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治安警察局局長
O Comandante do CPSP

梁文昌 警務總監
Leong Man Cheong

Superintendente Geral

      2014 年澳門回歸祖國十五週年，這是充滿盛事的一年，也是保安體系和治安警察局

領導層順利交接的一年；我們腳踏在前輩所構築的基石之同時，必須心懷感恩，更要奮

發向前，不負所託。

　　去年，本局決定以政府免費刋物形式出版治安警察局年報，在同事們的不懈努力下，

2014 年報終於完成，它槪述了歷史沿革和組織狀況，多角度展示現代化警察隊伍的風

貌，更記載了各位同僚堅守崗位、默默耕耘的身影和汗水 ......

　　治安警察局謹將此年報呈奉特區政府和廣大市民，我們會繼續以高度熱誠及專業能

力，延續一支廉潔高效、專業精幹的警察隊伍，竭力履行 『護法安民』的神聖使命。

 Em 2014, celebra-se o 15.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa 
Especial de Macau, ano repleto de eventos e actividades importantes, e é, simultaneamente, 
o ano da transferência de poderes nas direcções do Sistema de Segurança e do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública com sucesso. Com a base consolidada pelos antepassados, 
devemos sentir-nos gratos e continuarmos a melhorar constantemente, para não defraudar 
as expectativas que nos foram depositadas.

 No ano passado, esta Polícia decidiu publicar o relatório anual do CPSP como uma 
publicação gratuita dos serviços públicos, e com os esforços envidados pelos nossos 
colegas, o “Relatório Anual 2014” foi finalmente concluído, que apresenta a história e 
estrutura orgânica do CPSP, mostra a imagem da equipa policial modernizada através de 
diferentes ângulos, e regista o esforço e suor de todos os colegas na dedicação ao trabalho 
e no cumprimento com rigor das suas obrigações.

 O CPSP quer oferecer este relatório anual ao Governo RAEM e toda população 
de Macau, e iremos continuar a prosseguir os ideais de integridade, alta eficiência, 
competência e profissionalismo da equipa policial com muita dedicação, bem como cumprir 
rigorosamente a nossa sagrada missão de “defesa da legalidade e protecção dos cidadãos”.
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2014 年是特區政府的換屆之年，經歷了第四任

行政長官選舉、第八屆亞太經合組織旅遊部長

會議和國家領導人習近平主席親臨澳門視察等

重要活動和盛事，治安警察局為此作出重要的

安保力量，保障各項大事能夠在一個安全環境

下順利進行。

另一方面，本澳的三個邊境站獲中央批覆落實

延長通關安排，我們見證著路氹城邊境站成為

澳門首個開放予居民旅客 24 小時通關之陸路口

岸的歷史時刻。

在過去一年，本局接報的刑事案件 10,392 宗，

較 2013 年微跌約百分之一點二；出入境總人次

超過 1 億 4,700 萬，同比升幅逾一成創新高；

處理交通事故超過 16,000 宗，同比上升超過百

分之六。上述數字在一定程度上反映了在特區

經濟持續發展的同時，警務工作隨之面對更大

的挑戰和考驗，但憑著本局人員上下一心，迎

難而上，2014 年委託澳門大學進行的整體滿意

度調查結果顯示，近七成市民對本局所提供的

服務感到滿意，這正正是我們朝著服務型警政

方向邁進的動力！

故此，治安警察局將承先啟後，循四大方向開

展新一年的工作任務。

一、密切監察治安情勢，持續優化警務部署

2014 年第三季，本局增設特別巡邏組，不但加

強了市面巡查警力，組員更接受過多項戰術訓

練，其高機動及快速應變的特性有效增強本局

即時應對突發性事件的能力，未來將繼續細化

特別巡邏組的運作策略模式，以發揮更大防罪

滅罪作用。

青少年是社會的未來，本局高度重視涉及青少

年犯罪的情況，軟性毒品不單在夜場盛行，亦

有滲入校園的跡象。因此，本局將加強對青少

年場所及娛樂場所的監察活動，關注青少年慣

常流連的地方及學校周邊，深化警校聯絡機制，

預防及打擊不法份子威迫利誘青少年人進行不

法活動。

另一方面，近年恐怖主義及極端組織活動越趨

激烈，居安思危，本局將密切監察治安情勢作

針對性部署，添置高規格防護和處理裝備，同

時加強與國內警務單位的相互通報及情報收集

工作，致力維護本澳良好的治安環境。

二、善用科技提升交通執法效率，因應情勢打

擊突顯之交通違法行為

交通廳去年引入新系統的智能電話，功能包括

電子抄牌、查證、追查失車及失蹤人口等等，

對於提高工作效率及減低人為錯漏方面，成效

顯著，未來將會增強配合電腦系统發展，進一

步提升交通警員執法效率。

交通廳亦繼續關注本澳道路安全，藉針對性打

擊配合宣傳教育，令在斑馬線前不讓先及亂過

馬路等違例情況得以改善。

另一方面，近年的士業界部分司機「拒載」、

「濫收車資」、「拾遺不報」等違法情況嚴重，

令到居民和遊客怨聲載道，損害了澳門的旅遊

城市形象。本局將作出一系列針對性部署，並

持續與相關部門及各個公共運輸團體保持密切

溝通，期望以宣傳、教育及檢控三方面著手增

強業界的守法意識。

三、持續優化出入境程序，服務以民為本

本澳經濟發展引起外來不法份子的覬覦，跨境

犯罪問題困擾民生，加上新通關措施安排，預

計內地遊客連同犯罪份子將會增加，出入境事

務廳為此竭力履行職責，一方面向人員提供全

方位培訓，配合先進儀器更新使用，並透過調

整簽證程序及護照過境逗留日數等限制措施，

修訂相關罰則，有效打擊行使偽證及逾期逗留

等違法行為。

實施 24 小時通關後，橫琴之發展將為邊境站帶

來更大的通關壓力，我們有必要破舊立新。本

局正積極與內地研究，期望為居民及旅客提供

快捷便利的「新通關模式」。

自助過關系統將於 2015 年起，逐步在原有之系

統基礎上提升驗證能力，並研究擴大自助過關

通道之適用人群，希望透過科技減少人資需求

及提升通關效率。
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本局亦計劃年內推出更多網上續期服務，並有

意分別透過互聯網及各邊境站等合適地點設立

自助服務機方便市民辦理特定手續，期望藉此

促進行政效率及減省輪候時間。

四、對外力推警民及警媒關係，對內加強塑造

警察文化

警務工作若能得到市民支持，勢必事半功倍，

傳媒為警民之間的一個重要互動平台。本局將

全面檢視現行警民及警媒關係，適時調整策略，

投放資源，致力推動公共關係建設。

繼續深耕社區警務，重視各社會團體在治安管

理方面所起的作用，實施社區警務聯絡機制，

定期向坊會、學校及團體進行治安會議，商討

最貼近社區的治安策略。同時，透過互聯網、

本局流動應用程式等新媒體，將最新警情和治

安動態及時互相通報，在警民合作模式方面不

斷深化。

面向未來，加大力度從小培養居民守法意識，

加強與校方合作，從小向兒童灌輸奉公守法意

識。調整宣傳策略並制定計劃，推出具創新性

及互動性的宣傳項目，採用青少年的「共同語

言」來建設警察形象，加深青少年對警察的認

識及認同感。

塑造警察文化，將警員工作經歷的深刻感悟拍

攝成警察故事系列宣傳短片，凝聚警心、鞏固

警隊核心價值。重視人員的意見，除現行溝通

機制外，透過更多渠道收集意見，廣開言路，

從善如流。內部管理方面，致力做到下情上達，

上令下行；強調紀綱，無分層級，公明廉威，

賞罰嚴明。

人心齊，泰山移。展望 2015 年，警務工作仍將

面對挑戰不斷，本人將與治安警察局全體人員上

下一心，榮辱與共，竭盡心力保障澳門的治安環

境，為本澳的安定繁榮提供有力的支持。

最後，我衷心希望這本年報能夠讓大家對治安警

察局有更深入的認識和了解，並繼續支持我們實

踐一支「廉潔高效、專業精幹」的警察隊伍。

Em 2014, ano de mudança de Governo da RAEM, 
real izaram-se muitos eventos e actividades 
importantes, tais como: a 4.ª Eleição do Chefe 
do Executivo, 8.ª Reunião Ministerial do Turismo 
da APEC, Visi ta a Macau do Presidente do 
País, Xi Jinping, entre outros, e para tal, esta 
Polícia envidou muitos esforços nos trabalhos de 
segurança, com vista a assegurar a realização dos 
mesmos com sucesso e num ambiente seguro.

Por outro lado, sob a aprovação do Governo 
Central ,  implementou-se a nova medida de 
prolongamento do horário de funcionamento 
nos  t rês  pos tos  f ron te i r i ços  de  Macau ,  e 
testemunhamos o momento histórico do Posto 
Fronteir iço de Cotai a ser o pr imeiro posto 
fronteiriço terrestre de Macau, aberto 24 horas para 
a passagem alfandegária de cidadãos e visitantes.

No ano passado, o número de casos criminais 
recebidos nesta pol íc ia fo i  de 10 ,392, que 
corresponde a uma ligeira diminuição de 1.2% 
em comparação com o ano de 2013; o número 
total de entradas/saídas nos postos fronteiriços 
ultrapassou os cento e quarenta e sete milhões 
de pessoas/vezes, registando-se uma subida 
superior a 10% e batendo recorde histórico; e o 
número de acidentes de viação tratados por esta 
Polícia ultrapassou os 16,000 casos, registando-
se um aumento superior a 6%. Os números acima 
referidos reflectem, de certo modo, que a par do 
constante desenvolvimento económico da RAEM, 
trazem maiores desafios e dificuldades para o 
policiamento, no entanto, esta Polícia enfrentará 
as adversidades com a união de esforços de 
todos os agentes. Segundo as consultas do grau 
de satisfação geral do cidadão relativamente ao 
CPSP do ano 2014, realizadas pela Universidade 
de Macau por solicitação desta Polícia, cerca de 
70% da população está satisfeita com os serviços 
prestados por esta Polícia, e isto é um impulso 
para prosseguirmos em direcção à equipa policial 
do modelo de prestação de serviços!
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Portanto, o CPSP vai herdar o passado e seguir 
em frente para o futuro, iniciar as tarefas e missões 
do novo ano a partir de quatro direcções:

1. Fiscalização rigorosa da situação real de 
segurança e constante optimização da 
disposição policial

No terceiro trimestre de 2014, esta Polícia criou 
a Equipa Especial de Patrulha, que para além de 
ter reforçado o patrulhamento nas ruas da cidade, 
as suas características de alta motorização e 
de rapidez de resposta, adquiridas através dos 
treinos tácticos e da formação prévia, reforçou-
se a capacidade de resposta imediata aos 
incidentes imprevistos desta Polícia. No futuro, 
esta Polícia continuará a pormenorizar o modelo 
de funcionamento e estratégia desta Equipa, para 
que desempenhe melhor as suas funções de 
prevenção e combate à criminalidade.

“Os jovens são o futuro da sociedade”, e esta 
Polícia está muito interessada e atenta à situação 
da delinquência juvenil. As drogas leves não só se 
proliferam em estalebecimentos nocturnos, mas 
também há tendência de penetrar nas escolas, 
pelo que, esta Polícia intensificará as fiscalizações 
junto dos estabelecimentos de juventude e de 
diversão, estará mais atenta aos locais onde os 
jovens permanecem frequentemente, bem como 
às proximidades das escolas, e aprofundará 
o mecanismo de contacto entre a Polícia e as 
escolas, no intuito de prevenir e combater as 
actividades ilegais praticadas pelos jovens, que 
foram por sua vez ameaçados ou convencidos 
pelos delinquentes.

Os actos terroristas e as actividades praticadas 
por organização extremista estão a intensificar 
cada vez mais,  pelo que devemos adoptar 
medidas preventivas. Esta Polícia irá fiscalizar 
rigorosamente a situação real de segurança 
e proceder à disposição específica conforme 
as c i rcunstâncias,  adquir i rá  equipamentos 
de protecção e de tratamento sofisticados, e, 

simultaneamente, reforçará a comunicação, 
recíproca, e a troca de informações com as 
entidade policiais do Interior da China, para 
garantir a segurança e ordem públicas de Macau.

2. Melhor aproveitamento da tecnologia para 
elevar a eficiência da aplicação da lei no 
âmbito de trânsito e combate às infracções 
rodoviárias mais frequentes segundo a 
situação real

No ano passado, o Departamento de Trânsito 
introduziu telemóveis inteligentes (smartphones) 
com novo s istema, cujas funções incluem: 
autuação electrónica de infracções rodoviárias, 
verificação de documentos, rastreamento de 
viaturas furtadas e de pessoas desparecidas, etc., 
tendo obtido resultados notáveis no âmbito da 
elevação da eficiência de trabalho e da redução 
dos erros e omissões cometidos por agentes. No 
futuro, coordenaremos com o desenvolvimento 
do sistema informático, para elevar ainda mais a 
eficiência de agentes do DT na aplicação da lei.

O DT vai continuar a estar atento à segurança 
rodoviária de Macau, e pretende reduzir as 
si tuações de não cedência de pr ior idade a 
peões em passadeiras e de atravessamento da 
via sem respeitar as devidas regras de trânsito, 
entre outras infracções, através de um combate 
específico, campanhas promocionais e educativas.

Por outro lado, nos últimos anos, a situação das 
infracções cometidas por parte dos condutores do 
sector de táxis, tais como: “recusa ao transporte”, 
“cobrança em excesso”, “apropriação ilegítima de 
coisa achada”, etc. agravou-se imenso, originado 
assim diversas queixas por parte dos cidadãos 
e turistas, o que prejudica a imagem de Macau 
como cidade turística. Daí que, esta Corporação 
organizou uma disposição policial e série de 
acções para fazer face a esta situação, bem 
como mantém, simultaneamente, uma estreita 
comunicação com os respectivos departamentos 
governamentais e associações de transporte 
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públicos, no intuito de sensabilizar o cumprimento 
da lei ao referido sector, nomeadamente, a partir 
das seguintes três formas: promoção, educação e 
aplicação de multas.

3. Constante optimização das formalidades 
de entrada/saída migratória e prestação de 
melhores serviços ao cidadão

O desenvo lv imen to  económico  de  Macau 
despertou a cobiça dos delinquentes, e o problema 
da criminalidade transfronteiriça perturba o bem-
estar da população, além do mais, com entrada 
em vigor do novo horário de funcionamento dos 
postos fronteiriços, prevemos que tanto o número 
de turistas do continente, assim como o número 
de delinquentes irão-se aumentar; o Serviço de 
Migração cumprirá a sua missão com todas as 
forças, bem como exercerá as suas respectivas 
atribuições para fazer face a esta situação. Por 
um lado, o CPSP irá pôr em prática a política de 
“Melhorar o trabalho policial com a introdução 
da tecnologia” das linhas de acção governativa, 
prestará formação multifacetada para os seus 
agentes e paralelamente recorrerá a utilização de 
novos equipamentos sofisticados, e, por outro, 
mediante do reajustamento das formalidades 
de emissão de visto e da implementação de 
medidas retritivas, nomeadamente, no prazo 
de permanência no território para os turistas de 
trânsito, revisão das respectivas penas, etc., 
combater eficientemente os actos ilegais, entre 
outros, a utilização de documento falsificado, 
excesso de permanência, etc..

Com a entrada em funcionamento de 24 horas 
nos postos fronteiriços, o desenvolvimento da 
Ilha de Hengqin proprocionará grande pressão 
para as entradas e saídas do território, por isso, 
necessitamos de proceder alterações e estabelecer 
novas medidas. Esta Corporação está no momento 
a proceder activamente um estudo sobre o “novo 
modelo de atravessamento da fronteira” com a 
parte da China, no intuito de prestar serviços mais 

facilitadores aos cidadãos e turistas.

A partir de 2015, a capacidade de verificação de 
documentos do sistema de controlo automático 
de passageiros será elevada progressivamente, e 
estamos a estudar, também, sobre o alargamento 
dos grupos dest inatár ios para a passagem 
automática; esperamos, através da tecnologia, 
reduzir a necessidade de recursos humanos e 
elevar a eficiência no atravessamento de fronteira.

Esta Corporação está a programar lançar, dentro 
do corrente ano, mais serviços electrónicos 
referente às diferentes renovações também, bem 
como está interessada em proporcionar mais 
serviços prestados pela via de internet, e, ainda, 
instalar nos diferentes postos fronteiriços e outros 
locais adequados, quiosques automáticos para 
o procedimento de determinadas formalidades, 
no intuito de criar mais facilidades aos cidadãos, 
promover a eficiência administrativa e reduzir o 
tempo de espera.

4 .  P r o m o ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  d e  “ P o l í c i a 
e  C i d a d ã o ”  e  “ P o l í c i a  e  Ó r g ã o s  d e 
Comunicação Social”, no âmbito externo, 
e Reforço da criação da cultura policial, no 
âmbito interno

Se as tarefas policiais conseguirem o apoio dos 
cidadãos, é mais fácil e obterá-se concerteza 
o dobro do resultado com metade do esforço, 
e os Órgãos de Comunicação Social é uma 
plataforma de interacção muito importante entre 
estas duas partes. Esta Corporação efectuará 
uma revisão geral da actual relação de “Polícia 
e Cidadão” e “Polícia e Órgãos de Comunicação 
Social”, reajustará atempadamente as respectivas 
estratégias, investirá recursos e promoverá 
activamente o desenvolvimento das relações 
públicas.

C o n t i n u a m o s  a  i n v e s t i r  n o  p o l i c i a m e n t o 
comunitário, dar atenção aos efeitos relacionados 
com a gestão de segurança proporcionadas pelas 
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diferentes associações públicas, desenvolver o 
mecanismo de ligação do policiamento comunitário 
e real izar periodicamente reuniões sobre a 
segurança com as associações dos moradores, 
escolas e outras associações e grupos, para 
discutirmos a estratégia de segurança que mais 
se ajuste e seja a mais adequada para os bairros 
comunitários. E, ao mesmo tempo, mediante da 
internet, App do CPSP e outros novos meios, 
comunicar e trocar, atempadamente, a mais 
recente informação de interesse policial e situação 
de segurança com a comunidade, aprofundando-
se, assim, constantemente, a forma de cooperação 
entre a Polícia e o Cidadão.

Para o futuro, investiremos mais esforços para 
sensibilizarmos o cumprimento da lei aos cidadãos 
desde eles pequenos, reforçaremos a cooperação 
com as escolas e ensinaremos a honestidade e 
cumprimento da lei às crianças. Reajustaremos 
a estratégia das promoções e estabeleceremos 
projectos, lançaremos programas promocionais 
modernos e interact ivos,  e recorraremos à 
“linguagem comum” dos jovens para construir 
a  imagem da  Po l í c ia ,  e  ass im a la rgar  os 
conhecimentos e o sentimento de reconhecimento 
em relação à esta Polícia na juventude.

