---- 由覺察到體會到接受

再到自我調整。在疫情之中，我們首先要覺察到

自己的負面情緒，可以是緊張、可以是焦慮、可

以是憤怒、也可以是無奈。有些人終日惶恐不安，

卻不知所以，對自己的焦慮情緒沒有覺察，也只

能整天被情緒在背後拖著走，影響生活。因此，

對自己的情緒有明確的覺察是情緒管理的第一步，

能夠精準地命名自己的情緒，才能對症下藥。接

續便是要體會情緒，許多時我們都慣性地排斥負

面情緒，遇到不開心的情緒時我們第一時間想到

的便是要擺脫它，但結果往往適得其反。其實在

負面情緒浮起時，我們可作壁上觀，像長鏡頭一

樣拉遠距離，此時自己是自己，情緒是情緒，可

以想像自己是天上的白雲，縱觀著地面行駛中的

火車或再浮再沉的海浪。那麼，情緒的強度便沒

有這樣大，我們亦可不必隨之起舞，自自然然我

們便可接納自己的情緒，明白到情緒的存在是自

然的過程，例如理解到人類對感染病毒的焦慮是

本能，是賴以生存的機制，不必過分恐慌，甚至

“焦慮＂自己的“焦慮＂，明白這點便能做到坦然，

接下來要轉念調節自己的情緒也就變得不難了。

2. 減少資訊亂流

　　在現今的科技環境下，要拒絕接收資訊比要

收集資訊更為困難。漫天而來關於疫情的信息往

往只會增強我們的焦慮和恐懼，而且很多這些資

訊其實都是以訛轉訛，子虛烏有，亦不乏跨張失

實，以博取我們的眼球和點擊的假新聞，說實在

沒有什麼資訊價值，不看也罷。當然，這裡提倡

的減少資訊亂流並不是要一刀切的隔絕外界，但

選擇接收資訊的媒界和頻率便需要慎思。我們可

以選擇可信的資訊來源，例如政府機關、官方新

聞媒體、或一些大型的報刊電台，至於一些網上

或朋友之間流傳而未証實的資訊，大可不必理會。

即便是可靠的資訊，頻繁觀看都會令人感到不安，

甚至有強逼行為的出現，我們可設定每天固定的

時間觀看固定的次數，不必時刻追看，讓時間留

給生活。
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3. 保持日常生活規律

　　無可否認，疫情令我們的生活出現前所未有

的改變，無論是出行方式、社會交流、工作環境

等，但我們應盡力不讓疫情徹底打亂原來的生活

節奏，甚至變得消極退縮。保持日常生活規律的

一個也是唯一一個要訣就是“該做的事還是要去

做＂，決不能讓生活變得亂七八糟或停擺，尤其

是在飲食健康和運動方面。研究發現飲食習慣與

抑鬱症有顯著關係，但往往成為人較易忽略的一

環。要預防或緩解抑鬱情緒，我們要謹記吸收足

夠分量的維他命 D( 可從牛奶、蛋類汲取 )、硒 ( 可

從大豆、動物肝臟汲取 )、Omega-3 脂肪酸 ( 可

從三文魚、奇亞籽汲取 )、鋅 ( 可從蠔、豆類製品

汲取 )、以及蛋白質 ( 可從吞拿魚、火雞肉汲取 )。

另一方面，有氧運動與精神健康的關係被多項研

究證實，恆常的有氧運動能使大腦釋放多巴胺，

多巴胺是維持愉悅感覺的神經化學傳遞物質，也

是很多精神科藥物的主要成份，換以言之，保持

運動習慣便是自然而且免費的抗抑鬱抗焦慮良藥。

4. 維持與外界的聯繫    

　　疫情與防控措施扼殺了人與人之間面對面交

流的機會，同時亦令我們重新審視社會網絡和人

群互動的重要性。事實上，一些長期數據反映，

社會隔絕會顯著提高人的自我疏離感，從而大大

的提高於將來患上抑鬱症和焦慮症的風險。因此，

不要因疫情所造成的不便而令自己陷入關係疏離

的境況，親朋戚友和值得信任的人是重要的社會

支持，亦可以是傾訴排解壓力的對象。現今資訊

科技發達，我們可以採取不同的方式與人連繫，

距離不再是隔閡，重點是要有一顆真誠與人連繫

的心。

　　疫情總有一天會過去，因為病毒往往有明確

的病因，科學家總有一天可以研發到針對性的疫

苗，使病毒徹底治癒消失。相反地，心的病往往

沒有明確的病因，我們不能打開身體上的任何一

個器官，然後宣稱明確地找到情緒病的病源，心

的病往往是多因性的、複雜性的、獨特性的，不

同的人即使發展出相同的病徵，背後的因由也不

盡相同。因此，在這動盪而充滿磨難的 2020 年，

讓我們不謹努力守護身體上的健康，亦希望能保

持心的澄明，以期面對眼前的挑戰與機遇。

Depois de passar por situações de ameaça 
de risco colectivo ou desastres naturais, a gente 
desenvolverá reacções físicas e mentais complexas, 
e o impacto dessas reacções durará para sempre. 
De estudos efectuados, descobriu-se que mesmo 
10 anos após o incidente de 11 de Setembro nos 
Estados Unidos, os funcionários que trabalhavam no 
World Trade Center, as pessoas que participaram em 
buscas de socorro e até os membros comunitários 
que moravam na área de Manhattan tinham uma 
incidência de sintomas de depressão em 15,8%, 
o que é mais de 2 vezes em relação à incidência 
de sintomas de depressão na população em geral. 
Da mesma forma, os s intomas de depressão 
estão associados a uma alta comorbidade da 
síndrome de stress pós-traumático (PTSD). Os 
estudos longitudinais mostram que a probabilidade 
das pessoas que vivenciaram pessoalmente ou 
presenciaram o incidente de 11 de Setembro, 
de desenvolver, simultaneamente após 10 anos, 
sintomas de depressão e PTSD é de 10,1%. Sob a 
dupla influência dos sintomas de depressão e PTSD, 