Criemos também a cultura policial, e realizamos 
a série dos mini-filmes promocionais de “História 
de agentes policiais”, cujas histórias são todas  
experiências de trabalho reais vividas pelos 
nossos agentes, muito comoventes, no intuito 
de reforçar a coesão e consolidar os valores 
fundamentais da equipa policial. Damos muito 
importância às opiniões do nosso pessoal, e para 
além do mecanismo de comunicação vigente, 
servimos de outros meios também para a recolha 
de opiniões, de forma a estimular a apresentação 
das mesmas, uma vez que todas estas são aceites 
com bom agrado. Relativamente à gestão interna, 
procuramos que as “vozes” dos subordinados 
cheguem ao superior e que as ordens do superior 
sejam cumpridas pelos subordinados; salientamos 

ao nosso pessoal: a importância do cumprimento 
da lei e da disciplina, indiferença de tratamento 
para os diferentes postos hierárquicos, igualdade 
e justiça, e aplicação de um rigoroso regime de 
prémios e punições.

Há um ditado chinês que diz: “A união dos esforços 
de todos, move a Montanha Tai”, o mesmo que, a 
união faz a força! Prevemos que o ano de 2015 vai 
ser um ano de desafios constantes, eu e o restante 
pessoal do CPSP vamos estar todos unidos, e 
vamos enfrentar juntos o bem ou o mal que vier, 
bons e maus momentos, esforçaremos ao máximo 
para garantir o ambiente de segurança de Macau 
e prestaremos apoio eficiente para a estabilidade e 
desenvolvimento do território.

Por fim, espero que este relatório anual possa 
vos dar melhores conhecimentos do CPSP, e que 
nos continuem a apoiar na realização dos ideias 
de “Integridade, Alta Eficiência, Competência e 
Profissionalismo” desta equipa policial.
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Assessoria Jurídica
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資源管理廳 
　人力資源處

　物力資源處

　財政資源室

　文書處理暨檔案科

資源管理廳負責： 

・人事 

・物資 

・財政 

情報廳 
　偵查暨情報處

　　　資料分析暨處理科

　　　有組織罪案調查科

　　　遣返科

　總務警司處

　　　槍械暨彈藥科

　　　監察暨記錄科

　　　私人保安企業科

　文書處理暨檔案科

情報廳負責：

・關於刑事紀錄的處理並保持其最新資料 

・計劃和統籌包括偵查、情報和反情報活動 

・遣返內地非法移民 

・統籌槍械、彈藥、爆炸物品、煙花和電動引

爆裝置等物品的入口、貿易、使用和扣押 

・進行稽查活動

・監察遺體之搬離、移動、埋葬、火葬及焚化 

・處理有關設立私人保安企業或自體防禦企業

之一切申請 

Departamento de Gestão de Recursos

 Divisão de Recursos Humanos
 Divisão de Recursos Materiais
 Gabinete de Recursos Financeiros
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Gestão de Recursos, compete :
・a gestão do pessoal 
・a gestão do material 
・a gestão de meios financeiros 

Departamento de Departamento de Informações

 Divisão de Investigação e Informação
  Secção de Processamento e Tratamento de Noticias
  Secção de Anti-crime Organizado
  Secção de Contra-informação
 Comissariado de Assuntos Gerais
  Secção de Armas e Munições
  Secção de Fiscalização e Registo
  Secção de Empresas de Segurança Privada
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Informações, compete :
・Tratamento a actualização de registos criminais

・Planeiar e coordenar acções de investigação, 
informação, contra- informação

・Repatriamento de imigrantes ilegais
・Coordenar acções de importação, comercialização, 

uso e detenção de armas de fogo, munições, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e eléctricos 

・Efectuar acções de fiscalização
・Fiscalizar a observância na RAEM das normas 

relativas à transladação, remoção, enterramento, 
cremação e incineração de restos mortais e 
assegurar o tratamento dos assuntos que por lei 
competirem ao CPSP 

・Constituir e manter actualizado o ficheiro de todo 
o pessoal de segurança das empresas privadas, 
bem como proceder à fiscalização, nos termos da 
lei em vigor 
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行動廳 
　行動暨通訊處

　　　行動控制中心

　　　行動科

　　　通訊科

　公共關係處

　　　內部資訊科

　　　禮賓科

　　　公共關係科

　　　翻譯辦公室

　資訊暨統計資料分析科

　文書處理暨檔案科

行動廳負責： 

・制定行動指令、計劃和命令 

・確保通訊和緊急救援系統的運作 

・統籌公共關係和禮儀的事項 

・統籌和宣傳預防犯罪的活動 

・搜集、研究及分析統計資料 

出入境事務廳 
　出入境事務處

　　　外國人事務警司處

　　　居民事務警司處

　　　外地勞工事務警司處

　邊境檢查處

　　　調查警司處

　　　關閘邊境站警司處

　　　　　珠澳跨境工業區邊境站

　　　外港邊境站警司處

　　　　　內港客運碼頭邊境站

　　　機場邊境站警司處

　　　氹仔客運碼頭邊境站警司處

　　　路氹城邊境站警司處

　文書處理暨檔案科

　統計科

Departamento de Operações

 Divisão de Operações e Comunicações
  Centro de Controlo Operacional
  Secção de Operações
  Secção de Comunicações
 Divisão de Relações Públicas
  Secção de Informações Interma
  Secção de Protocol
  Secção de Relações Públicas
  Gabinete de Tradução
 Secção de Informática e Análise Estatistica
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Operações, compete :

・Elaborar directivas, planos e ordens de operações
・Garantir o funcionamento do sistema de comunicações 

e de emergência

・Coordenar todas as actividades de relações públicas e 
de protocolo

・Coordenar para a realização de acções de 
sensibilização para o “Combate da Criminalidade” 

・Recolher, estudar e analisar dados estatísticos

Serviço de Migração

 Divisão de Migração
  Comissariado de Estrangeiros
  Comissariado de Residentes
  Comissariado de Trabalhadores Não-Residentes
 Divisão de Controlo Fronteiriço
  Comissariado de Investigação
  Comissariado de Posto Fronteiriço das Portas 

do Cerco
Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Porto  
Exterior

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto 

  Comissariado do Posto Fronteiriço do Aeroporto
Comissariado do Posto Fronteir iço do 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

  Comissariado do Posto Fronteiriço do COTAI
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Estatística
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出入境事務廳負責：

・執行及監察出入境政策 

・檢查經海、陸、空三路出入境的旅客 

・處理非本澳居民之逗留或定居申請及簽發有

關證件 

交通廳 
　交通監控警司處

　　　行政科

　　　偵查科

　澳門交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　海島交通警司處

　　　行政科

　　　行動科

　文書處理暨檔案科

交通廳負責：

・管制交通秩序 

・檢控交通違例 

・徵收交通違例罰款 

・偵查交通意外事故 

澳門警務廳 
　第一警務警司處

　第二警務警司處

　　　黑沙環警察分站

　第三警務警司處

　　　外港新填海區警察分站

　偵查警司處

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

澳門警務廳負責：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失等警務工作

Ao Serviço de Migração compete :
・Executa e fiscaliza a política migratória da RAEM
・Controlo de entradas e saídas
・Tratamento de pedidos de permanência e fixação 

de residência de estrangeiros, bem como emissão 
dos respectivos documentos 

Departamento de Trânsito

 Comissariado de Controlo de Tráfego
  Secção Administrativa
  Secção de Inquérito
 Comissariado de Trânsito de Macau
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Comissariado de Trânsito das Ilhas
  Secção Administrativa
  Secção de Operações
 Secção de Expediente e Arquivo

Ao Departamento de Trânsito compete :

・Controlo do Trânsito

・Autuar contra infrações de regras do trânsito

・Proceder à cobrança de multas por infracções

・Elaborar inquéritos relativos a acidentes de 
trânsito

Departamento de Policial de Macau

 Comissariado de Policial n.o 1
 Comissariado de Policial n.o 2 
  Posto Policial da Areia Preta
 Comissariado de Policial n.o 3
  Posto Policial do NAPE
 Comissariado de Inquéritos
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações

Ao Departamento Policial de Macau, compete :

・Patrulhamento

・Manutenção da ordem pública

・Recepção de queixas, participações e reclamações

・Acções policiais e tratamento de perdidos e 
achados
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海島警務廳 
　機場警務處

　　　機場警察接待處

　氹仔警務警司處

　路環警務警司處

　　　橫琴島澳門大學新校區分站

　文書處理暨檔案科

　行動暨情報科

　偵查科

海島警務廳負責氹仔及路環：

・巡邏

・維持秩序

・接受報案

・處理報失

・按照保安和緊急應變計劃，確保澳門國際機場 

　的安全

特警隊 
　特警處

　　　保護重要人物及設施組

　　　防暴大隊

　　　防暴輔助大隊

　　　防暴輔助中隊

　行動暨訓練警司處

　　　行動科

　　　訓練科

　指揮部輔助組

　　　運輸暨物資供應隊

　　　總務隊

　　　警犬隊

　　　拆彈科

　　　通訊科

　　　文書處理暨檔案科

　特別行動組

Departamento Policial das Ilhas

 Divisão Policial do Aeroporto
  Posto de Atendimento do Aeroporto
 Comissariado Policial da Taipa 
 Comissariado Policial de Coloane
  Posto - Novo Campus da Universidade de 

Macau na Ilha de Hengqin do Comissariado
 Secção de Expediente e Arquivo
 Secção de Operações e Informações
 Secção de Inquéritos

Ao Departamento Policial das Ilhas, compete :

・Patrulhamento

・Manutenção da ordem pública

・Recepção de queixas, participações e reclamações

・Tratamento de achados e perdidos, e acções 
policiais

・Garantir a segurança do AIM de acordo com os 
planos de segurança e de emergência

Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

 Divisão de Intervenção
  Grupo de Protecção de Altas
  Grupo de Intervenção
  Grupo de Apoio
  Pelotão de Instrução
 Comissariado de Operações e Instrução 
  Secção de Operações
  Secção de Instrução
 Grupo de Comando e Serviços
  Pelotão de Reabastecimento e Transportes
  Pelotão de Serviço
  Pelotão Cinotécnico
  Secção de  I.E.E.I
  Secção de Comunicações
  Secção de Expediente e Arquivo
 Grupo de Operações Especiais
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特警隊負責：

・防暴

・保護重要人物及設施

・訓練警犬

・拆彈

・執行高度危險之任務等

警察學校 
　輔助警司處

　　　研究、計劃暨刊物科

　　　射擊暨體育科

　訓練警司處

　　　培訓課程科

　　　進修暨學習科

　文書處理暨檔案科

警察學校負責：

・保安學員培訓課程之專業階段培訓及實習

・再培訓課程

・晉升課程

・年度體能及射擊測試

・組織內部體育比賽活動

指揮部輔助暨服務處 
　服務警司處

　　　維修保養暨供應科

　　　車輛維修保養科

　　　車輛資料統計科

　　　文書處理暨檔案科

　　　統籌計劃科

指揮部輔助暨服務處負責：

・運輸服務 

・汽車維修 

・設施保養 

・制造木器及鐵器、皮革、布料制品 

・印制本局部分印刷品 

À Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, compete :

・Actuar em situações de ameaça especial, em 
defesa da ordem e  tranquilidade públicas

・Garantir a protecção de altas entidades e 
instalações importantes

・Proceder ao treino cinotécnico

・Inactivação de Engenhos Explosivos Improvisados

・Executar missões de alto risco

Escola de Polícia

 Comissariado de Apoio
  Secção de Estudos, Planos, e Publicações
  Secção de Tiro, Educação Física e Desportos
 Comissariado de Instrução 
  Secção de Cursos de Formação
  Secção de Estágios e Aperfeiçoamento
 Secção de Expediente e Arquivo

À Escola de Polícia, compete organizar :

・Cursos de formação profissional e estágios

・Cursos de reciclagem

・Cursos de promoção

・Teste de aptidão fisica e de tiro

・Competições desportivas (internas) 

Divisão de Apoio e Serviços

 Comissariado de Serviço
  Secção de Reparação e Manutenção  e de 

Abastecimento
  Secção de Manutenção e Reparação de veículos
  Secção de Estatística de Veículos
  Secção de Expedientes e Arquivo
  Secção de Coordenação Planeamento

À Divisão de Apoio e Serviços, compete :

・Serviços de transporte

・Reparação de veículos

・Manutenção e conservação de instalações

・Fabrico de materiais de madeira, metal, cabedal 
e tecido

・Publicação de impressos, panfletos, cartões, 
postais e outras publicações
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警銜標誌
Distintivos de Posto 

警務總監
Superintendente Geral

副警務總監
Superintendente

副警務總長
Subintendente

警司
Comissário

警務總長
Intendente

副警司
Subcomissário

副警長
Subchefe

首席警員
Guarda Principal

警長
Chefe

一等警員
Guarda de Primeira

警員
Guarda



17

設施分佈
Localização de Instalações

15

21

8

3

9

14

16

12

4

13

10

花地瑪堂區
N. Sra. de Fátima

望德堂區
S. Lazaro

大堂區
Sé

風順堂區
S. Lourenço

花王堂區
Sto. António

11 

嘉模堂區
N. Sra. do Carmo

聖方濟各堂區
S. Francisco Xavier

路氹填海區
Taipa e Coloane

5

17

7
2

6

20

22
19

澳門大學
Universidade 

de Macau

路 環 島
ILHA DE COLOANE

氹 仔 島
ILHA DE TAIPA

澳 門 半 島
PENÍNSULA DE MACAU

1
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治安警察局總部大樓
Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública

出入境事務廳大樓
Serviço de Migração

關閘邊境站警司處
Comissariado do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 

外港邊境站警司處
Comissariado do  Posto Fronteiriço do Porto Exterior

機場邊境站警司處
Comissariado do  Posto Fronteiriço do Aeroporto

路氹城邊境站警司處
Comissariado do  Posto Fronteiriço do Cotai 

氹仔客運碼頭邊境站
Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros da Taipa

內港客運碼頭邊境站
Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo
de Passageiros do Porto Interior 

珠澳跨境工業區邊境站
Posto Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço 
 Zhuhai - Macau 

交通廳–澳門交通警司處
 Departamento de Trânsito -
 Comissariado de Trânsito de Macau 

海島交通警司處
Comissariado de Trânsito das Ilhas

澳門警務廳 – 第一警務警司處
Departamento Policial de Macau - Comissariado Policial n.º 1

第二警務警司處
Comissariado Policial n.º 2

黑沙環警察分站
Posto Policial da Areia Preta

第三警務警司處
Comissariado Policial n.º 3

外港新填海區警察分站
Posto Policial do NAPE

機場警務處
Divisão Policial do Aeroporto

海島警務廳 – 氹仔警務警司處
Departamento Policial das Ilhas - Comissariado Policial da Taipa

路環警務警司處
Comissariado Policial de Coloane

路環警務警司處橫琴島澳門大學新校區分站
Novo Campus da Universidade de Macau
na Ilha de Hengqin do Comissariado

特警隊大樓
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

警察學校
Escola de Polícia
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14 de Março de 1691 – Dia da PSP

A existência da PSP remonta-se na época da 
fundação da cidade. Naqueles tempos,  a fiscalização 
da segurança interna da cidade era efectuada pelas 
tropas da marinha de Portugal, posteriormente, o 
Senado sentiu-se necessidade de nomear soldados 
terrestres para efectuarem o patrulhamento nocturno, 
pelo que, em 14 de Março de 1691 promulgou-se 
a respectiva ordem. E, esta data foi posteriormente 
adoptada como data comemorativa da fundação da 
PSP.
 
1719 – Fundação das “Casas Fortes”

Fundação das “Casas Fortes” como quartéis da 
Polícia e a sua orgânica. As três “Casas Fortes” se 
encontravam instaladas nos bairros de S. Lourenço, 
Santo António e Sé Catedral,e a cada uma das 
“Casas Fortes” era distribuído um capitão com uma 
força composta por sete elementos (as sete praças 
de ordenança). Em 10 de Dezembro de 1753, a 
pedido do Leal Senado foi extinta a “Casa Forte” 
de S. Lourenço e sua guarnição (um capitão e sete 
praças) reformada. E, as restantes “Casas Fortes” 
acabaram também por serem extintas em 30 de 
Dezembro de 1754, por falta de verbas para a 
manutenção delas.

1691 年 3 月 14 日

警察紀念日 

警察的存在可以追溯到本市建立時代。起初，

是由葡萄牙海軍監察市內治安的。後來，議事

公局認為有需要委任陸上士兵在夜間巡邏街道，

故於 1691 年 3 月 14 日頒佈有關命令。這個日

子後來被用作治安警察成立的紀念日。 

1719 年 

「堅屋」的成立 
創立「堅屋」作為警營及其組織制度。三座「堅

屋」分別設於聖老楞佐堂、聖安多尼堂及主教座

堂，每座「堅屋」分別由一名指揮官及獲分配

的七人軍隊（即秩序兵）負責。1753 年 12 月

10 日聖老楞佐堂之「堅屋」應議事公局之要求

而被撤銷，而管轄該「堅屋」之官兵（即一名

指揮官及七名士兵）則全告退役。1754 年 12

月 30 日基於資金不足，議事公局成員們要求將

其餘兩座堅屋亦予以撤銷。 
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1784 年

印度警察 
澳門警察被來自印度的一營為數 150 人的正規

軍所取代。該營印度警察從此開始管理本澳的

治安，並負責本澳的巡邏及防衛工作。 

  

1810 年 

攝政王營 
攝政王營於 1810 年 5 月 13 日（遵照同日御旨）

成立，定為本市之警察。當時葡印總督通告，

表示殿下允許設立一個營以守衛澳門，取名為

「攝政王營」。該營設有四個連，人員約 400 人。

初時駐扎在紅窗門稅館（兩個連）及大炮台（兩

個連）。 

  

1822 年 

恢復「堅屋」 
隨著自由派的動亂，攝政王營被解體了，而「堅

屋」又重新恢復，並由 20 人防守。同年 9 月 4

日，議事公局任命了孤兒撫育法官及死者與不

在者財產代管人若澤 ‧ 巴普蒂斯塔 ‧ 德 ‧ 米蘭達 ‧

伊 ‧ 利 馬 (Barao de S. Jose de Porto Alegre, 

Januário Agostinho de Almeida) 為警局局長。

 

1841 年

澳門市警務規章 
1841 年 3 月 3 日經皇室訓令核准，誕生澳門市

警務規章，自此創立警察部門，由豁免進入「臨

時營」之市民組成。 

  

1784 – A Polícia da Índia

A guarnição e polícia de Macau 
fo ram subs t i t u ídas  po r  um 
batalhão de 150 praças de tropa 
regular que veio da Índia. Este 
bata lhão passou a efectuar 

patrulhamentos e tarefas de protecção da cidade, 
tomando sobre si a defesa da mesma.
 
1810 – Batalhão Príncipe Regente

O Batalhão Príncipe Regente, formado em 13 de 
Maio de 1810 (alvará na mesma da data), passou 
a funcionar como polícia da cidade. Tendo o Vice-
rei da Índia comunicado que, o Príncipe Regente 
tinha autorizado a criação de um batalhão para 
a defesa da cidade, denominado por Batalhão 
Príncipe Regente. Batalhão constituído por quatro 
companhias e um efectivo da ordem dos 400 
homens, inicialmente alojado na Casa da Alfândega 
(2 companhias) e na Fortaleza do Monte (2 
companhias).

1822 – De novo as “Casas Fortes”

Face à agitação liberal, o batalhão desarticulou-
se e foram restabelecidas as “Casas Fortes”, 
guarnecidas com 20 homens cada. Em 4 de 
Setembro, o Senado nomeou José Baptista de 
Miranda e Lima como Intendente da Polícia, juíz dos 
órfãos e provedor dos defuntos e ausentes.
 