este grupo tem uma satisfação significativamente 
menor com a vida, maior taxa de desemprego, e 
saúde física e mental mais precária, reflectindo 
que os eventos desastrosos têm um impacto muito 
profundo na condição geral das pessoas. Por outro 
lado, um surto de doenças transmissíveis em grande 
escala pode causar uma grande crise psicológica. 
Durante o período de pico da epidemia do vírus SARS 
em 2003, cerca de 91% dos pacientes confirmados 
tinham sintomas físicos e mentais negativos, incluindo 
problemas de sono, choro fácil, sentimento de solidão, 
défice de atenção, depressão, perda de juízo, etc. Os 
pesquisadores examinaram as mudanças psicológicas 
dos pacientes com SARS após a epidemia e 
descobriram que até 58,9% das pessoas atingiram as 
normas clínicas de certas doenças mentais, e mais da 
metade delas apresentavam ansiedade, depressão 
e sintomas psicológicos de PTSD ao mesmo tempo. 
Os efeitos negativos causaram fardos psicológicos 
extremamente pesados nos pacientes, de modo que 
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eles sofrem de grandes prejuízos na saúde física e 
mental, nas relações humanas e socialização, e nas 
funções ocupacionais, etc., e a sua qualidade de vida 
sofrerá de um declínio acentuado. Em seminários 
académicos internacionais, alguns pesquisadores até 
chamaram a SARS de um “Desastre psicológico”.

No início de 2020, com o surto do novo tipo de 
coronavírus (COVID-19), o curso da história humana 
passou por enormes desvios e mudanças. A política 
de “fronteiras fechadas” sem precedentes, enormes 
prejuízos económicos, medidas de prevenção de 
epidemia comunitárias fortes e rigorosas, e evitação 
e medo entre as pessoas são fenómenos que não 
poderíamos imaginar um ano atrás, desafiando 
o quadro cognitivo e a mentalidade inerente de 
todos, pelo que o impacto psicológico daí resultante 
é também enorme e imprevisível. Na verdade, a 
Comissão Nacional de Saúde da República Popular 
da China emitiu directrizes de emergência em 27 
de Janeiro de 2020, exigindo que os departamentos 
distritais, municipais e provinciais coordenassem 
e organizassem grupos de especialistas em saúde 
mental, aprendessem com a experiência da SARS 
de 2003, e unissem as forças sociais de diferentes 
estratos para elaborar planos em conjunto, de 
modo a prestar às pessoas intervenção de crise, 
aconselhamento psicológico e apoio emocional. No 
entanto, o contexto social e humano, o processo 
cientí f ico e tecnológico e mesmo a forma de 
intervenção do Estado no desenvolvimento da 
epidemia são muito diferentes do passado. Portanto, 
a pesquisa em saúde mental e a intervenção 
psicológica de acordo com as condições actuais são 
necessárias e urgentes, e também atendem ao apelo 
dos estudiosos internacionais e das pessoas dos 
sectores profissionais.

Em primeiro lugar, o que é significativamente 
diferente das epidemias anteriores é a extensão, 
a rapidez e o rigor das medidas de isolamento 
implementadas por vários Países. As medidas de 
isolamento tomadas nesta epidemia não se limitam 
apenas  aos doentes e aos indivíduos de contacto 
próximo, mas sim, foram amplamente utilizadas 
para o controlo de gestão migratória e até mesmo 
bloquear as regiões ou as cidades inteiras. É 
inegável que as medidas rigorosas de isolamento 
são bastante eficazes na prevenção da propagação 

dos vírus, sendo necessárias no domínio da saúde 
pública, mas o seu impacto na saúde psicológica 
e mental das pessoas não pode ser ignorado. 
Em geral, o impacto psicológico das medidas de 
isolamento pode ser dividido em níveis psicológicos 
pessoais e sociais. O isolamento significa a perda 
de liberdade de movimento, desligação com o 
exterior, e até mesmo separação forçada com as 
pessoas próximas e importantes, e as emoções 
desencadeadas por estas experiências extremas 
são bastante complexas. O isolamento faz com que 
as pessoas se sintam descontroladas e angustiadas, 
e nos estudos têm mostrado que, as emoções 
negativas que podem ocorrer durante esse período 
incluem ansiedade, irritabilidade, raiva, depressão, 
confusão, desespero e até pensamentos suicidas. 
Entre elas, a forte ansiedade pode conduzir 
pessoas a prestarem demasiada atenção aos 
seus próprios problemas de saúde, ligando alguns 
desconfortos originalmente leves com a epidemia e 
exagerando-os, e até sentirem durante o dia inteiro 
com medo e pânico, resultando em pensamentos 
catastróficos e até hipocondria. Por outro lado, 
a ansiedade e o isolamento com o exter ior, 
conduzem as pessoas a terem maior vontade 
de arranjar informações, e acreditar os rumores, 
especialmente, com o desenvolvimento das mídias 
sociais da Internet e a sua falta de regulamentação. 
As informações já não são  centralizadas para 
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divulgação, muitas informações não são precisas, 
as informações confusas aumentam mais uma vez 
o grau de ansiedade, formando um círculo vicioso. 
Além do impacto emocional pessoal, as medidas 
de isolamento também causam  consequências 
psicológicas mais macrossociais. As mais óbvias são 
as perdas económicas directas e indirectas, a política 
de isolamento tem impedido a deslocação de muitas 
pessoas para o trabalho, e a epidemia também 
provocou uma depressão nos diversos sectores, 
muitas empresas se encontram sucessivamente 
fechadas ou a despedir os seus trabalhadores, 
aumentando a taxa de desemprego, a escassez de 
abastecimentos e as preocupações com as próprias 
finanças também constituem uma enorme pressão 
psicológica. Além disso, os impactos sociais mais 
ocultos incluem a discriminação e a rotulagem 
negativa, que são difundidos nos contextos sociais e 
locais de trabalho, em que os doentes e os suspeitos 
são rotulados como impuros, oprimidos, pecadores, 
perdendo a empatia e a confiança entre as pessoas, 
ainda pior é que, estes fenómenos se evoluíram para 
conflitos entre os Países, entre diferentes raças, e não 
é incomum que as pessoas dos determinados países 
foram expulsados e agredidos nos outros países por 
ter conhecido como país de infecção. No Japão, há 
mesmo um funcionário público que se suicidou por 
ter recebido cidadãos que regressaram das zonas 
afectadas e não conseguiu resistir à pressão social, o 
que mostra o enorme impacto psicológico resultante 
da discriminação e da rotulagem.