1841 – Regulamento Policial da Cidade e Porto 
de Macau

Por Portaria Régia de 3 de Março de 1841, foi 
aprovado o Regulamento Policial da Cidade e Porto 
de Macau. A partir daí, criou-se um departamento 
da polícia, composta por cidadãos que foram 
dispensados do “Batalhão Provisório”.
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1857 年

市集警察 

中國商人魏漢邦 (Aiong-Pong) 在市場上擁有許

多物業，為了保護這些物業，於 1857 年私人僱

聘了一批歐洲人，組成一支類似中國看更守夜

隊的小衛隊。爾納爾迪諾 ‧ 德 ‧ 塞納 ‧ 費納南德

斯 (Bernardino de Senna Fernandes) 與 某 些

中國紳商共同協力增加了這支衛隊的兵力，以

便兼顧保護各人之財產，他們亦爭取到政府給

予這支衛隊法定地位。1857 年，這支集市衛隊

由五十人增至一百人。透過 1857 年 10 月 14

日之訓令，任命了貝爾納爾迪諾 ‧ 德 ‧ 塞納 ‧ 費

納 南 德 斯 (Bernardino de Senna Fernandes)

為這支衛隊之指揮官，於指揮集市衛隊期間之

官階為上尉。及後，海軍部與海外部授予他少

校官階。 

  

1861 年

澳門警察部隊 

1861 年，政府決定使集市警察得某種穩定性與

組織上的正規性，於是發佈了 1861 年 10 月 11

日第 24 號批示。澳門警察從此稱為澳門警察部

隊。1863 年，澳門總督發佈了 1 月 23 日第 11

號訓令，命令對澳門警察部隊規章加上一項附加

規定，使之成為 1861 年 10 月 11 日警察規章

之組成部分。這項附加規定分為兩章，第一章關

於警務工作，第二

章是有關罪刑的。

警察廳長由政府任

命，可由軍官或由

政府信任之市民擔

任。警察廳分為若

干分隊，每分隊 74

人，設一名前線官，

為 委 任 制， 下 設 1

名中士、2 名下士、

6 名一等伍長、1 名

號兵及 74 名警員。

1857 – A Polícia do Bazar

O negociante chinês Aiong-Pong no intuito de 
proteger as suas propriedades que tinha no 
mercado, particularmente recrutou em 1857 
europeus, formando uma pequena guarda à 
semelhança dos guardas dos quartos chinas-vigias 
nocturnos. Bernardino de Senna Fernandes e 
alguns chineses principais uniram-se para aumentar 
essa guarda, de maneira a poder vigiar e guardar 
também os seus bens, guarda esta, juridicamente 
reconhecida pelo governo daquela altura. Em 1857, 
a Guarda do Bazar que tinha como efectivo 50 
homens, passou para 100 homens. Pela Portaria de 
14 de Outubro de 1857, foi nomeado Comandante 
desta guarda, Bernardino de Senna Fernandes, com 
honras de Capitão enquanto comandar a Guarda 
do Bazar. E mais tarde, foi-lhe concedido honras de 
Major, por ministérios da Marinha e Ultramar.

1861 – O Corpo de Polícia de Macau

Em 1861, para garantir uma certa estabilidade e 
uma regular organização da Guarda do Bazar, o 
Governador entendeu decretar através da Portaria 
n.° 24 de 11 de Outubro de 1861, a sua constituíção. 
A partir daí, a Polícia de Macau passou a chamar-se 
por “Corpo de Polícia de Macau”. Em 1863, através 
da Portaria n.° 11, de 23 de Janeiro, o Governador, 
mandou adicionar um aditamento ao regulamento 
do  Corpo  da  Po l í c ia ,  pa r te  in teg ran te  do 

Regulamento da Polícia, de 11 de Outubro 
de 1861. O aditamento era dividido em 
dois capítulos: Serviço Policial e, Delitos e 
Penas. O Comandante podia ser um oficial 
ou civil que merecia confiança do Governo 
e nomeado pelo Governador. O Corpo era 
contituído por 74 praças por cada divisão. 
Cada divisão composta por um oficial de 
linha, em comissão activa, um primeiro 
sargento, dois segundos sargentos, 6 
cabos, 1 corneteiro e 74 soldados. Os 
oficiais da primeira linha venciam seus 
soldos pelo corpo donde eram destacados 
e a gratificação de cinco mil réis pela 



23

前線官按其所屬部門支取薪餉，另再領五仟雷阿

爾作為分隊指揮官的警務津貼。中士薪餉為十五

圓、下士為十三圓、一等伍長為十一圓而號兵與

警員均為十圓。 

  

1862 年 

澳門警察部隊增添海事警察支隊 
警察部隊於 1862 年增添了一支海事警察支隊，

1862 年 11 月 18 日第 56 號訓令規定了該支隊

的組織編制，並正式取名為「海事警察支隊」，

直屬於陸上警察廳長。海事警察支隊設有一名海

事警察物資管理員薪餉為二十圓、另有一名中

士薪餉為十五圓、八名基督教船長薪餉為十四

圓、數名華人划槳工薪餉為七圓、一名領班薪

餉為十五圓、一名副領班薪餉為八圓及一名勤

務員薪餉為十圓。警察部隊自此擔負起陸上與

水上的職務，直至 1868 年，海事警察支隊改稱

為澳門港務警察為止。 

1869 年

警察廳獲得軍事組織編制 

於 1869 年 8 月 2 日，警察廳獲得了軍事組織

編制。在此之前，士官並沒有晉升權利，但從

該日起，中士均依照一般的晉升法律，與前線

作戰連的士官一樣可獲晉升為軍官。 

  

1869 年

澳門警察廳規章 

1869 年 8 月 9 日 第 32 期《 政 府 憲 報 》 第 15

卷刊登《澳門警察廳規章》，該規章規定了警

察廳的組織編制、薪餉津貼、訓練、招聘方式、

值勤、違法與處分、制服及武器等。 

polícia, como comandantes de divisão. Os primeiros 
sargentos recebiam $15, os segundos sargentos 
$13, cabos $11, corneteiros e soldados $10.
 
1862 – O Corpo da Polícia agrega secção de 
Polícia do Mar

Em 1862, o Corpo da Polícia agregou uma pequena 
força para a Polícia do Mar, e, a Portaria n.° 56, de 
18 de Novembro de 1862, deu uma organização 
àquela força com a denominação de Secção de 
Polícia do Mar, sujeita ao comandante do Corpo de 
Polícia de Terra, sendo a sua força composta de: 
um fiel dos objectos pertencentes à Polícia do Mar, 
com o vencimento de $20, um primeiro sargento 
com $15, oito patrões cristãos com $14, um número 
de remadores chinas com vencimento de $7, um 
primeiro cabeça destes com $15, um segundo com 
$8 e um escolhedor com $10. Foram concedidas 
atribuições policiais ao Corpo de Polícia, tanto 
na terra como no mar, até 1868, altura quando a 
secção de Polícia do Mar passou a denominar-se 
por “Polícia do Porto de Macau”.

1869 – O Corpo de Polícia teve organização militar

Em 2 de Agosto de 1869, foi dada uma organização 
militar ao Corpo de Polícia. A partir desta data, os 
primeiros sargentos entravam na escala geral das 
promoções para oficiais, em concorrência com os 
do Batalhão de linha, em conformidade com a lei 
geral das promoções, que antes não tinham este 
direito.
 
1869 – Regulamento do Corpo de Polícia de Macau

No Boletim Oficial n.° 32, Vol. 15, de 9 de Agosto 
de 1869, publicou-se o Regulamento do Corpo de 
Polícia de Macau. O regulamento regulamentava: a 
organização, vantagens do pagamento, instrução, 
modo de alistar, serviço, delitos e penas, uniforme e 
armamento, etc., do Corpo de Polícia.
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1873 年 

警察廳中的摩爾人 
首 批 41 名 摩 爾 人 由 聖 德 努 阿 里 奧 子 爵

(Visconde S. Januário) 安 排， 於 1873 年 6 月

27 日自果阿抵澳。1874 年 8 月 9 日，由意大

利人卡蘇索 (Cassuso) 設計之摩爾軍營落成，供

警察廳摩爾支隊駐扎。到 1889 年，警察廳將此

設施讓給水警。 

  

1879 年 

澳門警衛隊 

1879 年 1 月 18 日，加路士 ‧ 謝理奧 ‧ 歌理亞 ‧

施利華 (Carlos Eugénio Correia da Silva) 解散

了警察部隊，廢除了 1869 年 2 月 1 日 規 章，

取而代之成立了澳門警衛隊。 

  

1893 年 

澳門警衛隊總部遷址 

1893 年 10 月 4 日，澳門警衛隊總部遷往加思

欄舊兵營。 

  

1895 年 

作戰連 

按照 1895 年 8 月 16 日政令之規定，廢除「炮

兵連」及「警衛隊」，並改編為兩個作戰連。 

  

1912 年 

警務局 
1912 年 6 月 10 日 第 106 號 省 訓 令 所 核 准 的

1912 年 2 月 15 日第 24 期《政府憲報》中，公佈

了新的規章，澳門省各鎮區均設一警務局，由該

鎮區行政官領導，而警務局人員則為省總督指定

之秘密警察及士卒。警務局直接掌管的職務包括

刑事偵查及行政監督。此外亦規定了治安警察由

軍隊擔任，專責維持鎮區秩序，由各自的指揮官直

接領導；但在該鎮區的行政官要求或遇有現行罪的

情況下，亦須執行刑事偵查及行政監督的事務。 

  

1873 – Os Mouros no Corpo de Polícia

Por iniciativa do Visconde S. Januário, o primeiro 
grupo de Mouros, que era composto por 41 
elementos e vindo de Goa, chegaram a Macau em 
27 de Junho de 1873. Em 9 de Agosto de 1874, foi 
inaugurado o Quartel dos Mouros, projectado pelo 
arquitecto Italiano Cassuso, e, destinado à secção 
dos Mouros do Corpo de Polícia. O Corpo de Polícia 
cedeu as instalações à Polícia Marítima em 1889.
 
1879 – Guarda Policial de Macau

A 18 de Janeiro de 1879, o Governador Carlos 
Eugénio Correia da Silva dissolveu o Corpo 
de Polícia, derrogando o regulamento de 1 de 
Fevereiro de 1869. Criou em seu lugar a Guarda 
Policial de Macau.
 
1893 – A Guarda Policial de Macau muda de 
instalação

Em 4 de Outubro de 1893, a Guarda Policial de 
Macau muda de instalação para o Quartel de S. 
Francisco.
 
1895 – Companhias de Guerra

Por Decreto de 16 de Agosto de 1895, foram 
extintas a “Companhia de Artilharia” e a “Guarda 
Pol ic ial” ,  e,  organizando-se com elas duas 
Companhias de Guerra.
 
1912 – Repartição dos Serviços de Polícia

No B.O. n.° 24, de 15 de Fevereiro de 1912, 
aprovado pela Portaria Provincial n.° 106, de 10 de 
Junho de 1912, foi publicado novo regulamento. 
Em cada concelho da Província de Macau havia 
uma repartição dos serviços de polícia dirigida 
pelo próprio Administrador do Concelho, com o 
auxílio do pessoal da Adminstração e constituída 
por agentes de polícia secreta e praças de pré, 
que o Governador da Província mandava para 
esse serviço especial, em diligência. Competia 
à Repartição dos Serviços de Polícia, a direcção 
imediata dos serviços de investigação criminal e 
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1914 年 

民警 

1914 年，鎮區行政官、華民政務司兼警務首長

達尼埃爾 ‧ 費雷拉 (Daniel Ferreira) 組織了一支

人數為 300 人的民警隊。 

  

1916 年 

設立警司處 

1916 年 4 月 1 日 第 14 期《 政 府 憲 報 》 上 公

佈了第 52 號訓令，批准錄用從各警務局召回

之軍官及士卒，以便在鎮區行政官（即警長）

之指揮下，組成專責治安之警司處。該處人數

為 304 人， 每 月 經 費 為 澳 門 幣 柒 仟 捌 佰 元 正

(MOP7,800.00)。 

  

inspecção administrativa. E, a polícia de segurança 
ficava, exclusivamente, a cargo das forças militares, 
encarregadas pelo policiamento do concelho, sob 
a direcção imediata dos respectivos comandantes, 
responsáveis por esse policiamento. Mas, as 
forças militares encarregadas pelo policiamento 
dos concelhos, desempenhavam também serviços de 
investigação criminal e inspecção administrativa, sempre 
quando assim forem solicitados pelo Administrador do 
Concelho, ou quando em flagrante delito.
 
1914 – A  Polícia Civil

Em 1914, Daniel Ferreira, Administrador do 
Concelho, Procurador Administrativo dos Negócios 
Sínicos e Chefe dos Serviços de Polícia, organizou 
a Polícia Civil, com um efectivo de 300 homens.

1916 – Estabecimento de Comissariado da Polícia

No B.O. n.° 14, de 1 de Abril de 1916, publica-
se a Portaria n.° 52, onde autoriza a admissão 
dos oficiais e praças que foram recolhidas das 
repartições dos serviços de polícia, para, sob as 
ordens do Administrador do Concelho (Comissário), 
constituir a secção do comissariado especialmente 
destinada à Polícia de Segurança. Esta secção, 
com um efectivo de 304, representava uma despesa 
mensal de $7,800 patacas.
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 1920 年 

治安警察歸入警司處 
1920 年 4 月 10 日第 15 期《政府憲報》上刊登

了警司處新規章，將治安警察歸入警司處，且規

定了警司處之一般任務及其上層架構。 

  

 1937 年 

治安警察 

由於警長兼行政官工作負擔太重，故於 1937 年

7 月 7 日第 29 期《政府憲報》上刊登了第 533

號訓令，當中規定了澳門治安警察廳廳長一職，

為獨立職務，不同於澳門鎮區行政官兼警長；警

察廳廳長應由受過軍事訓練之本國陸軍中一名上

尉或中尉擔任，隸屬於殖民地民政事務局；並規

定了當時治安警察人員編制為 631 人。 

  

1920 – Inserção da Polícia de Segurança no 
Comissariado de Polícia

No B.O. n.° 15, de 10 de Abril de 1920, aparece 
novo regulamento do Comissariado de Polícia, 
que insere definitavamente a Polícia de Segurança 
no Comissariado da Polícia, definindo as missões 
gerais e a estrutura de topo do Comissariado.
 
1937 – Polícia de Segurança Pública

Por  razões de sobrecarga de t raba lho do 
administrador e comissário da polícia, foi publicado 
em Boletim Oficial n.º 29 de 7 de Julho de 1937, 
a portaria n.º 533 que determinava sobre o cargo 
de Comandante da Polícia de Segurança Pública 
de Macau era independente e distinto do de 
Administrador do Concelho de Macau, e que o 
Comandante da Polícia seria um capitão ou tenente 
do exército metropolitano com o curso da arma, e 
dependente da Repartição Central dos Serviços de 
Administração Civil da Colónia; bem como também 
determinava sobre a constituíção do quadro de 
pessoal da PSP, que passou para um efectivo de 
631 homens.
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1951 – Criação da Banda de Música da PSP

A Banda de Música da PSP foi criada em 1 de 
Abril de 1951.  Antes da sua criação, a Fanfarra do 
exército português, uma combinação simples, de 
meramente corneteiros e tambores, era responsável 
pela actuação em todas as cerimónias oficiais.  
Face ao desenvolvimento e às necessidades da 
comunidade, e com a proposta e promoção do 
Comandante da PSP, Luís Augusto de Matos Paletti, 
foi constituída uma banda oficial completa que veio 
evoluindo para a Banda de Música de hoje.

1961 – Estabelecimento do Centro de 
Recuperação Social

O Asilo para Mendigos e Vagabundos, estabelecido 
de acordo com a portaria n.º 4998 de 8 de Setembro 
de 1951, e gerido pelo administrador das Ilhas, 
albergava pessoas com idade superior a 16 anos, 
desempregados e sem residência fixa em Macau, 
mendigos e vagabundos. Foi o Comandante da 
PSP do então, Major de Infantaria, Sigismundo G. 
da C. Revês, o fundador deste centro, e funcionava 
tal como um asilo, que posteriormente passou a 
depender da PSP. O centro era compreendido 
organicamente com 5 serviços especializados:  
Serviço de Tratamento da Toxicodependência,  
Serviço de Recolhimento, Serviço de Crianças,  
Serviço de Psiquiatria, e Serviço de Mulheres.
 

1951 年 

成立銀樂隊 

警察局銀樂隊成立於 1951 年 4 月 1 日。在樂

隊成立之前，所有官方儀式的活動，都是由陸

軍軍隊中的儀仗隊負責。儀仗隊只是由號角手

和鼓手組成。鑒於社會發展需要，在當時的警

察廳鮑立德廳長倡議和推動下，籌組成一隊完

整的官方樂隊，一直發展至今天。 

1961 年 

設立社會復原所 
根據 1951 年 9 月 8 日第 4998 號訓令而設立的

乞丐及游民收容所，由海島市行政官掌握，收容

十六歲以上無以維生、在本澳沒有固定居所而

進行行乞或流浪者。及後，於 1961 年 5 月 20

日，設立社會復原所以代替乞丐及游民收容所，

其實二者任務相同，但改為隸屬於治安警察廳

管轄，創辦人為當時的治安警察廳廳長李威士

步兵少校。社會復原所自始成為一個特殊和具

公益性質的救濟機構，同時作為特別之拘留所，

其目的是將由於各種不同原因不自覺地淪為危

害社會的人，施以感化，使之復原。因此，復

原所的基本組織曾設有五個專責部門：戒毒部

門、收容部門、兒童部門、精神病部門及婦女

部門。 
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1968 年 

澳門治安警察廳
改為直屬澳門總督 
根據 1966 年 5 月 28 日第 8172 號訓令所核准

之規章，於 1968 年 5 月，澳門治安警察廳成為

直屬澳門總督的軍事化機構。警察廳設有指揮

部、辦公室、行政委員會、行政事務處、技術

事務處、交通部、區站及分站、復原所、樂隊

及福利會，人員編制為 796 人。 

1974 年 

招聘首屆女警 
1974 年 10 月 7 日，42 名成功通過體格檢驗、

背景審查、體能測試、打字、文化考試及面試

等招聘程序之女性投考人，從百餘名應徵者中脫

穎而出，獲錄取進入警察學校接受為期約三個半

月的訓練，而最終共有 40 名學員完成培訓，並

於 1975 年 1 月 22 日宣誓就職成為澳門開埠以

來首批女性治安警員。

  

1968  –  A Pol íc ia  de  Segurança  Públ ica 
dependente do governador de Macau

De acordo com o regulamento aprovado pela 
portaria n.º 8172 de 28 de Maio de 1966, a PSP 
era, em Maio de 1968, um organismo militarizado 
directamente dependente do governador de Macau 
e compreendia o Comando, Secretaria, Conselho 
Administrativo, Serviços Administrativos, Serviços 
Técnicos, Secção de Trânsito, Esquadras e Postos, 
Centro de Recuperação Social, Banda de Música 
e Obra Social, tendo no seu quadro de pessoal um 
efectivo de 796 homens.