 No momento da redacção deste artigo, a 
epidemia ainda não está completamente controlada, 
o desenvolvimento da epidemia ainda está cheio 
de incertezas, mas o impacto da epidemia levada à 
saúde psicológica e as longas influências trazidas 
para as pessoas são previsíveis; ansiedade, medo, 
insónia, emoções negativas, doenças psicológicas, e 
até alguns problemas comportamentais derivados de 
inadequadas formas de enfrentar, como por exemplo 
o abuso de álcool e de drogas, o auto-isolamento 
vão aparecer sucessivamente na multidão, uma nova 
onda de tsunami de saúde mental está a ser formada. 
Portando, devemos tomar bem uma preparação em 
termo psicológico, neste momento difícil deve ainda 
bem cuidar a sua própria saúde mental, aprender os 
métodos para auto-cuidar:

1. Educação psicológica para si própria
Nós apenas preocupamo-nos com o produto 

final da emoção, e ignoramos que na realidade a 
emoção tem um decurso – desde a percepção da sua 
existência até ao seu sentimento e, depois, passa 
por aceitação desta até à sua auto- regulação. No 
período da pandemia, em primeiro lugar nós temos 
de dar conta da nossa má emoção, que pode ser 
nervosismo, ansiedade, zanga, ou até mesmo sentir-
se triste por não ter outra alternativa ou poder efectuar 
algo para alterar a situação. Há certas pessoas que 
estão constantemente desassossegadas e com 
medo, mas não sabem a razão deste sentimento, e 
passam despercebidos da sua ansiedade, andando 
todo o tempo perturbados e, assim, influenciando, 
também, a sua vida quotidiana. Daí que, o primeiro 
passo a dar para a gestão do stresse é estar 
consciente do seu sentimento emocional, identificar 
correctamente a sua emoção para resolver o seu 
problema. Seguidamente, temos de conhecer o nosso 
sentimento, uma vez que é habitual descriminarmos 
as más emoções e, quando estamos tristes, a 
primeira coisa que chega à consciência é livrar-
se deste sentimento, no entanto, muitas vezes 
não dá certo, e o resultado não é o desejado. Na 
realidade, quando a má emoção surge, devemos 
ficar a observá-la ao longe, como se estivéssemos a 
regular a lente fotográfica para uma distância longe, 
nessa altura nós somos nós e a emoção é a emoção, 
podemos imaginar, também, que somos uma nuvem 
do céu, a observar um comboio que anda na terra ou 
uma ondulação do mar. Pois, a gravidade emocional 
fica assim mais fraca, e conseguimos naturalmente 
aceitar as nossas emoções, entendermos que a 
existência das emoções é um decurso natural, por 
exemplo: compreender que a ansiedade ou medo 
de contágio de doenças é um instinto do Homem, 
assim como, um mecanismo para a sobrevivência, e 
por isso não se deve temer demasiadamente e, até 
mesmo, não devemos “ficar comovidos” com a nossa 
“ansiedade”, uma vez compreendendo-se isto é que 
podemos ficar livres, assim como facilitar a tarefa 
seguinte, que é ajustar o nosso próprio sentimento 
emocional.
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2. Redução da observação de informações 
inconfiáveis

Hoje em dia, no ambiente tecnológico em 
que nos encontramos, é mais difícil de recusar a 
recepção de informações do que a própria recolha 
de informações. E, as informações sobre a pandemia 
apenas aumenta-nos a ansiedade e o medo, além 
disso, muitas vezes estas são apenas rumores, 
não são verdade e além disso não faltam de casos 
exagerados, estas notícias falsas aparecem para 
tentar chamar a atenção das pessoas e ganhar mais 
números de vistos, por isso na realidade não têm 
valor informativo e por isso pode dispensar-se de 
vê-las. É claro o que se pretende aqui não é cortar 
todas as relações com o exterior, mas sim reduzir a 
observação de informações inconfiavéis, no entanto, 
deve-se ter cuidado na escolha dos canais para a 
recepção de informações e a respectiva frequência 
de observação. Devemos escolher as origens ou 
fontes de informações que sejam confiáveis, por 
exemplo: das entidades governamentais, canais da 
imprensa oficial ou alguns jornais ou canais da Rádio 
ou teledifusão de grande dimensão; e quanto às 
informações da rede informática ou divulgadas entre 
amigos e que não foram previamente confirmadas 
que são informações reais, devemos ignorá-las. 
Mesmo as informações confiáveis, se formos ver com 
muita frequência causa-nos perturbação, mal-estar, 
e até mesmo pode surgir-nos um comportamento 
forçado, daí que devemos determinar um horário 
diário fixo para ver as informações dentro do número 
de vezes determinadas, e não é necessário de vê-las 
a todo o momento, a fim de reservar o tempo para a 
nossa vida.

3. Manutenção da rotina diária
É inegável que a epidemia tem provocado 

mudanças inéditas na nossa vida, seja no modo de 
deslocação, no intercâmbio social e no ambiente 
de trabalho, etc., mas devemos fazer o possível 
para que a epidemia não perturbe completamente o 
ritmo original da vida, também não devemos tornar-

se pessimistas. Uma e a única chave para manter a 
rotina diária é “fazer o que for preciso”, nunca deixa 
a vida ser desordenada ou parada, especialmente 
na alimentação, saúde e desporto. Os resultados 
de estudos descobriram que os hábitos alimentares 
têm uma relação muito forte com a depressão, mas 
muitas vezes isto torna-se uma parte que as pessoas 
podem ignorar facilmente. Para prevenir ou aliviar 
a depressão, temos de lembrar a absorção de dose 
suficiente de vitamina D (que se pode extrair do 
leite e ovos), o selénio (que se pode extrair de soja 
e fígado de animais), os ácidos gordos ómega-3 
(que se pode extrair do salmão e semente de chia), 
o zinco (que se pode extrair de ostra e produtos 
de soja), bem como as proteínas (que se pode 
extrair do atum e do peru). Por outro lado, a relação 
entre os exercícios aeróbicos e a saúde mental 
foi verificada por imensos estudos, os exercícios 
aeróbicos constantes podem libertar dopamina do 
cérebro, que é um neurotransmissor químico para 
manter a sensação de alegria, também é a principal 
composição de muitos medicamentos psicotrópicos. 
Em outras palavras, manter os hábitos de exercício 
físico é um remédio natural e gratuito para combater 
à depressão e ansiedade.

4. Manutenção do contacto com o exterior
A epidemia e as medidas de prevenção e 

controlo eliminaram a oportunidade de comunicação 
face a face entre as pessoas, ao mesmo tempo 
permitindo-nos rever a importância entre a rede 
social e a interacção de pessoas. De facto, segundo 
dados de longo prazo, o isolamento social aumenta 
notavelmente a sensação de afastamento de pessoas, 
assim elevando significamente o risco de sofrer de 
depressão e ansiedade no futuro. Por isso, não se 
coloque o seu próprio numa situação de afastamento 
de relações pelas inconveniências causadas pela 
epidemia, por razão de que os familiares, os amigos e 
as pessoas que mereçam a sua confiança são apoios 
sociais importantes, eles também podem ser alvos 
de conversas para aliviar o stresse. Hoje em dia, com 
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os avanços tecnológicos, podemos adoptar formas 
diferentes para ligar com outras pessoas. A distância 
já não é um obstáculo, mas devemos ter um coração 
sincero para ligar com outras pessoas.

A epidemia vai passar um dia, porque os vírus 
têm em geral causas específicas, os cientistas um 
dia podem analisar vacinas específicas que os curem 
completamente. Pelo contrário, a doença psicológica 
muitas vezes não tem uma causa clara, não podemos 
abrir o corpo para ver os órgãos e alegar que consiga 
procuar claramente a origem da doença emocional, a 
doença psicológica é geralmente complexa, particular 
e provocada por vários factores. Mesmo que as 
pessoas diferentes tenham os mesmos sintomas, as 
causas não são totalmente iguais. Por isso, no ano 
de 2020 repleto de turbulências e dificuldades, não 
apenas proteger com o maior esforço a nossa saúde 
física, como também esperar que possamnos manter 
os nossos corações em calma, para enfrentar os 
actuais desafios e oportunidades.
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服務承諾
Carta de
Qualidade