1974 – Recrutamento de agentes femininos

Dia 7 de Outubro de 1974, foram 42 candidatas 
femininas (entre centenas de candidatas) aprovadas 
de provas físicas, de dactilografia e de cultura, 
passadas pela inspecção sanitária, averiguações do 
antecedente, entrevista, e admitidas para o Curso 
de Formação de Guardas, a realizar na Escola de 
Polícia, por volta de três meses e meio. Finalmente, 
40 delas concluiram o curso com aproveitamento, 
e em 22 de Janeiro de 1975 tomaram posse 
como guardas de polícia. Históricamente, foram 
as primeiras guardas femininas incorporadas na 
Polícia, desde a fundação da cidade. 
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1975 – A Polícia de Segurança Pública integrado 
nas Forças de Segurança de Macau

Em 1975, foram criadas as FSM e a PSP passou 
a fazer parte integrante das FSM.  Ficou assim 
extinto o Comandante Territorial Independente de 
Macau (CTIM) e foram reestruturadas as forças 
militarizadas. O Decreto-Lei n.º 705/75, de 27 
de Dezembro de 1975, reorganizou as forças 
militarizadas e outros orgãos de segurança.  Mais 
tarde, a portaria n.º 22/77/M, de 12 de Fevereiro de 
1977, aprovou a organização geral e missões das 
FSM.
 
1981 – Reestruturação da Polícia de Segurança 
Pública

A portaria n.º 37/81/M introduziu alterações à portaria 
n.º 22/77/M. Em 30 de Junho de 1981, foi aprovado 
novo Regulamento da Polícia de Segurança 
Pública, preconizando a seguinte organização: 
Comando, Divisão Policial de Macau, Divisão 
Policial das Ilhas, Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia (UTIP), Divisão de Trânsito, Serviço de 
Migração e Identificação, Banda de Música, Centro 
de Recuperação Social e Obra Social.
 

1975 年 

澳門治安警察廳
納入澳門保安部隊 

1975 年，澳門保安部隊成立，治安警察廳則轉

為保安部隊其中一個組成單位。澳門地區獨立

指揮部被撤銷，軍事化部隊亦實行改編。1975

年 12 月 27 日第 705/75 號法令將軍事化部隊及

其他治安機關予以重組。此後，1977 年 2 月 12

日第 22/77/M 號訓令，核准了澳門保安部隊之

一般組織編制與任務。 

  

1981 年 

重組澳門治安警察廳 

1981 年 6 月 30 日 第 37/81/M 號 訓 令 將 第

22/77/M 訓令予以修改，核准了澳門治安警察

廳新規章，規定其組織編制如下：指揮部、澳

門指揮部、離島指揮部、特警隊、交通部、移

民局及身份證科、樂隊、復原所及福利會。 
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1982 年 7 月 

警察學校 
利用氹仔舊復原所作為校址，開始較有系統的

學警訓練。當時由來自葡萄牙的上尉當教官。 

  

1986 年 

再次重組澳門治安警察廳 
1986 年 2 月 8 日 第 13/86/M 號 法 令， 核 准

了澳門治安警察廳新規章，將其組織架構予以

重組：指揮部、參謀部與各指揮機關、各警察

分區與輔助部門、輔助暨培訓中心。參謀部與

各指揮機關設有：參謀長、統籌參謀部、紀律

委員會、法律顧問處、起訴組、指揮部輔助辦

公室。 

  

Julho de 1982 – Escola de Polícia

A Escola de Polícia utilizou o espaço do antigo 
centro de recuperação social como sede. Depois do 
estabelecimento da escola, começou a haver treinos 
mais sistemáticos para instruendos.  Na altura, 
serviam de instrutores os capitães do exército 
português.
 
1986 – Reestruturação do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública de Macau

Pelo Decreto-Lei n.º 13/86/M, de 8 de Fevereiro 
de 1986, foi aprovado o novo regulamento do 
CPSPM, preconizando a seguinte organização: 
Comando, Estado Maior e órgãos de Comando, 
Divisões Policiais e de Apoio Geral, Órgãos de 
Apoio de Serviços e de Instrução.  O Estado Maior 
e os órgãos de Comando compreendiam: Chefe de 
Estado-Maior, Estado-Maior Coordenador, Conselho 
Disciplinar, Assessoria jurídica, Secção de Justiça, 
Gabinete de Apoio ao Comando.
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1995 年

再次重組澳門治安警察廳 
因應社會發展，澳門治安警察廳之組織架構再

次重整，使之更有效地執行所負使命。因此，

於 1995 年 1 月 30 日，透過第 3/95/M 號法令，

對治安警察廳的一般組織作出了如下規範：

1. 指揮部及指揮機關 

2. 資源管理廳 

3. 情報廳 

4. 行動廳 

5. 出入境事務局 

6. 交通廳 

7. 澳門警務廳 

8. 海島市警務廳 

9. 特警隊 

10. 指揮部輔助部門 

11. 警察學校 

12. 樂隊 

1995 年起，在澳門治安警察廳服務的葡萄牙

人陸續撤離，其空缺由澳門保安部隊高等學

校所培訓的高級職程警官填補。 

  

1995 – Reestruturação do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública de Macau

Atendendo ao desenvolvimento da sociedade, 
sentiu-se necessidade de dotar o CPSP de uma 
estrutura orgânica capaz de responder com maior 
eficácia à missão geral que lhe foi cometida.  
Assim, em 30 de Janeiro de 1995, foi publicado o 
Decreto-Lei n.º 3/95/M que define a organização 
geral da PSP:

1. Comando e Órgãos de Comando
2. Departamento de Gestão de Recursos
3. Departamento de Informações
4. Departamento de Operações
5. Serviço de Migração
6. Departamento deTrânsito
7. Departamento Policial de Macau
8. Departamento Policial das Ilhas
9. Unidade Táctica de Intervenção da Polícia
10. Formação do Comando
11. Escola de Polícia
12. Banda de Música

A par t i r  do ano 1995,  os por tugueses que 
prestavam serviço na PSP começaram a deixar 
Macau, deixando vagas que foram posteriormente 
preenchidas por oficiais superiores formados na 
Escola Superior das FSM.
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1999 年 3 月 14 日 

警察廳最高權力交接 

澳門治安警察廳廳長

賈梅利步兵中校將警

察廳最高權力交接予

新任廳長白英偉警務

總 監。［ 註： 白 英

偉 警 務 總 監 自 2001

年 9 月 17 日 起 就 任

警察總局局長，並於

2014 年 12 月 20 日

退休］。 

  

1999 年 12 月 20 日 

治安警察局 

隨著澳門回歸，「治安警察廳」改稱為「治安

警察局」。此外，警徽亦自始轉用新警徽式樣。 

  

2000 年 5 月 

警察學校遷址 
為配合中央人民政府解放軍駐澳部隊永久駐址

之安排，警校遷離氹仔復原所舊址，自此警察

學校於路環保安部隊高等學校內繼續運作。 

  

2001 年 9 月 17 日 

警察總局局長及治安警察局代局
長之就職  
根據澳門特別行政區行政長官何厚鏵的提名，

國務院於 2000 年 10 月 27 日任命白英偉為澳

門特別行政區警察總局局長，並於 2001 年 9 月

17 日正式就職。而摘錄自 2001 年 9 月 18 日

保安司司長第 66/2001 號批示，李小平副警務

總監被委任為治安警察局代局長，有效期追溯

至 2001 年 9 月 17 日，因原據位人白英偉警務

總監於同日被委任為警察總局局長而必須中止

其定期委任。［註：李小平警務總監於 2014 年

1 月 31 日退休］。 

  

14 de Março de 1999 – Entrega do poder de 
autoridade e comando da PSP

O Comandante, Manuel António Meireles de 
Carvalho, Tenente-Coronel de Infantaria, fez a 
entrega do poder de autoridade e comando do 
CPSP ao novo Comandante, Superintendente Geral 
José Proença Branco.
 
20 de Dezembro de 1999 – O Corpo de Polícia de 
Segurança Pública da RAEM

A par do retorno de Macau à Pátria, o CPSP passou 
a usar novo emblema (actual emblema).
 
Maio de 2000 – Mudança da sede da Escola de Polícia

Em articulação com a disposição do Governo 
Popular Central, do acantonamento permanente 
do exército chinês em Macau, a Escola de Polícia 
deixou a antiga sede do Centro de Recuperação 
Social, e passou a funcionar nas instalações da 
Escola Superior das FSM, em Coloane.

17 de Setembro de 
2001 – Tomada de 
posse do Comandante 
Geral dos Serviços de 
Polícia Unitários, e do 
Comandante Subst.º 
do CPSP

Com base na proposta 
apresentada pelo Chefe 
do Executivo da RAEM, 
Ho Hau Wah, o Conselho 
do Estado nomeou em 27 de Outubro de 2000, José 
Proença Branco como Comandante Geral dos SPU 
de Macau, e posterior tomada de  posse em 17 de 
Setembro de 2001.  E, por despacho n.º 66/2001 
exarado pelo Secretário para a Segurança em 18 
de Setembro de 2001, o Superintendente Lei Siu 
Peng foi nomeado como Comandante Substituto 
do CPSP, com efeito retroactivo a 17 de Setembro 
de 2001, em substituição do anterior Comandante 
da Corporação, o Superintendente José Proença 
Branco.
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2001 年 

成立保護重要人物及設施組 
因應回歸的需要，自 1999 年起，特警隊在工作

上需作出支援，一支專業的保護政要隊伍因此

而誕生，以配合澳門回歸祖國當日的保護政要

工作，以及奠定日後的保護本地區重要人物及

設施安全的工作。當年，這支特別隊伍是由治

安警察廳屬下各個警務單位中抽調人手進行特

別的專業保護培訓而組成的。期後，於 2001 年

「保護重要人物及設施組」正式成立。 

 

2011 年 2 月 28 日 

出入境事務廳大樓遷址 
為著更好地完善出入境範疇服務，沿用之出入

境事務廳大樓正式遷往氹仔北安新填土區。新

大樓樓高四層，佔地 6,990 平方米，總建築面

積達 39,141.45 平方米，是舊大樓的 18 倍。本

局相信，隨著新大樓的啟用，將能夠為公眾提

供更舒適的接待環境以及更優質的服務。  

  

2001 – Criação do Grupo de Protecção de Altas 
Entidades e Instalações Importantes (GPAEII)

Face ao retorno de Macau à Pátria, criou-se uma 
equipa especializada na UTIP para a protecção 
de altas entidades, em prol das providências de 
segurança para personagens políticas no dia da 
transferência de soberania, bem como para o futuro 
trabalho de protecção a altas entidades e instalações 
importantes da Região. A equipa foi composta por 
agentes de várias subunidades da Corporação e 
treinados com curso especializado de protecção. Só 
em 2001, foi estabelecido organicamente, o Grupo 
de Protecção de Altas Entidades e de Instalações 
Importantes.

28 de Fevereiro de 2011 – Mudança de 
instalações do Serviço de Migração para o 
novo aterro de Pac On sito na Ilha da Taipa

Face ao aperfeiçoamento contínuo da eficiência 
de serviços da área de assuntos migratórios, o 
Serviço de Migração do CPSP, originalmente 
sito na Travessa de Amizade (Macau) passará a 
funcionar, a partir do dia 28 de Fevereiro de 2011 
(Segunda-feira), nas novas instalações do Serviço 
de Migração no novo aterro de Pac On da Ilha da 
Taipa. A nova sede do Serviço de Migração, sito no 
aterro de Pac On da Ilha da Taipa, ocupa uma área 
de 6,990m2, tendo como área total de construção 
39,141.45m2 (enquanto que o actual edifício sito na 
Travessa da Amizade tem apenas uma área total de 
2,133.74m2), pelo que é 18 vezes maior que o actual 
edifício. Com a entrada em funcionamento da nova 
Sede, com um ambiente mais confortável, o Serviço 
de Migração procurará prestar um melhor serviço ao 
público.
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2014 年 1 月 31 日 

馬耀權警務總監擔
任治安警察局局長 

2013 號保安司司長批示，

馬耀權警務總監被委任為治

安警察局局長，由 2014 年

1 月 31 日 起， 接 替 退 休 離

任的李小平局長。2014 年 2 月 5 日，就職儀式

在保安司司長辦公室舉行。馬耀權警務總監就

任局長前，曾擔任治安警察局副局長（2003-

2010 年）以及警察總局局長助理（2010-2014

年）。[ 註：馬耀權警務總監自 2014 年 12 月

20 日起就任警察總局局長。]  

 

2014 年 8 月 4 日

成立特別巡邏組 

隨著社會變遷與時代發展，為澳門治安環境帶

來一定挑戰和考驗。為適時切合本澳在預防和

打擊犯罪的工作需要，本局決意打造一支高機

動性巡邏隊伍「特別巡邏組」，為常規巡邏力

量提供強大而迅速的人力和物力支援，協助處

理嚴重暴力犯罪及人數眾多事件；另一方面，

針對旅遊區、商業區、娛樂場所等人流密集的地

方加強巡察，以維護澳門特區良好的治安環境。

31 de Janeiro de 2014 – Desempenho 
do cargo de comandante do CPSP do 
Superintendente Geral Ma Io Kun
Por  Despacho  do  Sec re tá r i o  pa ra  a 
Segurança n.º 226/2013, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM, de 22 de Janeiro 
de 2014, o Superintendente Geral Ma Io Kun, 
foi nomeado para o cargo de Comandante do 
CPSP, a partir de 31 de Janeiro de 2014, para 
substituir o Ex-Comandante Lei Siu Peng, 
que se aposentou. A Cerimónia de Tomada de 

Posse para Comandante do CPSP teve lugar no dia 
5 de Fevereiro de 2014, no Gabinete do Secretário 
para a Segurança. Antes do desempenho do cargo 
de comandante, o Superintendente Geral Ma Io Kun 
exerceu funções de Segundo Comandante do CPSP 
(2003 – 2010) e Adjunto do Comandante Geral 
dos Serviços de Polícia Unitários (2010 – 2014). 
[Observação: A partir de 20 de Dezembro de 2014, 
o Superintendente Geral Ma Io Kun desempenha o 
cargo de comandante-geral dos Serviços de Polícia 
Unitários.]

2014 – Criação da Equipa Especial de Patrulha em 4 
de Agosto de 2014
Devido à mudança social e ao avanço do tempo, o 
ambiente de segurança de Macau está a enfrentar 
desafios e provas. Para satisfazer oportunamente 
as necessidades dos trabalhos de prevenção e 
combate à criminalidade, o CPSP decidiu criar 
uma força de patrulha altamente motorizada, 
a Equipa Especial de Patrulha, que tem como 
objectivo assegurar o apoio eficaz e imediato de 
recursos materiais e humanos às forças de patrulha 
normais, ajudando-as a lidar com os crimes graves 
e violentos e incidentes que envolvem grandes 
massas de pessoas. Por outro lado, o CPSP irá 
intensificar o patrulhamento nas zonas turísticas e 
comerciais, e nos estabelecimentos de diversões 
que têm uma grande afluência de pessoas, no 
sentido de assegurar a segurança pública em Macau.

根 據 2014 年 1 月 22 日特

區政府公報刋登的第 226/
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2014 年 12 月 18 日 

路氹城蓮花 - 橫琴口岸實施 24
小時通關 
為滿足本澳居民以及旅客的通關需要，促進粵

澳兩地的交流與發展，本局由 2014 年 12 月 18

日零時起，配合橫琴口岸的新通關安排，於路氹

城邊境站同步實施 24 小時通關，並調度適當人

手滿足延長通關需要。同日，本局於另外兩個陸

路邊境站──關閘及跨境工業區──實施延長及特

別通關措施，進一步為本澳及內地部分居民提供

便利。

2014 年 12 月 20 日 

梁文昌警務總監擔任
治安警察局局長 

根據 2014 年 12 月 20 日特區政府公報刋登的

第 280/2014 號保安司司長批示，梁文昌警務

總監被委任為治安警察局局長，由 2014 年 12

月 20 日起接替於同日被委任為警察總局局長的

馬耀權警務總監。2014 年 12 月 26 日，就職儀

式在保安司司長辦公室舉行。梁文昌警務總監就

任局長前，曾擔任治安警察局特警隊署任指揮官

（2005-2008 年）、特警隊指揮官（2008-2013

年）、行動廳廳長（2013-2014 年）以及警察

總局局長助理（2014 年）。 

18 de Dezembro de 2014 – implementou-se o 
horário de funcionamento de 24 horas no Posto 
Fronteiriço de Cotai 
A partir das 00H00 horas do dia 18 de Dezembro de 
2014, o CPSP implementou, simultaneamente, em 
coordenação com o novo horário de funcionamento 
do posto fronteiriço da Ilha de Hengqin, o horário de 
funcionamento de 24 horas no posto fronteiriço de Cotai, 
no intuito de satisfazer as necessidades de passagem 
alfandegária dos residentes e turistas, e fomentar o 
intercâmbio e o desenvolvimento de Zhuhai e de Macau; 
além disso, efectuou-se também uma mobilização 
adequada de efectivos para responder às necessidades 
do prolongamento do horário de funcionamento nesse 
posto fronteiriço. No mesmo dia, o CPSP implementou 
ainda novas medidas de passagem alfandegária nos 
outros dois postos fronteiriços terretres, nomeadamente, 
prolongamento do horário de funcionamento no posto 
fronteiriço das Portas do Cerco e medida especial de 
passagem alfandegária no posto fronteiriço do Parque 
Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, para criar 
mais facilidades aos residentes de Macau e parte dos 
residentes da China Continental.  
 