公眾對本局服務滿意度穩步上升

O Grau de satisfação do público relativo 
a serviços prestados por esta Corporação 
aumenta de forma gradual

由 2008 年開始，本局已積極開展「各服務單位

市民滿意度」評估，而為了更科學、客觀地進

行意見收集及分析工作，自 2011 年起委託澳門

大學以獨立第三方研究單位的身份，負責統籌

本局年度的「市民整體滿意度調查」。

6 月 1 日，本局就有關 2019 年的「市民整體滿

意度調查」的調查結果，邀請了澳門大學工商

管理學院李振國助理教授前來進行交流簡報會。

本局領導及各部門主管均出席了是次簡報會，

就調查結果作深入討論，積極探討各項優化工

作建議，吳錦華局長即場指示各部門主管因應

收集到的意見進行分析，作出針對性的改善措

施，並要求監督部門密切跟進，以提高整體工

作績效，為市民提供更優質服務。

是次調查於 2019 年 9 月 2 日至 10 月 31 日進行，

調查包括電話訪問、街頭訪問，以及利用網上電

子問卷收集市民意見，成功接觸最近三個月曾經

使用本局各項服務的人士，共收集了超過 3,700

份有效問卷。其中，本局七個服務範疇的滿意度

比例超過八成七，顯示市民對本局各方面服務甚

為滿意，平均得分為 4.15 分（最高為 5 分），

對比歷年滿意度，呈穩步上揚趨勢，而是次也是

自 2011 年調查以來得分最高。

本局在此感謝市民對局方工作的肯定及所提供的

寶貴意見，本局會仔細分析調查所得的數據及意

見，持續優化各項工作，秉持「服務用心、以人

為本」的信念，持續為公眾提供優質服務。

吳錦華局長向李振國助理教授致送本局年報
O Comandante Ng Kam Wa ofereceu o relatório anual 
ao professor auxiliar Lei Chun Kwok

歡迎參閱《治安警察局市民整體滿意度調查概況 2019》

Seja bem-vinda a consulta do «Inquérito sobre o grau geral 
de satisfação dos cidadãos 2019 do CPSP»
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A partir do ano 2008, esta Corporação desenvolveu, 
de  fo rma empenhada,  a  ava l iação  do  “g rau 
de satisfação dos cidadãos relativo a serviços 
prestados pelo CPSP”. Para recolher opiniões e 
fazer análise de forma mais científica e objectiva, 
desde o ano 2011, a Corporação encarregou a 
Universidade de Macau, como terceira entidade 
de estudo independente, na responsabilidade de 
coordenar os anuais “Inquéritos sobre o grau geral 
de satisfação dos cidadãos” desta Corporação.

No dia 1 de Junho, esta Corporação convidou o 
Lei Chun Kwok, professor auxiliar da Faculdade de 
Gestão de Empresas da Universidade de Macau, 
para efectuar uma reunião de intercâmbio e breve 
apresentação relativa ao resultado de “Inquéritos 
sobre o grau geral de satisfação dos cidadãos” 
do ano 2019. A nossa direcção e chefias dos 
diferentes departamentos estiveram presentes na 
reunião, discutiram profundamente em relação ao 
resultado dos inquéritos, e estudaram activamente 
as sugestões de aperfeiçoamento de trabalho, o 
Comandante Ng Kam Wa pediu às chefias que 
analisem as opiniões recolhidas e façam medidas 
pontuais de melhoria, e exigiu que o departamento 
de supervisão acompanhe estreitamente, por forma 
a aumentar a eficácia geral de trabalho e prestar 
melhores serviços a cidadãos.

公眾對本局服務滿意度逐步提升
O grau de satisfação do público relativo a serviços prestados por esta Corporação 
aumenta de forma gradual

Os inquéritos foram feitos entre os dias de 2 de 
Setembro a 31 de Outubro de 2019, que através 
das entrevistas telefónicas, contactos pessoais 
nas ruas e questionários electrónicos para recolher 
opiniões de cidadãos, conseguindo-se contactar os 
individuais que tinham utilizado os diversos serviços 
desta Corporação nos últimos três meses, foram 
recolhidos mais de 3700 questionários efectivos. 
Dos quais, as proporções do grau de satisfação 
relativas a sete áreas de serviço ultrapassam 
87%, o que representa que os cidadãos estão 
muito satisfeitos em relação aos vários serviços 
prestados por esta Corporação, a avaliação média 
é 4.15 (a máxima é 5), em comparação com as 
dos anos anteriores, o grau de satisfação aumenta 
estável e gradualmente, e esta avaliação é a mais 
alta desde o ano 2011.    