20 de Dezembro de 2014 – O Superintendente 
Geral Leong Man Cheong desempenha o cargo de 
Comandante do CPSP 
Por despacho do Secretário para a Segurança n.º 
280/2014, publicado no Boletim Oficial da RAEM, de 20 
de Dezembro de 2014, o Superintendente Geral Leong 
Man Cheong, é nomeado para o cargo de Comandante 
do CPSP, a partir de 20 de Dezembro de 2014, para 
substituir o ex-Comandante Ma Io Kun que é nomeado 
para o cargo de Comandante Geral dos Serviços de 
Polícia Unitários na mesma data. A Cerimónia de Tomada 
de Posse para Comandante do CPSP terá lugar no dia 
26 de Dezembro de 2014, no Gabinete do Secretário 
para a Segurança. Antes do desempenho do cargo 
de Comandante, o Superintendente Geral Leong Man 
Cheong exerceu funções de Comandante Interino da 
UTIP (2005 - 2008), Comandante da UTIP (2008 - 2013), 
Chefe do Departamento de Operações (2013 - 2014), e 
Adjunto do Comandante Geral dos Serviços de Polícia 
Unitários (2014). 
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治安警察局週年紀念
Aniversário do CPSP

於總部大樓舉行簡單而莊嚴的升旗禮
Cer imónia do Içar  da Bandei ra  no 
Comando do CPSP

向已故治安警察致送花圈
Colocação da coroa de flores aos agentes falecidos

本局為慶祝成立 323 週年舉辦一系列紀念活動，

包括 2014 年 3 月 9 日在特警隊大樓舉行開放

日，嘉獎 368 位傑出表現之警務人員，以及表

揚 21 位好市民，當日亦開放及接待本澳市民、

學校及多個社會團體前來參觀，人數逾 3,300

人，場面熱鬧。3 月 14 日紀念日當天，在本局

總部大樓門前舉行升旗禮，隨即在聖美基墳場

進行彌撒追悼儀式，向已故的治安警察致送花

圈，並一連兩晚舉行週年晚宴，宴請各界嘉賓

及同僚，大家歡聚一堂，氣氛熱烈。

Para comemorar o 323.° aniversário do CPSP, 
desenvolveu-se uma série de actividades, incluindo: 
o Dia de Abertura ao Público no aquartelamento 
da UTIP no dia 9 de Março de 2014, a cerimónia 
de entrega de louvores a 368 agentes por terem 
um destacável desempenho de trabalho e de 
referência elogiosa a 21 cidadãos, etc.. Nesse dia, 
esta Polícia recebeu muitos cidadãos, escolas e 
várias associações públicas, tendo contado com a 
presença de mais de 3,300 pessoas no local, e a 
atmosfera do ambiente era bastante alegre. No dia 
14 de Março, Dia do CPSP, realizou-se de manhã a 
cerimónia do Içar da Bandeira no Comando desta 
Polícia, e seguidamente celebrou-se uma missa 
no Cemitério de S. Miguel Arcanjo por alma dos 
militarizados falecidos e, colocou-se coroa de flores 
aos agentes falecidos também; tendo realizado, 
ainda, o jantar do aniversário do CPSP em dois dias 
seguidos, onde convidaram-se individualidades dos 
diferentes sectores da sociedade e trabalhadores 
desta Polícia para reunir e conviverem um pouco 
todos juntos. A atmosfera do jantar era calorosa e 
de muita alegria.
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週年晚宴
Jantar do Dia da CPSP

傑出警務人員嘉獎儀式
Cerimónia de distribuicão de louvores a agentes do CPSP

好市民頒獎典禮
Cerimónia de entrega de referências elogiosas aos cidadãos
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開放日接待參觀市民
Visita de cidadãos no Dia de Abertura ao Público
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「警察故事」幕前幕後人員與嘉賓合照
Fotograf ia conjunta dos convidados com todos os 
participantes da produção dos mini-filmes

《2004 年超市持械行劫案》獲選為「我最喜愛警察故事」
O caso de assalto com arma ao supermercado de 2004” 
foi o mais votado para “A minha favorita história de agente 
policial”

「五個不同的警察故事，背後一顆相同的心」。

本局首度進行「警察故事」獻映活動，由籌備、

拍攝到製作全程均由本局人員一手包辦。首映

禮於 2014 年 2 月 20 日在出入境事務廳大樓舉

行，邀請社會人士代表前來觀禮，隨後作內部

巡迴放映，讓一眾同僚感受箇中鏤心的體會與

共鳴，並為「我最喜愛警察故事」投下自己的

一票。此外，亦在本局週年開放日、網頁及在

各個警區向市民公開播放，藉此機會分享警察

工作中刻骨銘心的一幕幕。本局冀透過獻映活

動加強內部溝通及凝聚力，增進與社區的互動

交流，進一步推動警民合作。

警察故事獻映活動
Cerimónia de estreia de mini-filmes de “Histórias de agentes policiais”

“Por detrás das cinco diferentes histórias de 
agentes policiais, existe um coração idêntico”. 
Esta Corporação realiza pela primeira vez a 
estreia de mini-filmes de “Histórias de agentes 
policiais”, e todas as tarefas para a sua produção, 
incluindo a supervisão, direcção, filmagem, edição 
e até a actuação, foram levadas a cabo tudo pelos 
nossos colegas. Aos 20 de Fevereiro de 2014, 
realizou-se no edifício do Serviço de Migração a 
respectiva cerimónia de estreia de mini-filmes, 
onde foram convidados representantes dos 
diferentes sectores da sociedade para assistirem 
à nossa est re ia  e conhecerem alguns dos 

casos vividos pelos nossos 
agentes, ocorridos durante o 
desempenho das suas tarefas 
quotidianas; posteriormente, 
e s t e s  m i n i - f i l m e s  f o r a m 
e x i b i d o s  n o s  d i f e r e n t e s 
departamentos desta Polícia, 
para dar  a  conhecer  aos 
nossos colegas de serviço, 
as experiências comoventes 
d e  a l g u n s  d o s  n o s s o s 

agentes, e fazerem o seu voto para a sua favorita 
história de agente policial. Além disso, os cinco 
mini-filmes foram exibidos também no Dia de 
Abertura ao Público do CPSP para os visitantes 
do local, bem como encontra-se disponível para o 
seu acesso no website desta Polícia e, ainda, são 
exibidos nos diferentes comissariados policiais 
para o público, no intuito de compartilharmos 
as cenas e momentos inesquecíveis que os 
nossos agentes viveram durante o desempenho 
das suas tarefas policiais. Esta Corporação 
pretende, mediante desta actividade de estreia 
de mini-filmes, reforçar a comunicação e união 
interna, bem como intensificar o intercâmbio e a 
interacção com a comunidade, para promover a 
cooperação entre a polícia e a população.
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澳門作為世界旅遊休閒中心的發展定位，每年

吸引大批旅客到訪，2014 年本澳接待入境旅客

量更創下 3,152 萬人次的歷史新高。遇有重大

節慶日子，訪澳旅客往往比平日倍增，中區新

馬路至議事亭前地一帶例必旺場，車水馬龍，

遊人如織。為了保障居民和遊客享有安全的出

行環境，在農曆新年期間本局除了抽調內勤人

員在各邊境站加開檢查櫃檯，靈活調配人員，

並與對應之口岸出入境部門聯繫溝通，配合做

好通關工作外，更首次在新馬路人潮高峰期實

施適度管制措施，成效顯著，短時間內將該區

擠得水洩不通的人潮成功疏導。本局將總結是

次行動經驗，並計劃作進一步的優化，應對可

能日益增加的訪澳客量。

新馬路人潮管制措施
Medida de controle de multidão na Avenida de Almeida Ribeiro

Sendo Macau posicionada como Centro Mundial 
de Turismo e Lazer, todos os anos se atraem 
um grande número de visitantes, o ano de 2014, 
Macau fez um novo recorde histórico na recepção 
de 31,52 milhões de visitantes. Nos principais 
dias festivais, o número de visitantes para Macau 
vai ainda duplicar em comparação com os dias 
normais, registando-se vulgarmente grande 
multidão de pessoas e trânsito bastante pesado 
na zona central entre a Avenida de Almeida 
Ribeiro e o Largo do Senado. Sendo assim, a 
fim de salvaguardar uma viagem segura para os 
residentes e os visitantes, durante o período do 
Ano Novo Lunar, esta Corporação para além de 
efectuar uma distribuição flexível do seu pessoal, 
destacando agentes de serviço interno para 
aumentar o número de balcões de verificação, 
e mediante uma ligação e comunicação com 
os correspondentes serviços fronteiriços para 
concil iar um bom trabalho migratório, ainda 
aplicou, pela primeira vez, a medida de controle 
adequada na Avenida de Almeida Ribeiro durante 
os períodos de picos, a qual obteu resultado 
significativo para aliviar com sucesso a multidão 
de pessoas daquela zona dentro de um curto 
periodo de tempo. Em resumo das experiências 
obtidas na presente operação, esta Corporação 
encont ra -se  p laneado em proceder  o  seu 
aperfeiçoamento, com vista a enfrentar o provável 
aumento de cada vez mais visitantes para Macau.
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便民服務
Serviços facilitadores à população

服務承諾計劃

本局致力履行「預防和打擊犯罪，保障居民生

命及財產安全，維護社會安穩太平」職責的同

時，秉持「以人為本」的精神，積極參與特區

政府的服務承諾計劃及相關認可制度，推出與

民生息息相關的便民服務，著力實踐服務型警

隊的理念。2014 年本局已推出二十六項服務承

諾，質量指標亦達至七十個。服務承諾以「抱

負、使命、信念」為主旨，通過策劃、執行、

檢查及完善四個階段的有序循環，持續提升服

務質素。歡迎參閱附錄部分了解更多治安警本

年度服務承諾的履行情況。

「澳門治安警察局流動應用程式」

本局於 2013 年 11 月和 2014 年 1 月先後推出

適用於 Android 和 iOS 平台之流動應用程式，

藉此讓市民及旅客更廣泛和直接地獲悉及查詢

本局提供之便民資訊及最新動態，如舉報熱線、

交通違例記錄查詢及邊境口岸實時資訊平台等

項目。本局亦會持續優化應用程式，為市民及

旅客提供最大的便利。

Programa da Carta de Qualidade

Para além de cumprir as atribuições de “prevenir e 
combater à criminalidade, promover a segurança 
da vida das pessoas e seus bens, bem como 
salvaguardar a tranquilidade e a paz públicas”, o 
CPSP tem seguido, desde sempre, o espíriro de 
“ter por base a população”, bem como participou, 
de forma act iva,  no Programa da Carta de 
Qualidade e no seu Regime de Reconhecimento, 
implementados pelo Governo da RAEM, promoveu 
serviços convenientes e intimamente relacionados 
com a vida da população, e empenhou-se em 
estabelecer uma força policial de modelo de 
prestação de serviços. O ano de 2014, o CPSP 
já lançou 26 tipos de serviço com a Carta de 
Qualidade e 70 indicadores da qualidade. A Carta 
de Qualidade prossegue fins de “visão, missão e 
valores”, e, através de uma circulação ordenada 
das 4 fases: planeamento, execução, verificação 
e optimização, eleva constantemente a qualidade 
de serviços. Os cidadãos podem consultar o 
anexo para tomar conhecimentos sobre a situação 
de implementação da Carta de Qualidade do 
CPSP deste ano.

“Aplicação para Telemóvel do CPSP”

O CPSP lançou, sucessivamente, no mês de 
Novembro de 2013 e no mês de Janeiro de 
2014, a aplicação para telemóvel, disponível aos 
sistemas “Android” e “iOS”, para que os cidadãos 
e visitantes possam obter e consultar informações 
úteis e facilidadoras ao público prestadas por esta 
Polícia, assim como, novidades e actividades 
mais recentes desta mesma, de forma mais 
generalizada, simples e directa, como hotline 
para denúncias de crimes, consulta de registo de 
transgressões de trânsito, Sistema de pesquisa 
de talão de multa, Plataforma de Informação em 
Tempo Real de Postos Fronteiriços, etc. Esta 
Polícia aperfeiçoará contantemente a presente 
aplicação, para dar maiores facil idades aos 
cidadãos e visitantes.

掃描上方二維條碼獲取應用程式
Faça o scan do código QR supramencionado para download 
a aplicação
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網上預約服務

2014 年 3 月 10 日起出入境事務廳推出「網上

預約」服務，對象涵蓋部分申辦「居留許可」、

「居留憑單」、「家務工作」或「專業」類别「僱

員身份逗留許可」等人士。本局出入境事務廳

將適時檢視服務成效，逐步調整預約名額及擴

展預約項目範圍，精益求精，貫徹以民為本的

服務理念。

銀聯閃付卡繳納罰款服務

2014 年 7 月 1 日起市民在澳門交通警司處、海

島交通警司處，又或澳門警務廳各警務警司處

的繳納罰款櫃台辦理手續時，可使用已設置的

「銀聯閃付卡」收納機進行「拍卡」，即可繳

納罰款。

交通違例短信通知服務

為持續優化本局服務，於 2014 年 9 月 10 日起，

由原來僅通知「超速」及「衝紅燈」之違例，

覆蓋至全面的交通違例短信通知服務，令市民

全面監察自身之交通違例情況。

中銀 e 網繳納罰款服務

2014 年 10 月 17 日起，本局與中國銀行合作推

出「中銀 e 網」系統繳納交通違例罰款服務。

居民除可以現金、支票、e 道及網上使用信用卡

繳付交通違例罰款外，亦可透過中國銀行澳門

分行網站，以車輛編號或告票編號方式，辦理

繳付交通違例罰款。

Serviços de Marcação On-line
A partir do dia 10 de Março de 2014, o Serviço de 
Migração (SM) desta Polícia promoveu os serviços de 
Marcação On-line, destinados à parte de requerentes 
da “autoriação de residência”, da “guia da autoriação 
de residência”, e da “autorização de permanência na 
qualidade de trabalhador” das categorias de “trabalho 
doméstico” ou “trabalho especializado”. O SM vai 
revisar oportunamente os efeitos dos referidos serviços, 
proceder, passo a passo, ao ajustamento do número 
de marcações, e ampliar a área de serviços marcados, 
para se aperfeiçoar constantemente e seguir o princípio 
de serviço de “ter por base a população”.

Pagamento de multas rodoviárias com o cartão 
“Quick Pass” da “UnionPay”
A partir de 1 de Julho de 2014, quando os cidadãos 
forem efectuar o pagamento de multas rodoviárias nos 
balcões de pagamento de multas do Comissariado de 
Trânsito de Macau, Comissariado de Trânsito das Ilhas, 
ou diferentes comissariados policiais do Departamento 
Policial de Macau, poderão efectuá-lo com o cartão 
“Quick Pass”, mas apenas colocar este cartão na 
máquina de cobrança de multas com o cartão “Quick 
Pass” da “UnionPay” instalada no local.

Serviço de aviso de infracção rodoviária por 
mensagem de texto (SMS)
Com vista a optimizar constantemente os serviços do 
CPSP, a partir de 10 de Setembro de 2014, o serviço 
de aviso de infracção rodoviária por mensagem de 
texto, que originalmente foi aplicável apenas ao aviso 
de infracções rodoviárias de “ultrapassagem da luz 
vermelha” e “excesso de velocidade”, tornou-se aplicável 
ao aviso por mensagem SMS de todas as infracções 
rodoviárias, para que os cidadãos possam verificar as 
suas situações de infracções rodoviárias.

Pagamento de multas por infracções rodoviárias 
através de “BOC NET”
A partir do dia 17 de Outubro de 2014, o CPSP e 
o Banco da China cooperaram para o lançamento 
do serviço de pagamento de multas por infracções 
rodoviárias através do sistema “BOC NET”. O cidadão 
pode efectuar o pagamento de multas por infracções 
rodoviárias não só através de numerário, cheque, “BOC 
EXPRESS” e cartão de crédito na internet, mas também 
do website do Banco da China (Sucursal de Macau), 
inserindo os números de matrícula do veículo ou de 
talão de multa.
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新通關措施

為配合社會急速發展以及因應廣大市民和旅客

的需求，從 2014 年 12 月 18 日凌晨零時起，

本澳三個邊境口岸實行新通關措施：關閘開、

閉關時間提前和延後各一小時；路氹城邊境站

實施 24 小時通關；珠澳跨境工業區邊境站於凌

晨零時至七時開放予澳門居民以及屬內地居民

之外僱人員和學生。

為應對新措施，出入境事務廳增加驗證人員和

自助過關通道、調整上下班時間、機動調配人

手，交通廳及警務廳密切監察周邊交通及治安

狀況，在各單位的努力下，成功確保措施順利

啟動。措施出台後，來往珠澳的市民、旅客過

關暢順有序，人車流沒有擁堵，整體情況比預

期中理想。鑒於出入境的時間和地點有了更多

的選擇，市民和旅客享受到更大的便利，以關

閘為例，以往一大早擁擠趕關的景象已不復見。

新通關措施進一步促進珠澳兩地的往來和融合，

體現了中央政府對澳門發展經濟、改善民生的

大力支持和幫助，長遠有利於澳門繁榮穩定及

可持續發展。治安警察局會密切留意措施的長

期落實，並持續優化，為市民旅客提供最優質

的服務。

Nova medida de passagem alfandegária
Atendendo ao desenvolvimento acelerado da 
sociedade e às aspirações de cidadãos e visitantes, 
a partir das 00H00 horas do dia 18 de Dezembro de 
2014, implementou-se a nova medida de passagem 
alfandegária nos três postos fronteiriços da RAEM: 
relativamente ao Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, 
a abertura é antecipada em uma hora e o encerramento 
adiado também em uma hora; o Posto Fronteiriço de 
Cotai funciona durante 24 horas; e o Posto Fronteiriço 
do Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau está 
aberto entre as 00H00 e as 07H00 para residentes de 
Macau, trabalhadores do Interior da China e estudantes.

Para a implementação da referida nova medida, o 
Serviço de Migração destacou mais elementos de 
verificação de documentos e abriu mais passagens 
automáticas, procedeu ao ajustamento das horas 
de trabalho dos agentes, e mobilizou flexivelmente 
os seus agentes. O Departamento de Trânsito e os 
depatamentos policiais permaneceram uma fiscalização 
rigorosa das situações de segurança e de trânsito 
das imediações dos postos fronteiriços. Com esforço 
prestado pelas várias subunidades, assegurou-se a 
activação da mesma medida com sucesso. Após a 
implementação da medida, verificou-se situação de boa 
ordem e fluidez na passagem alfandegária de cidadãos 
e visitantes, e não existiram aglomeração de pessoas e 
congestionamento de tráfego, sendo assim, a situação 
geral melhor do que o previsto. Como os cidadãos e 
visitantes têm mais escolhas de horas e locais para 
a passagem alfandegária, têm maiores facilidades, 
por exemplo, já não apareceu, de manhã muito cedo, 
grande número de pesssoas nas alas de entrada e 
saída do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco para 
passagem alfandegária.

A nova medida de passagem alfandegária promoveu 
ainda mais os contactos entre Zhuhai e Macau, 
reflectiu o forte apoio e ajuda do Governo Central 
ao desenvolvimento económico e à melhoria da 
qualidade de vida da população de Macau, e favoreceu, 
a longo prazo, a prosperidade, a estabilidade e o 
desenvolvimento sustentável da RAEM. O CPSP vai 
estar mais atento ao desenvolvimento a longo prazo 
da medida, e optimizá-la constantemente, para prestar 
serviços de maior qualidade a cidadãos e visitantes.
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2014 年澳門特區依法舉行了行政長官選舉委員

會委員和行政長官之選舉。為協助確保選舉活

動期間的正常秩序，本局一方面安排適當人員，

分別於 6 月 29 日行政長官選舉委員會委員選舉

當日負責看守和押送選票，確保票站周邊的治

安及作出交通疏導。亦於 8 月 16 日及 31 日，

派員負責行政長官候選人政綱及答問大會，以

及行政長官選舉當日會場內外的安保工作；另

一方面，本局亦與行政長官選舉管理委員會保

持聯繫，適時提供支援和協助，讓選舉活動能

夠在一個安全的環境下有序進行。

第四屆行政長官選舉
Eleição do Quarto Chefe do Executivo

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo 
Gabinete de Comunicação Social)

No ano 2014 realizou, nos termos da Lei, a eleição 
dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe 
do Executivo e a eleição do Chefe do Executivo. 
A fim de prestar   auxílio na salvaguarda da 
ordem normal durante o periodo do evento, esta 
Corporação, por um lado, destacou pessoal 
adequado, respectivamente no dia 29 de Junho, 
que responsabiliza pela guarda e escolta dos 
boletins de votos da eleição dos membros da 
Comissão Elei toral  do Chefe do Execut ivo, 
garantindo a segurança nos arredores da estação 
de votos e aliviando o trânsito. Ainda nos dias 
16 e 31 de Agosto, destacou pessoal para a 
prestação de serviço de segurança no interior e 
no exterior do local da Secção de Apresentação e 
de Esclarecimento sobre o Programa Político do 
Candidato para a Eleição do Chefe do Executivo 
e da Eleição do Chefe do Executivo; por outro 
lado, esta Corporação mantém-se uma ligação 
com a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe 
do Executivo, fornecendo atempadamente apoios 
e auxílios para que essas eleições possam ser 
realizadas com ordem e num ambiente seguro.
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抗日戰爭勝利紀念日
Dia da Vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa

行政長官向抗日戰爭犧牲的人民獻花
Chefe do Executivo na deposição de flores para os compatriotas 
heróis que sacrificaram as suas vidas durante a Guerra

全場默哀
Momento de silêncio

特警護旗隊進行升旗儀式
Cerimónia de içar das bandeiras

全國人大常委會於 2014 年 2 月訂定每年 9 月 3

日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，以銘記

歷史，珍愛和平。澳門特區同步舉行紀念儀式，

訂於路環保安部隊高等學校舉行，由行政長官崔

世安先生主持，在前保安司張國華司長陪同下檢

閱由海關、消防局和本局組成的儀仗隊，而特警

隊組成之護旗隊在樂隊奏出雄壯國歌下進行國旗

及區旗升旗儀式。隨後，在場嘉賓默哀，並由行

政長官等代表敬獻花圈，以悼念抗日戰爭期間英

勇犧牲的人民。

Em Fevereiro de 2014, por decisão do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Nacional, 
foi declarado, o dia 3 de Setembro, como o “Dia 
da Vitória da Guerra de Reistência do Povo 
Chinês contra a Agressão Japonesa”, para nunca 
esquecer desta marca da História, bem como 
valorizar-se da paz que temos. Na RAEM realizou-
se simultaneamente comemorações deste Dia 
na Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, em Coloane, as quais foram presididas 
pelo Chefe do Executivo, e acompanhado pelo 
Secretário para a Segurança, Cheong Kuok Vá, 
passou a revista à Guarda de Honra composta 
pelos elementos dos Serviços de Alfândega, Corpo 
de Bombeiros e desta Corporação. Seguidamente, 
as Forças em Parada dirigiram o içar da Bandeira 
Nacional e da RAEM, com o toque do Hino 
Nacional. Após, os convidados presentes fizeram 
um minuto de si lêncio e, ainda, o Chefe do 
Executivo e outros representantes procederam 
à entrega de coroas de flores, em homenagem a 
todos os compatriotas heróis que sacrificaram as 
suas vidas durante a guerra.
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由中華人民共和國國家旅遊局主辦，澳門特別行

政區政府承辦之「第八屆亞太經合組織（APEC）

旅遊部長會議」及「第四十五次旅遊工作組會

議」於 2014 年 9 月 8 日至 14 日首次在澳門舉

行，而 APEC 是亞太地區最具影響的經濟合作

論壇，與會者乃來自 21 國經濟體之領導、世界

旅遊組織、亞太旅遊協會、經合組織、旅遊業

界代表及專家。為保障各項活動在安全之環境

下進行，本局嚴格地執行有關安保工作。除了

成立製證中心，預先為參與活動的海內外各界

人士製作智能通行證，以作為進入各活動場館

的識別，在會場外亦嚴格進行安檢工作。此外，

在各國代表團路經的沿途安排警務工作，維持

交通及人群的秩序，使 APEC 這項國家級盛事

得以順利進行。

第八屆 APEC 旅遊部長會議
8ª. Reunião Ministerial do Turismo da APEC

各國與會代表參加 APEC 會議
開幕式
Os representantes dos diversos 
Países participam na cerimónia 
de abertura da reunião APEC

本局嚴格執行安保工作
Execução rigorosa do serviço de segurança pela esta 
Corporação

A 8ª. Reunião Ministerial do Turismo da APEC e 
a 45ª. Reunião do Grupo de Trabalho do Turismo 
organizada pela Administração Nacional do 
Turismo da China  e executada pelo Governo da 
RAEM teve lugar, pela primeira vez, em Macau, 
entre os dias 8 a 14 de Setembro de 2014, e 
APEC é um fórum de cooperação económica 
mais influente na região Ásia Pacífica, cujos os 
participantes se contam os dirigentes das 21 
economias-membro da APEC, representantes e 
especialistas da Organização Mundial do Turismo, 
da Associação de Turismo da Ásia Pacífico, da 
Organização de Cooperação Económica, bem 
como do sector de turismo. A fim de salvaguardar 
os diversos eventos possam ser realizados num 
ambiente seguro, esta Corporação executou 
rigorosamente o respectivo serviço de segurança. 
Para além de criar um centro de produção de 
cartões de acesso, com vista a uma produção 
prévia do cartão de acesso inteligente para os 
participantes dos diferentes sectores estrangeiros 
ou locais, com o intuito da sua identificação 
na entrada dos diversos pavilhões de eventos, 
e ainda de prestar um serviço de segurança 
rigoroso no exterior dos mesmos. Além disso, 
fornecendo serviço policial para as delegações 
dos diversos Países ao longo do seu caminho, 
mantendo a ordem do trânsito e da multidão, 
no sentido de que este evento nacional, APEC, 
possa ser realizado com sucesso.
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南京大屠殺死難者國家公祭日
Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

行政長官敬獻花圈悼念死難者
Deposição de coroas de flores em homenagem às vítimas

嘉賓行默哀禮
Convidados em momento de silêncio

除抗日戰爭勝利紀念日外，國家同時公佈每

年 12 月 13 日為「南京大屠殺死難者國家公祭

日」。澳門特區亦於 2014 年 12 月 13 日在路

環保安高校舉行莊嚴、肅穆的公祭活動，行政

長官崔世安先生等各界代表出席。儀式上，由

十位特警隊員將花圈放置於公祭台，並由行政

長官等代表敬獻花圈，隨後全場進行默哀並行

鞠躬禮，以悼念南京大屠殺死難者和所有在日

本侵華戰爭中慘遭殺戮的中國同胞，以史為鑒，

面向未來。

特警人員持花圈進場
Agentes da UTIP com as coroas de flores

Para além do “Dia da Vitór ia da Guerra de 
Resistência do Povo Chinês contra a Agressão 
J a p o n e s a ” ,  a  C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d a 
Assembleia Popular Nacional definiu, também, 
o dia 13 de Dezembro como o “Dia Nacional de 
Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing”. 
E, o Governo da RAEM realizou actividades 
solenes no pátio da Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau, em Coloane, nesse 
dia, onde contou com a presença do Chefe 
do Executivo e individualidades dos diversos 
sectores de Macau. Na cerimónia, dez agentes 
da UTIP colocaram as coroas de flores junto do 
palco de prestação de homenagens, para o Chefe 
do Executivo e outros representantes procederem 
à deposição de coroas de flores em memória das 
vítimas do massacre de Nanjing. Seguidamente, 
os presentes fizeram um minuto de silêncio e 
vénia, em homenagem às vítimas deste massacre 
e todos os outros compatriotas que foram mortos 
pelos japoneses durante a agressão japonesa na 
China. Todos devem aprender com a História para 
fazer face ao futuro.
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2014 年 10 月 1 日及 12 月 20 日，為慶祝中華

人民共和國成立六十五週年及澳門特別行政區成

立十五週年，在新口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的

升旗儀式。由行政長官崔世安先生主持，並分別

在前保安司張國華司長和現任黃少澤司長陪同下

檢閱由海關、消防局及本局組成的儀仗隊。隨

後，特警護旗隊進場，國旗及區旗在警察樂隊奏

出的雄壯國歌中冉冉升起，迎風飄揚。最後，儀

式在儀仗隊向行政長官及各出席嘉賓致敬後結束。

護旗隊進場
As Forças em Parada dirigiram o içar da Bandeira 
Nacional e da RAEM

行政長官接受儀仗隊敬禮
As Forças em Parada a prestarem continência ao Chefe do 
Executivo

升旗儀式
Cerimónias do Içar da Bandeira

Na ocasião das comemorações do 65.° Aniversário 
da Implantação da República Popular da China e 
do 15.° Aniversário do estabelecimento da RAEM, 
realizaram-se nos passados dias 1 de Outubro e 20 
de Dezembro de 2014, na Praça de Lótus Dourado, 
as respectivas cerimónias de Içar da Bandeira. 
Estas duas cerimónias foram presididas pelo Chefe 
do Executivo, Sr. Chui Sai On, que acompanhado 
respectivamente pelo anterior e actual Secretário 
para a Segurança, Superintendentes Cheong Kuoc 
Vá e Wong Sio Chak, passou revista à Guarda de 
Honra composta pelos elementos dos Serviços de 
Alfândega, Corpo de Bombeiros e desta Polícia. 
Seguidamente, as Forças em Parada dirigiram o içar 
da Bandeira Nacional e da RAEM, com o toque do 
Hino Nacional. Por fim, a cerimónia terminou com 
o desfile das Forças em Parada, em continência 
à Sua Excelência o Chefe do Executivo e outras 
entidades, oficiais e convidados.
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No dia 20 de Dezembro de 2014 
foi  o dia comemorat ivo do 15.o 
aniversário do regresso de Macau 
à Pátria, e neste ano tem a honra 
da chegada a Macau do Presidente 
da RPC, Xi Jinping, para presidir a 
tomada de posse do IV mandato do 
Chefe do Executivo e a cerimómia 
do  ju ramento  dos  t i tu la res  de 
principais cargos. Para isso, esta 
Corporação adoptou uma medida de 
segurança do mais alto nível, antes 
de evento, efectuou uma avaliação 
global e um planeamento detalhado 

das suas operações, coordenado com os diversos 
serviços policiais e serviço de incêndio, no sentido 
de garantir a segurança pessoal do Presidente 
da RPC, dos titulares de principais cargos e 
dos convidados, bem como o it inerário sem 
sobressalto. Com vista a inspeccionar e controlar 
a entrada nos principais locais de evento, esta 
Corporação criou o centro de produção de cartões 
de acesso, no sentido de produzir os diversos 
cartões inteligente de acesso e passes para 
veículos, conciliando com as tarefas do grupo 
de segurança de UTIP e dos demais serviços 
de operação policial, para que, na altura de 
entrada na área do pavilhão de evento, quer seja 
de veículos ou de personalidades dos diversos 
sectores, se sujeitam igualmente uma inspecção 
de segurança rigorosa. O Presidente da RPC e 
sua esposa ainda aproveitaram esta estadia a 
Macau para visitar as entidades educativas e as 
famílias residentes, sendo assim, esta Corporação 
efectuou um meticuloso serviço de segurança 
do local de evento e ao longo do seu caminho, 
prestando uma protecção individual e mantendo 
a fluidez do trânsito, no sentido de garantir uma 
conclusão com sucesso dos diversos eventos.

2014 年 12 月 20 日迎來了第十五

個澳門回歸紀念日，榮幸地獲得國

家領導人習近平主席親臨本澳，主

持第四任行政長官就職儀式及主要

官員監誓儀式。為此，本局採取了

高級別的安保措施，事前全面評估

及詳細計劃行動部署，協調各警務

及消防部門，以確保國家領導、主

要官員及嘉賓的人身安全和行程

暢順。為監控進入舉行主要活動場

館，本局成立製證中心，製作各類

智能通行證及車證，配合特警隊安

檢組及各警務行動部門工作，不論車輛及各界

人士都需通過嚴謹的安檢步驟，方能進入場館

範圍。主席伉儷在訪澳期間亦探訪了教育機構

及居民住戶，本局一絲不苟地進行沿途及場地安

保、貼身保護及保持道路暢通，全力保障各項活

動順利完成。

澳門回歸十五週年紀念日
Dia Comemorativo do 15.o Aniversário do Regresso de Macau à Pátria

智能安保系統能迅速顯示與會者資料
O sistema de segurança inteligente mostra 
rapidamente os dados dos participantes

( 圖一和圖二相片由新聞局提供 )
(As fotografias no 1 e no 2 foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)

( 圖二 no 2)

( 圖一 no 1)
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2014 年是總結與傳承的一年，保安體系領導層

進行了多項重要的換屆交接活動。

1 月 31 日，原局長退休離任，警察總局局長助

理馬耀權被任命為回歸後第三任治安警察局局

長，警銜獲擢升為警務總監。

澳門特別行政區第四屆政府於 2014 年 12 月 20

日成立，原司法警察局局長黃少澤助理檢察長，

以及原局長馬耀權警務總監，獲行政長官崔世

安提名並報請中央人民政府任命為新一屆特區

主要官員，於回歸紀念日當天在國家主席習近

平的監督下，由新任行政長官崔世安帶領，進

行了莊嚴肅穆的宣誓就職儀式；而原保安司司

長張國華警務總監以及原警察總局局長白英偉

警務總監則在同日退休離任。

12 月 20 日，原警察總局局長助理梁文昌警務

總長，隨即接任第四任治安警察局局長，並於

12 月 26 日舉行宣誓就職儀式，同時警銜獲擢

升為警務總監。

繼往開來 承先啟後
“Herdar o passado e seguir em frente para o futuro”

( 相片由新聞局提供 )
(As fotografias foram fornecidas pelo Gabinete de Comunicação Social)

O ano  de  2014  possu i  ca rac te r í s t i cas  de 
“ t r a n s m i s s ã o  e  c o n t i n u i d a d e ”  p o r q u e  s e 
realizaram vários eventos importantes relativos à 
transição e constituição das direcções do Sistema 
de Segurança de Macau.

No dia 31 de Janeiro, o Adjunto do Comandante 
Geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io 
Kun, foi nomeado para o terceiro Comandante 
do CPSP após o estabelecimento da RAEM, e foi 
graduado no posto funcional de Superintendente 
Geral, para substituir o Comandante Anterior, 
que cessou as suas funções por motivo de 
aposentação.

O quarto Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau foi estabelecido no dia 20 
de Dezembro de 2014. Sob a indigitação do 
Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On, o 
Director da Polícia Judiciária, Procurador Adjunto 
Wong Sio Chak, e o Comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, Superintendente 
Geral Ma Io Kun, foram nomeados pelo Governo 
Popular Central para titulares dos principais 
cargos do novo Governo da RAEM, e no Dia 
Comemorativo do Estabelecimento da RAEM, 
realizou-se a Sessão de juramento e tomada de 
posse dos titulares dos principais cargos, perante 
o Presidente do país, Xi Jinping. O anterior 
Secretário para a Segurança, Superintendente 
Geral Cheong Kuoc Vá, e o anterior Comandante 

Gera l  dos  Se rv i ços  de  Po l í c i a  Un i tá r i os , 
Superintendente Geral José Proença Branco, 
aposentaram-se e cessaram as suas funções no 
mesmo dia.

No dia 20 de Dezembro, o Adjunto do Comandante 
Geral dos Serviços de Polícia Unitários, Intendente 
Leong Man Cheong, foi nomeado para o quarto 
Comandante do CPSP após o estabelecimento da 
RAEM, e no dia 26 de Dezembro, realizou-se a 
Cerimónia de tomada da posse de Comandante, na 
qual o nomeado foi graduado no posto funcional de 
Superintendente Geral.
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黃少澤司長為梁文昌局長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto ao Comandante Leong Man Cheong, pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak

張國華司長為馬耀權局長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto ao Comandante Ma Io Kun, pelo Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá
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滅罪行動  Operações Anti-crime 
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冬防行動

時近歲晚，本局轄下各單位陸續展開一系列的

冬防行動，包括增派軍裝及便衣警員在各大社

區、旅遊區、主要街道以至橫街小巷等巡邏及

監察，把握治安動態，同時增加機動巡邏的密

度和覆蓋範圍，加強針對非法逗留人士的截查

及夜間娛樂場所的巡查行動，致力打擊盜、騙、

搶等歲晚常見的社區犯罪，保障居民的生命財

產安全。

情報廳聯同警犬隊巡查娛樂場所
Fiscalização feita conjuntamente pelos Pelotão Cinotécnico e Departamento de Informações a estabelecimentos de diversão

冬防期間加派警員巡查各街道
Operação de identificação durante o patrulhamento pelas 
vias públicas

Acções de prevenção contra a criminalidade

À medida que se aproximavam as vésperas do 
Novo Ano Lunar, as subunidades da Corporação 
desencadearam um leque de acções de prevenção 
contra crimes, incluindo: aumentar o número de 
agentes fardados e à paisana incumbidos de 
missões de patrulhamento e vigilância em zonas 
comunitárias maiores, zonas turísticas, vias 
principais, e até ruelas, para conhecer bem a 
situação de segurança; aumentar a frequência e 
cobertura do patrulhamento motorizado; reforçar 
a intercepção de indivíduos em situação de 
permanência excessiva, e reforçar a fiscalização a 
estabelecimentos de diversões nocturnas, esforços 
esses que foram tudo virados para o combate 
contra crimes de furto, burla e roubo vulgarmente 
presentes nas vésperas do Novo Ano Lunar, 
em defesa da segurança física e dos bens de 
residentes.
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情報廳探員偵破多宗店舖連環爆竊案件

鑒於年初本澳有店舖發生多宗連環爆竊案件，經

情報廳警員分析，不排除為同一人所為，且作

案時間都在深夜，賊人首先騎腳踏車四處「踩

線」，鎖定目標店舖後，隨即用硬物破壞店舖閘

門電鎖以入內盜竊。為此，本局派員作針對性部

署，終於 3 月 3 日凌晨 3 時許，在友誼大馬路

一大廈內發現一名可疑男子，逐將其帶返警局協

助調查。

期間，許姓男子承認曾多次進入店舖盜竊，於本

年 2 月開始先後作案 13 次。作案時會用衣服蒙

面，企圖避開店舖視像監控，成功進入店舖後，

隨即盜取收銀機內的現金及店內貴重物件。經初

步點算，其作案至今共偷取約 15 萬元款項，並

已全數花光。嫌犯稱因長期失業，加上有賭博習

慣，且妻子為長期病患者，在各種家庭、經濟及

生活壓力下，抱僥倖之心鋌而走險犯案。

本局以「加重盜竊罪」將嫌犯移送檢察院處理，

後被押往澳門監獄羈押候審。

( 華僑報報導 )
(Reportagem do Jornal “Va Kio”)

Um caso de furto

Depois de ocorrência de vários casos de furto em 
estabelecimentos comerciais nos iniciais do ano, 
os agentes do Departamento de Informações não 
excluíram, depois de análises, a hipótese de que o 
autor dos crimes registados poderia ser o mesmo 
indivíduo, que circulava de velocípede pela cidade, 
em procura de alvos e, após ter encontrado as 
lojas visadas, destruiu o cadeado codificado do seu 
portão com um objecto sólido, por forma a facilitar 
a sua entrada e prática do referido crime. Face à 
situação, esta Polícia procedeu a uma disposição 
específica. E, no passado dia 3 de Março, pelas 
03.00 horas de madrugada, nossos agentes 
detectaram um indivíduo com atitudes suspeitas 
num prédio na Avenida da Amizade, conduzindo-o, 
então, para a esquadra para melhor investigação.

Entretanto, o indivíduo, com apelido Hoi, admitiu ter 
arrombado estabelecimentos comerciais por várias 
vezes, ou seja, 13 vezes a contar de Fevereiro 
do corrente ano, para practicar o crime de furto. 
Ao proceder ao crime, ele utilizou uma roupa para 
mascarar a face, no intuito de evitar a captura 
da sua imagem pelo gravador vídeo. Depois de 
entrar numa loja, furtou o dinheiro guardado na 
caixa e outros valores existentes. Duma estimativa 
preliminar, furtou até à presente, um valor total de 
cerca de 150 mil patacas, que já foram, porém, 
completamente despendidas. O indivíduo suspeito 
alegou que por razões de desemprego permanente, 
vício do jogo, e doença crónica da mulher dele, de 
que resultaram pressões económicas e pressões da 
família e da vida, resolveu-se a arriscar-se na prática 
de crime para tentar a sorte.

Por indícios da prática do crime de furto qualificado, 
o indivíduo foi conduzido ao Ministério Público 
para os devidos efeitos, e posteriormente, ao 
estabelecimento prisional de Macau onde aguarda 
julgamento em prisão preventiva.
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情報廳警員偵破進入車輛搶劫案件

本局接獲一名女子求助，報稱較早前其獨自前往

嘉辣堂街一咪錶車位欲取回其本人之輕型汽車，

當其登上車廂後準備啓動車輛時，突然被一名男

子拉開其車門，及以一張懷疑沾有刺鼻氣味的紙

巾掩蓋其口鼻，並企圖啓動車輛引擎離開，但未

能成功。事主伺機下車求助，賊人見事敗驚動途

人，遂搶去事主車上的手袋後逃去無蹤。

情報廳警員根據事主所提供之線索，經多番調查

搜證，最終鎖定嫌疑人。於 6 月 18 日，在出入

境事務廳關閘邊境站成功截獲嫌疑人。其承認當

日來澳賭敗後，因欠缺旅費而在本澳街頭流連，

以尋找目標企圖實施搶刧，直至發現事主獨自一

人進入車輛，便伺機實施犯罪。本局以「搶劫罪」

將上述男子移交檢察院作進一步偵訊。

偵查警司處偵破連環詐騙案

2013 年 10

月 27 日，梁

姓 男 子 向 本

局 虛 報 於 早

前 以 九 萬 港

圓 向 所 謂 的

「 友 人 」 購

買一輛二手輕型汽車，在完成轉名手續後，卻

被「友人」恐嚇及拒絕交付車輛。

經偵查警司處警員調查後發現，所謂的「友人」

才是真正的車主，其與梁姓男子根本不相識。

梁姓男子承認企圖將事件閙大，令車主受困擾

從而放棄追討車輛，才選擇到本局虛報案件。

經警員深入調查，發現梁姓男子曾欠下一名女

子債款，而該名女子較早前與車主在商討貸款

期間，暗中盜取車主身份資料及筆跡鑑定後，

再教唆梁姓男子強行將案中車輛拖走及私自進

行轉名手續，隨後將車輛賣予車行，再前往警

區虛報受車主恐嚇。

警員於 2014 年 4 月 23 日截獲上述涉案女子，

Pessoal do Departamento de Informações 
descobriu o caso de roubo dentro da viatura

Esta Corporação recebeu o pedido de apoio de uma 
senhora, a qual declarou que, em tempo anterior, ela se 
deslocou sozinha para levar a sua viatura estacionada 
num lugar com parquímetro sita na Rua de Santa Clara, 
na altura em que ela entrou na viatura e preparada 
para ligar o motor, de repente, um homem abriu a porta 
da sua viatura e utilizou um artigo suspeito de toalha 
de papel com cheiro pungente para encobrir a sua 
boca e nariz, e tentou ligar o motor da sua viatura para 
sair do local, mas este não resultou sucesso. A vítima 
aproveitou esta oportunidade em sair da viatura para 
pedir de auxílio, assim o suspeito, por razão de que já 
tinha alertado os transeuntes, roubou a mala da vítima 
que estava dentro da viatura e fugiu.

Entretanto, conforme os indícios fornecidos pela vítima, 
o pessoal do Departamento de Informações procedeu as 
investigações e a recolha de provas, conseguiu no final 
determinar o suspeito. E em 18 de Junho, interceptou 
com sucesso o suspeito no Posto Fronteiriço das Portas 
do Cerco do Serviço de Migração. Ele confessou que, 
naquele dia, após a perda no jogo em Macau, por razão 
de falta de dinheiro, permaneceu nas vias públicas de 
Macau a vaguear, com a finalidade de arranjar alvo para 
tentativa da prática de roubo, até que encontrou a vítima 
sozinha a entrar na viatura é que ele praticou o crime. 
Esta Corporação encaminhou o mencionado indivíduo 
ao Ministério Público para posterior inquérito com o 
crime de “roubo”.

並在其座駕內搜出他人之偽造駕駛執照，揭發

女子曾多次運用俗稱「太空車」的手法，協助

他人用偽證向銀行騙取貸款購買車輛，及後車

行以原價九折買回，而女子從中抽取 10% 手續

費作報酬。除此之外，經進一步調查發現，該

女子涉及早前在黑沙環一泰國佛牌店的盜竊案，

以及盜用友人身份資料在電訊公司上台以優惠

購買電話，再到內地變賣圖利之案件。

本局分別以「虛構犯罪」、「詐騙」、「教唆」、

「偽造文件」、「盜竊」及「使用他人身份證明

文件」罪名，將上述男女嫌犯移交司法機關偵訊。
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O Comissariado de Inquéritos desmatelou uma 
série de casos de burla

No dia 27 de Outubro de 2013, um homem efectuou 
uma participação nesta Polícia, alegando que 
comprou a um amigo, um automóvel ligeiro em 
segunda mão, pelo preço de noventa mil dólares 
de Hong Kong (HKD90,000), e, após procedido 
às respectivas formalidades de transferência 
de propriedade, o amigo recusou-lhe entregar o 
automóvel e ainda ameaçou lhe verbalmente.

Depois das averiguações desenvolvidas pelos 
agentes do Comissariado de Inquéritos, verificou-
se que o original proprietário do automóvel e o 
queixoso não se conheciam; e descobriu-se, ainda, 
que durante uma conversa sobre empréstimo 
bancário para a compra de automóvel entre uma 
mulher e o referido proprietário, houve furto de 
dados de identificação, e após feito a peritagem 
à caligrafia, esta instigou o queixoso, que estava 
endividado dela, a rebocar o automóvel do presente 
caso e proceder às formalidades de transferência 
d e  p r o p r i e d a d e  s e m  a u t o r i z a ç ã o  p r é v i a . 
Posteriormente, o queixoso vendeu esse automóvel 
a uma agência de automóveis, e seguidamente 
foi queixar-se ao comissariado policial e participou 
fa lsamente que t inha s ido ameaçado pe lo 
proprietário do automóvel, na intenção de provocar-
lhe perturbações com o respective procedimento 
judicial, e desta forma, forçar-lhe a deixar de restituir 
a posse do veículo.

No dia 23 de Abril de 2014, agentes desta Polícia 
interceptaram a referida mulher suspeita, e 

encontrou-se uma carta de condução falsificada 
de outra pessoa no seu automóvel; foi a partir 
disto que se descobriu que essa suspeita já tinha 
burlado por várias vezes, e essa forma de burlar 
é mais conhecida pela burla da venda de “carros 
espaciais”. A suspeita coopera outra pessoa 
(outrem) a “obter empréstimo bancário” para a 
compra de automóvel com documento falsificado 
(ou seja, burlar empréstimo do banco); e depois, 
a agência de autómoveis compra-lhe de novo o 
mesmo automóvel com um desconto de 10% ao 
preço prévio da venda, e a referida suspeita cobra 
10% do preço do automóvel para si, como taxa 
cobrada para as respectivas formalidades, ou seja, 
remuneração pelo serviço que prestou. Além disso, 
após averiguações mais pormenorizadas, verificou-
se, também, que a suspeita estava envolvida num 
caso de furto ocorrido previamente numa loja de 
venda de medalhas/ pendentes de deuses da 
Tailândia, e, ainda, num outro caso sobre furto 
de dados de identificação a um seu amigo. Esta 
serviu-se dos dados do amigo para celebrar um 
contrato de serviço de telemóvel numa companhia 
de telefones, para assim adquirir um telemóvel a 
um preço especial mais barato; e depois foi vendê-
lo ao centro comercial subterrâneo da fronteira de 
Gongbei, tirando partido dos respectivos lucros.

Por indícios da prática dos crimes de simulação de 
crime, burla, instigação, falsificação de documentos, 
furto e uso de documento de identificação alheio, os 
supramencionados suspeitos foram conduzidos ao 
órgão judicial para os devidos efeitos.

( 澳門日報報導 Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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情報廳警員成功搗破販毒案

情報廳接獲舉報，懷疑有多名非法入境越南籍

人士於本澳一個單位內進行不法活動。於 5 月

23 日上午九時許，警員截查一名步出單位之越

南籍女子，並在該女子身上發現六小包毒品，

共約重 1.9 克的「可卡因」，在單位內同時發現

五名可疑男子。搜查期間，兩名男子試圖阻止

警員搜證並作出反抗，其中一名男子更伺機將

一袋約重 37.5 克的毒品「氯胺酮」抛出窗外，

被警員即時發現在大廈平台成功起回。

此外，警員在該單位內搜獲的毒品包括：約 9.8 

克「冰」、50.3 克「可卡因」及 3 克「氯胺酮」，

一些分拆毒品的包裝工具和吸食工具，並在他

們身上搜獲毒品「安非他命」和「大麻膏」，

分別重約 3.5 克和 29.7 克。

本局以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」、「偽

造文件」、「違令」、「抗拒及脅迫」及「收留」

罪名，將上述六名人士移交司法機關進行偵訊，

其後被送往監獄羈押候審。

Agentes do Departamento de Informações 
desmantelaram um caso de tráfico de droga

Agentes do Departamento de Informações (DI) 
receberam uma denúncia sobre o desenvolvimento 
de actividades ilícitas dentro dum apartamento 
localizado na cidade de Macau, por um grupo de 
imigrantes ilegais de nacionalidade vietnamita. Por 
volta das 09H00 horas do dia 23 de Maio, agentes 
desta Polícia interceptaram uma mulher vietnamita 
que tinha acabado de sair do referido apartamento, 
e na revista ao corpo desta, encontraram-se 
seis pacotinhos de droga, cocaína, cujo peso 
total era de 1,9 gramas. Além disso, verificou-
se, simultaneamente, que se encontravam ainda 
cinco homens de conduta duvidosa dentro do 
apartamento, e durante a busca, dois homens 
tentaram impedir e revoltaram-se contra os agentes; 
seguidamente um deles atirou um saco com uma 
embalagem de droga, ketamina, cujo peso era de 
37,5 gramas, pela janela. Logo depois, os agentes 
do DI encontraram a respectiva embalagem no 
pódio do mesmo edifício.

Os agentes policiais apreenderem, ainda, dentro do 
apartamento outras drogas, incluindo: cerca de 9,8 
gramas de “ice”, 50,3 gramas de cocaína e 3 gramas 
de ketamina, bem como alguns utensílios para a 
divisão e embalagem, e, ainda, para o consumo 
de drogas. Além disso, na revista ao corpo dos 
respectivos homens apreenderam-se anfetamina e 
haxixe, cujos pesos eram respectivamente de 3,5 
gramas e 29,7 gramas. 

Por indícios da prática dos crimes de tráfico ilícito 
de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, 
falsif icação de documentos, desobediência, 
res is tênc ia  e  coacção,  e  aco lh imento ,  os 
sup ramenc ionados  se i s  i nd i v íduos  fo ram 
conduzidos ao órgão judicial para os devidos 
efeitos, e posteriormente, ao estabelecimento 
prisional de Macau onde aguardam julgamento em 
prisão preventiva.
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澳門警務廳偵破盜竊案

5 月 1 日，澳門警務廳行動暨情報科進行反罪惡

行動巡邏期間，於海邊新街巴士站發現兩名男

子形跡可疑，不時打量候車人士的隨身攜帶物

件，警員遂作出監視跟蹤。期間發現兩名男子

不斷上落多架巴士及多番徘徊各處巴士站。期

後，兩人於中區一娛樂場門外的巴士站會合另

一名男子後登上了一輛人多擠迫的巴士內，在

行車期間，其中一名男子伺機挨近一名女乘客。

另外兩人則以身體為其作遮掩，男子趁此時機

隨即用手拉開該名女子的手袋拉鏈，並迅速在

手袋內盜取了一個疑似銀包的物品，然後在巴

士到站後，三名男子便急步落車並試圖四散，

警員見時機成熟隨即示警並截停三人。本局最

後以「加重盜竊罪」將嫌犯移送檢察院處理作

進一步偵察。

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

O Departamento Policial de Macau descobriu o 
caso de furto

No dia 1 de Maio, durante a operação de inspecção 
contra a criminalidade efectuada pela Secção de 
Operações e Informações do Departamento Policial 
de Macau, encontrou dois indivíduos suspeitos na 
paragem de autocarros da Rua do Guimarães a 
espreitarem, de vez em quando, os artigos pessoais 
levados pelas outras pessoas que se encontram à 
espera do autocarro, assim a polícia efectuou logo 
a fiscalização e a perseguição. Durante a qual, 
verificou que esses dois indivíduos apanharam 
vários autocarros e vaguearam pelas paragens de 
autocarros de diferentes locais. Em seguida, os 
dois indivíduos tiveram um encontro com um outro 
homem na paragem junto da porta de um casino 
sita na zona central e apanharam em conjunto a um 
autocarro bastante apertado, durante o percurso, 
um dos indivíduos aproximou a uma passageira, e 
os restantes dois indivíduos utilizaram o seu corpo 
para o encobrir, nesta circunstância, este indivíduo 
abriu com as mãos, de imediata, o fecho da mala 
da referida passageira e roubou rápidamente um 
artigo suspeito de uma carteira. Após o qual, na 
altura de chegada do autocarro na paragem, os 
três indivíduos deixaram do autocarro com passos 
rápidos e tentaram dispersar, nessa altura, os 
agentes apresentaram a sua qualidade de Polícia 
para interceptar os referidos três indivíduos. 
Finalmente, esta Corporação encaminhou os 
referidos suspeitos ao Ministério Público para 
posterior investigação com o crime de “furto 
qualificado”.
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澳門警務廳偵查警司處偵破性脅迫案件

本局 7 月 2 日清晨 5 時許接獲一名女子求助，

報稱當時獨自一人返回住所行至梯間時，樓梯

燈突然熄滅，此時有人從後將其緊抱，並施以

胸襲和強吻。事主不斷反抗及高聲呼救，作案

者見狀逃走，女子隨後追截，惟最後逃去無蹤。

偵查警司處警員根據事主提供線索及現場搜證

後，經多日部署，於 7 月 12 日清晨 5 時許，在

田畔街及噶地利亞街交界發現一名外貌特徵與

嫌疑人極為相似的男子，於上述地點不斷徘徊，

形跡可疑，立即上前截查，男子欲逃走，終被

警員截獲並帶返警區調查。男子供稱，當日見

事主獨自一人夜歸，並一直戴著耳機似未有察

覺被跟隨，色心起，遂一直尾隨進入大廈，關

掉樓梯燈上前侵犯事主，其後因事主高聲呼叫

怕驚動其他住客故迅速逃去。本局已將上述男

子移交檢察院作進一步偵訊。

O Comissariado de Inquéritos desmantelou um 
caso de coacçao sexual

Em 2 de Julho, na altura de madrugada, esta Polícia 
recebeu uma queixa de uma cidadã, que disse que 
no seu caminho para casa, no momento em que 
chegou às escadas do prédio, a iluminação das 
escadas apagou-se de repente, e houve alguém 
que a abraçou firmemente por trás, e lhe deu 
beijos à força e apalpadelas no peito.  A cidadã 
resistiu continuamente e lançou gritos de socorro.  
Vendo isso, o atacador pôs-se em fuga, e a cidadã 
perseguiu-o, mas enfim, ele desapareceu de vista.

Com os indícios fornecidos pela cidadã e as 
provas recolhidas, os agentes do Comissariado 
de Inquéritos do DPM posicionaram-se no local do 
incidente durante vários dias.  E, finalmente, no dia 
12 de Julho, pelas 05H00 de manhã, detectaram no 
cruzamento entre a Rua de Entre-Campos e a Rua 
de Corte Real, um indivíduo com aspectos muito 
semelhantes aos do suspeito, que estava a vaguear 
no referido local, monstrando atitudes suspeitas.  
Nossos agentes aproximaram-se do indivíduo e 
este tentou fugir, mas foi interceptado e conduzido 
para a esquadra.  Segundo as declarações do 
indivíduo, à alta noite do referido dia, ele viu a 
cidadã caminhar sozinho na rua e sempre usar 
os fones auriculares, sem aperceber-se de ser 
seguida.  Com desejo de prazeres sensuais, seguiu 
a entrada da cidadã no prédio, apagou a luz das 
escadas, e ofendeu-a.  Posteriormente, por receio 
que os outros moradores possam ouvir os gritos da 
cidadã, fugiu do local imediatamente.  O indivíduo 
já foi conduzido por esta Polícia ao Ministério 
Público para os devidos efeitos.
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第三警務警司處偵破販毒案

本局根據情報，懷疑有一名女子在本澳從事販

毒活動，並活躍於新口岸一帶娛樂場向賭客提

供毒品。經連日部署，於 8 月 13 日，第三警務

警司處派員在路環石排灣社屋附近一位置作偵

查及監視行動，並成功截獲一名懷疑販毒女子。

警員在其身上搜獲 40 包毒品。其後，在單位內

同時發現另一名涉案男子、其他毒品及懷疑吸

毒工具。是次行動先後在該名女子身上及住所

搜出約 104.9 克的「冰」、30 粒「麻古」及本

澳受管制藥物的「紅黑藥丸」37 粒。嫌犯承認

身上及單位內的毒品均由內地偷運來澳，然

後在新口岸賭場一帶向賭客兜售。本局以「不

法販賣麻醉藥品及精神藥物」及「不適當持

有器具或設備」將相關人士移交檢察院作進

一步偵訊。

Agentes do Comissariado Policial n.º 3 
desmantelaram um caso de tráfico de droga

Conforme as informações obtidas, esta Polícia 
suspeitou que uma mulher esteja a exercer 
actividades de tráfico de droga em Macau, e esteja 
habitualmente activa em casinos da área do ZAPE, 
fornecendo drogas a jogadores. Após dias seguidos 
de estudo do caso, o Comissariado Policial n.º 3 
enviou, no dia 13 de Agosto, agentes para um local 
nas proximidades da Habitação Social de Seac Pai 
Van, de Coloane, para proceder à investigação e 
vigilância, e depois, conseguiu-se a interceptação 
de uma mulher suspeita de tráfico de droga. Após 
revista ao corpo da suspeita, foram encontrados 40 
pacotinhos de droga. Depois, na sua residência, 
foram encontrados um homem envolvido, outras 
drogas, e equipamentos suspeitos de ser para 
o consumo de droga. Nessa operação, foram 
encontrados, na revista física à referida mulher e 
na sua residência, cerca de 104.9 gramas de “ice”, 
30 comprimidos de “ma ku”, e 37 “comprimidos 
vermelho-pretos”, que são substâncias sob controlo 
de Macau. A suspeita confessou que as drogas 
encontradas na revista física e na sua residência 
foram transportadas clansdestinamente do Interior 
da China para Macau, para posteriormente vender 
a jogadores nas redondezas de casinos do ZAPE. 
Por indícios da prática dos crimes de tráfico ilícito 
de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, 
e detenção indevida de utensílio ou equipamento, 
os respectivos indivíduos foram conduzidos ao 
Ministério Público para os devidos efeitos.( 澳門日報報導 )

(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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情報廳警員破獲兩宗販毒案

9 月，情報廳警員於反罪惡行動巡邏期間，在果

欄街附近發現一名形跡可疑男子進入一所大廈

後，隨即與另一男子進行毒品交易，當其步出大

廈時，警員立即上前截查，並先後在兩名男子身

上發現約重 9.4 克和 23.9 克的毒品「氯胺酮」。

同月，情報廳警員接獲消息，在友誼大馬路一

大廈內截查一名可疑男子，並於其單位內發現

另一男子，經搜查後，在兩人身上及單位內搜

獲不同種類的毒品包括：約 31.6 克「冰」、7.4

克「5 仔」、404.7 克「氯胺酮」、16.4 克「大

麻花」及 5 克「麻古」，以及一些分拆毒品的

包裝工具及吸食工具。嫌犯供稱，毒品從內地

偷運來澳，主要販賣給夜場消遣人士。

上述兩宗毒品案件搜獲毒品近 500 克，當中四

名嫌犯經司法機關審訊後被送往監獄羈押候審。

Agentes do Departamento de Informações 
desmantelaram dois casos de crime conexos 
à droga

Em Setembro, durante uma operação ant i -
crime realizada há algum tempo, os agentes do 
Departamento de Informações detectaram na Rua 
da Tercena um indivíduo com atitudes suspeitas 
que, depois de entrar num prédio, efectuou o tráfico 
de drogas a um outro indivíduo.  Quando o primeiro 
indivíduo se retirou do prédio, foi interceptado 
pelos agentes de imediato.  Posteriormente, na 
revista ao corpo dos dois referidos indivíduos, 
foram encontrados respectivamente 9.4 gramas e 
23.9 gramas da droga ketamina.

N o  m e s m o  m ê s ,  n o  s e g u i m e n t o  d e  u m a 
participação, os agentes da referida subunidade 
in te rceptaram um ind iv íduo dent ro  de  um 
prédio na Av. da Amizade, e outro num dos 
seus apartamentos.  Depois de busca, foram 
encontrados na posse dos indivíduos e no local, 
vários tipos de drogas, incluindo: 31.6 gramas 
de “ice”, 7.4 gramas de MDMA, 404.7 gramas 
de ketamina, 16.4 gramas de marijuana, e 5 
gramas de “Ma Ku”, e também utensílios para a 
embalagem e o consumo de drogas. De acordo 
com os suspeitos, as drogas foram transportadas 
clandestinamente do Continente chinês para 
Macau, e destinadas à venda a fregueses de 
estabelecimentos nocturnos.

Nos dois casos acima referidos, 
f o r a m  a p r e e n d i d o s  c e r c a  d e 
500 gramas de drogas.   Após 
inquérito feito pelo órgão judicial, 
4 suspeitos foram conduzidos ao 
estabelecimento prisional de Macau 
onde aguardam julgamento em 
prisão preventiva.
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Agentes do Comissariado Policial n.º 1 
desmantelaram um caso de sequestro
e extorsão

No dia 13 de Setembro, uma mulher vietnamita 
participou nesta Polícia que a irmã dela e uma 
amiga foram sequestradas, e que lhes foi exigido o 
pagamento de resgate. Durante a participação do 
caso, a irmã da participante telefonou novamente, 
dizendo que já pagou um resgate de 17 mil patacas, 
mas ainda tinha um remanescente de 13 mil a 
pagar, e exigiu que a participante se dirija ao Largo 
do Senado para efectuar o pagamento. Assim, o 
Comissariado Policial n.º 1 enviou, de imediato, 
agentes para acompanhar a participante ao Largo 
do Senado e efectuar uma disposição policial. 
Posteriormente, foi detida uma mulher vietnamita 
que chegou ao referido local para receber o resgate. 
A suspeita confessou que efectuou detenção 
ilegal das duas vítimas com a colaboração de 
vários homens.

As v í t imas d isseram que foram agred idas 
fisicamente durante o período de detenção ilegal, 
e depois de ter pago uma parte de resgate, foram 
levadas por vários homens para fora da sua 
residência. Após inquérito pormenorizado feito por 
esta Polícia, a suspeita foi conduzida, por indícios 
da prática dos crimes de extorsão e de sequestro, 
ao Ministério Público para os devidos efeitos.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

第一警務警司處偵破越南女子禁錮勒索案

9 月 13 日，一名越南籍女子到來本局報案，聲

稱其胞妹及一名女性朋友被人禁錮及要求繳付

贖金。於報案期間，其收到胞妹再次來電，聲

稱已繳付澳門幣壹萬柒仟圓贖金，尚欠壹萬三

仟圓，並著其本人前往議事亭前地交付。故此，

第一警務警司處立即派員陪同報案者前往議事

亭前地作出部署，隨後成功拘捕一名前來收取

贖金的越南籍女子。嫌犯承認較早前聯同多名

男子將事主禁錮。

事主聲稱被禁錮期間曾遭人毆打，在交出部分

贖金後，被多名男子帶離住所。經深入調查後，

本局以「勒索罪」及「剝奪他人行動自由罪」

將嫌犯移交檢察院作進一步偵訊。
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A Divisão Policial do Aeroporto deteve suspeito 
de furto a bordo de avião

No dia 13 de Setembro, a Divisão Policial do 
Aeroporto recebeu a informação de que se 
suspeitava a ocorrência de um caso de furto de 
dinheiro de passageiros a bordo de avião, daí 
que enviou imediatamente agentes ao local para 
proceder à investigação do caso. Quando a vítima 
se encontrou com os agentes, esta participou-lhes 
que após entrado no avião, colocou a sua mala 
de mão no compartimento superior de bagagens 
do seu lugar, e por cansaço, adormeceu durante 
o voo; posteriormente, quando foi rever a sua 
mala, viu que o fecho desta estava meio aberto, 
as coisas que continha foram remexidas e o 
numerário que tinha colocado dentro desta, que 
era mais do que cem mil dólares de Hong Kong, 
tinha desaparecido, pelo que participou à polícia 
para pedir o seu auxílio.

Durante a investigação, houve dois passageiros 
que se chegaram aos agentes e disseram que 
viram o suspeito do presente caso com atitudes 
duvidosas, nomeadamente, que tinha aberto 
o respectivo compartimento, levado a mala da 
vítima ao seu próprio lugar, onde esteve a mexer 
as coisas que continha e posteriormente voltou 
a colocá-la ao mesmo compartimento. Depois, 
quando a vítima acordou e soube da sua perda, 
pediu para chamar a polícia; enquanto se esperava 
a chegada dos agentes ao avião para investigar 
o caso, o suspeito voltou novamente ao mesmo 
compartimento e atirou algo parecido a numerário 
para dentro deste, pelo que se suspeitaram que 
foi ele a pessoa que tinha furtado o dinheiro da 
vítima. Por indícios da prática do crime de furto 
qualificado, o suspeito foi conduzido ao Ministério 
Público para os devidos efeitos.

機場警務處拘兩名飛機老鼠

9 月 13 日，機場警務處接到通知，指一飛機航

班上的乘客懷疑被人盜去金錢，故立即派員到

場調查。事主向警員報稱在登機後，將其個人

手提袋放在座位上方的行李儲物櫃內，期間感

到疲倦曾睡覺休息，及後當其檢查行李時發現

手提袋的拉鏈半開，及有被翻弄的痕跡，袋內

現金港幣拾萬多圓不翼而飛，遂報警求助。

調查期間，航班上另外兩位乘客挺身指證，指

曾目睹案中一名嫌犯形跡可疑，且曾打開儲物

櫃拿取事主手提袋到座位翻弄，及後再將有關

手提袋放回儲物櫃，當事主醒來發現並要求報

警後，在等候警員登機調查期間，嫌犯再次走

向儲物櫃，並將疑似鈔票的物品抛入儲物櫃，

故懷疑其就是偷去事主財物之賊人。經調查後，

本局以「加重盜竊罪」將嫌犯移交檢察院處理。
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本局積極打擊色情傳單

本局持續打擊派發色情單張犯罪，針對性派員

在酒店、旅遊娛樂區周邊以及各區黑點採取打

擊行動。當截獲派發色情單張的人士，會立即

帶返警區進行調查，透過各種偵查手段，打擊

可能潛在的犯罪集團。

目前，對於派發色情單張的行為，本局一般會

以涉嫌觸犯第 10/78/M 號法律《關於色情及猥

褻物的公開販賣、陳列及展出》的相關規定對

其作出檢舉；把單張散落在地上者，更會根據

《公共地方總規章》進行執罰。本局將持續檢

視和總結過往案件，與司法機關保持緊密聯繫，

及時調整檢控策略，嚴厲打擊相關犯罪。

據本局統計，2014 年總共採取行動 1,513 次，

檢獲色情單張六十多萬張，被帶返警局協助調

查的人士 559 人次，當中內地人士 495 人次，

本澳居民 63 人次；276 人被控派發色情宣傳單

張，11 人控以操縱賣淫罪，被檢控公共地方總

規章則有 216 人。

Combate activo contra distribuição de cartões 
pornográficos

Em esforço contínuo contra a distribuição de 
cartões pornográficos, esta Polícia destacou 
agentes à área circundante de hotéis e casinos, 
e a locais crí t icos de diversas zonas, para 
arrancar acções de combate.  Sempre que 
fossem interceptados os distribuidores, seriam 
logo conduzidos à esquadra para efeitos de 
investigação.  Através de diferentes meios de 
indagação e pesquisa, investiu-se combate contra 
crimes organizados latentes.

Actualmente, o acto de distribuição de cartões 
pornográficos foi autuado com o fundamento 
de suspeita violação à Lei n.º 10/78/M (Venda, 
exposição e ex ib ição públ icas de mater ia l 
pornográfico e obsceno), enquanto que o seu 
lançamento para o chão foi punido nos termos do 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos.  Esta 
Polícia manterá análise e balanço dos casos 
antecedentes, bem como contactos íntimos com 
os órgãos judiciais, e actualizará estratégias de 
autuação atempadamente, travando um combate 
rigoroso contra os respectivos crimes.

Os dados estatísticos mostram que, ano 2014, 
efectuaram-se totalmente 1,513 operações de 
combate, em que foram apreendidos cerca de 600 
mil folhetos, e conduzidos à esquadra para mais 
investigação 559 pessoas (incluindo 495 provindos 
do continente chinês, 63 residentes de Macau), 
entre os quais houve 276 indivíduos acusados de 
violação da lei sobre venda, exposição e exibição 
públicas de material pornográfico e obsceno, 11 
acusados da prática do crime de exploração de 
prostituição, e 216 da infracção do Regulamento 
Geral dos Espaços Públicos.
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聯合截查車輛行動小組

治安警察局聯合行動小組自從 2000 年組成以

來，專責打擊晚間的犯罪行為，透過在公共道

路上的截查行動及巡察，屢次成功堵截醉駕、

毒駕等違規行為，小組成員在行動時根據經驗

以及專業技巧，連番查獲到犯罪行為，包括車

輛盜用、收留、以至販賣毒品等。

聯合行動小組每晚均在本澳不同地點執勤，連

同其他警務單位的截查行動，在晚間繼續肩負

著護法安民的重要職責。

2014 年聯合行動小組共處理案件 415 宗，成功

查緝涉毒案件 104 宗，醉酒駕駛 193 宗。

Grupo de Operação “STOP” Conjunta

Em 2012 formou-se o Grupo de Operação 
Conjunta do CPSP, o qual se responsabiliza 
principalmente pelo combate de actos criminosos 
noc tu rnos  e ,  med ian te  das  operações  de 
identificação e fiscalizações nas vias públicas 
realizadas, foram-se interceptados infractores de 
condução sob efeito de álcool ou estupefacientes 
com sucesso por várias vezes. Nas operações, os 
membros do grupo servem-se das suas técnicas 
profissionais e experiências, e interceptam com 
frequência autores de diferentes tipos de crime, 
incluindo: furto de veículos, acolhimento, tráfico de 
estupefacientes, etc..

O Grupo de Operação Conjunta está todas as 
noites em diferentes locais da cidade a efectuar 
o seu serviço, a desenvolver operações de 
intercepção com as outras subunidades policiais, e 
mantém o cumprimento da sua missão de “Defesa 
da legalidade e Protecção dos cidadãos” na parte 
da noite.

Em 2014, o Grupo de Operação Conjunta procedeu 
ao tratamento de 415 casos, tendo detectado com 
sucesso 104 casos relacionados com droga e 193 
casos de condução sob efeito de álcool.

引入毒品快速測試儀器以打擊毒駕行為
Aquisição do aparelho de teste rápido destinado às drogas 
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雷霆行動 2014

為 淨 化 粵 港 澳 三 地 治 安 環 境，「 雷 霆 行 動

2014」於本年 11 月 1 日至 12 月 30 日展開。

在警察總局統籌下，本局聯同司法警察局在本

澳進行反罪惡行動。行動中警員到各區娛樂場、

卡拉 OK、酒吧、網吧、桌球室、遊戲機中心、

按摩中心、桑拿、夜總會、賓館、別墅等公眾

場所進行超過 750 次巡查，目的為打擊黑社會

犯罪活動、販賣毒品、販賣人口、跨境販運及

操控婦女賣淫、跨境有組織盜竊集團犯罪案件、

清洗黑錢等犯罪行為。期間動員警力 6,556 人

次，巡查期間合共調查 18,600 人，當中 1,582

人被帶返警局調查，539 人涉及犯罪被移交檢

察院處理。是次行動達到預期目的，對維護社

會穩定發揮正面作用。

Operação Trovoada 2014

Entre os dias 1 de Novembro e 30 de Dezembro 
do corrente ano, desenvolveu-se a “Operação 
Trovada 2014”, no intuito de depurar o ambiente 
de segurança das reg iões de Guangdong, 
Hong Kong e Macau. Sob a coordenação dos 
Serviços de Polícia Unitários, esta Polícia e a 
Polícia Judiciária desenvolveram conjuntamente 
operações ant i-cr imes em Macau, as quais 
incluem mais do que 750 f iscal izações aos 
estabelecimentos públ icos, nomeadamente, 
casinos, karaokes, bares, cibercafés, salas de 
bilhar, centros de máquinas de diversão, centros 
de massagem, clubes nocturnos, pousadas, etc., 
com o objectivo de combater actos criminosos, 
especialmente, tráfico e consumo de droga, 
tráfico de pessoas, exploração de prostituição, 
furto praticado pelos grupos transfronteiriços de 
crimes organizados, e branqueamento de capitais, 
etc.. Na Operação realizada, o CPSP mobilizou 
6,556 agentes policiais, tendo averiguado 18,600 
indivíduos nas fiscalizações, entre estes, 1,582 
foram transportados à esquadra para efeitos de 
averiguação, e 539 entregues ao Ministério Público 
por estarem envolvidos em crimes. A presente 
operação alcançou os objectivos previstos e 
produziu efeitos possitivos para a estabilidade e 
segurança na sociedade de Macau.
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過去數年，本局銳意發展社區警務，在公共關係

及警務單位內不時組織宣、教、治的團隊，策略

上著重與社會團體、坊會、大廈業主、管理公司

等作直接會面；感謝各界在互動中提供不少關於

區內治安的情報，協助警方打擊罪行；同時也使

我們進一步認識「警力有限、民力無窮」的道理 

── 要有效預防打撃犯罪，離不開警民溝通、合

作和參與。

為了進一步發展社區警務，系統地運用逐步成形

的社區網絡，建立恆常合作機制，治安警察局於

2013 年 4 月建立「社區警務聯絡機制」。此機

制是『警方與社區的直接通報、聯繫的雙向溝通

機制，有助群策群力，動員民力加強防控，有助

警方取得訊息，更有效地維護公共秩序及安全，

為社會提供優質服務。』

機制運作至今，得到了所有合作伙伴包括街坊會

聯合總會及轄下各分區辦事處和大廈工作委員

會、物業管理業商會以及民眾建澳聯盟等，遍佈

全澳超過 30 個單位組織及機構合共 70 位社區

警務主任的大力支持，在平常及定期會面中，透

社區警務聯絡機制成立一週年
Primeiro Aniversário do Estabelecimento do Mecanismo de Ligação do 
Policiamento Comunitário

在交通廳舉行社區警務交流會
Intercâmbio do Policiamento Comunitário realizado no Departamento de Trânsito

Nos últ imos anos, esta Corporação decidiu 
desenvolver  e implementar  o pol ic iamento 
comunitário e tem vindo a criar nas unidades de 
relações públicas e de policiamento grupos de 
trabalho para a promoção, educação e controlo. 
Esta medida visa o contacto directo com as 
associações de moradores, proprietários de 
habitações, empresas de gestão, entre outras 
associações; agradecemos as informações 
sobre segurança que nos foram fornecidas pelas 
diversas entidades e que foram úteis no combate 
à criminalidade pela Polícia; permitiu-nos tomar 
conhecimento das limitações da polícia e constatar 
a  imensa força da comunidade.  Para uma 
prevenção e um combate eficazes à criminalidade, 
é indispensável o diálogo, a cooperação e a 
participação entre a Polícia e a sociedade.

Para desenvolver da melhor forma o policiamento 
comunitário, aproveitando, de forma sistemática, 
da rede social que se encontra numa fase de 
amadurec imento e cr iando um mecanismo 
de cooperação regular, o Corpo de Polícia de 
Segurança Pública criou no mês de Abril do ano 
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過與各社區主任和街坊市民互通警情，讓本局

警務廳和交通廳更快更準確掌握區內治安情況，

成功打擊了不少潛藏在社區的犯罪行為如爆

格、 販 毒、 非 法 按 摩 場 所 等， 為 警 民 合 作 揭

開新一頁。

「社區警務聯絡機制」著重定期會晤、主動接

觸，並以市民需要為導向。澳門及海島警務廳

各警務警司處和社團單位分別委任兩位警官和

代表擔任社區警務主任，每季度進行至少一次

集體或單獨會晤，以改善社區治安工作：包括

就該季度及近期的犯罪案件作通報；講解犯罪

的最新作案手法及防範建議；亦因應治安形勢

和特殊事件，盡快接觸團體代表；講解本局近

社區警務聯絡機制恆常工作會議
Reuniões de trabalho do Mecanismo de l igação do 
policiamento comunitário

2013 o “Mecanismo de Ligação do Policiamento 
Comunitário”. Trata-se de um mecanismo de 
diálogo que consiste numa ligação e comunicação 
directa entre a Polícia e a comunidade, conjugando 
apoios e esforços conjuntos, aproveitando as forças 
da comunidade para a prevenção e o reforço, no 
apoio à Polícia na recolha de informações para 
de uma forma mais eficaz, manter a ordem e a 
segurança públicas, na prossecução e promoção 
de serviços de alta qualidade junto da população.

Desde o funcionamento do mecanismo até 
presente, temos obtidos grande apoio por parte 
dos 70 coordenadores do policiamento comunitário 
de mais  de 30 subunidades se encontram 
espalhadas em Macau, incluindo as Ilhas, que 
se contam como parceiros de cooperação, a 
União Geral das Associações dos Moradores e 
várias das suas dependências e as comissões de 
trabalho predial, a Associação de Administração 
de Propriedades e Aliança de Povo de Instituição 
de Macau. Nos encontros normais e periódicos, 
mediante a troca de informação policial recíproca 
entre os diversos coodenadores comunitário e os 
moradores/cidadãos, para que o Departamento 
Policial e o Departamento de Trânsito desta 
Corporação possam compreender com mais 
precisão o estado de segurança da sociedade, 
combatendo com sucesso às criminalidades 
escondidas na sociedade como o furto domiciliário, 
o tráfico de drogas, as massagens ilegais, entre 
outras, abrindo uma nova etapa para a cooperação 
entre a Polícia e a população.

O “Mecanismo de Ligação do Pol ic iamento 
Comunitário” dá importância ao encontro periódico 
e à iniciativa de estabelecer contacto e está 
orientado para as necessidades dos cidadãos. 
Cada Comissariado Policial dos departamentos 
policiais de Macau e da Taipa e as associações 
nomearam, respectivamente, dois oficiais e dois 
representantes para serem coordenadores do 
policiamento comunitário, que em cada trimestre 
devem realizar, pelo menos, um encontro, individual 
ou em grupo, com vista aos trabalhos de melhoria 
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澳門街坊會聯合總會代表到訪關閘邊境站
Visita dos representantes da União Geral da Associação dos 
Moradores de Macau ao Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

街總屬下