A Corporação aproveita aqui para agradecer os 
cidadãos que reconheceram o nosso trabalho 
e prestaram as preciosas opiniões, nós vamos 
anal isar detalhadamente os dados e opiniões 
recolhidos, continuamos a optimizar os trabalhos, 
persist imos a ideia “servir  com dedicação na 
prossecução do interesse do público”, continuando 
prestar melhores serviços ao público. 
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2020 年 第 二季 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% ---

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% 100%

14 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

5 外地僱員身份認別證

15 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
外地僱員分處

100%

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

17 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

18 申請「確認內地居民在澳就業身份證明書」 翌工作日
下午 4 時 90% 100%

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

20 非專業外地僱員續期申請（網上遞交申請） 5 小時 98% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

21 取消 20 分鐘 97% 100%

22 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

24 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 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% ---

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 99.92%

14 收納交通違例罰款 54 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
澳門南區交通警司處

海島交通警司處

澳門警務廳
南灣警司處

新口岸警司處
北區警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指之
駕駛執照

55 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門南區交通警司處 100%
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

16 交通意外證明
56 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

99.44%

57 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100%

17 報失 58 本澳居民報失證件（3 個之內） 15 分鐘 95% 澳門警務廳
海島警務廳 98.81%

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

96.08%

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% ---

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

23 使用及攜帶競賽武器
准照

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

情報廳
槍械及彈藥科

100%

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

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

24 存放用以裝飾及具
珍藏價值武器之許可 70 申請（連廢除武器發射功能） 30 個工作日 95% 75%

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% 85.71%

74 取消 即日 99% ---

27
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口／
出口

75 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% ---

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

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

行動通訊中心 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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2o 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% ---

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% 100%

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

5 Titulo de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Subdivisão de 
Trabalhadores Não 

Residentes do
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

18 Pedido de "Certidão de confirmação do estatuto de trabalhador em 
Macau de Residentes 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% ---

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

99.92%

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

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

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

Comissariado de Praia 
Grande, Comissariado da 
ZAPE e Comissariado da 

Zona Norte do
Departamento Policial 

de Macau

100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

15

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

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

Departamento de 
Trânsito

100%

16 Documentos comprovativos de 
acidente de viação

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

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

99.44%

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

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de 
Controlo Fronteiriço 

(Tratamento do extravio 
de documentos de não 

residentes

98.81%

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

96.08%

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% ---

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% ---

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% 75%

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% 85.71%

74 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

27

Importação / Exportação de 
armas, munições, engenhos 
ou materiais explosivos ou de 
armas simuladas

75 Pedido de "Autorização para importação / exportação" 13 dias úteis 80% 100%

76 Cancelamento de "Autorização para importação / exportação" no mesmo dia 99% ---

28
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

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

Departamento de 
Informações

100%

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

30 Serviço Gratificado

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

Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

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

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

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

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



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

北區警司處分站
Posto do 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
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) 2835 6933

(853) 8805 1316

(853) 287 7574

(853) 8805 1317

(853) 8790 5636

(853) 2872 5100

(853) 8597  0542

(853) 8597 0572

 (853) 2858 1126

(853) 8981 5388

(853) 2843 5086

(853) 8805 1318

(853) 2876 7572

--

(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

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（機場）
Consulta de "Perdidos e Achados"
(Aeroporto)

海
島
警
務
廳

D
.P

.I.

特
警
隊

U
.E

.P
.

(853) 8898 1353

(853) 2882 1047

(853) 2850 3253
(853) 2850 3371

(853) 2887 1107

(853) 2850 6207

(853) 8898 1637

(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) 8805 4322

(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) 8805 4530

(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

橫琴口岸澳門口岸區出入境事務站
Posto de Migração na Zona do Posto Fronteiriço 
da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin

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

出入境事務查詢
Consulta sobre assuntos de Migração

(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
.


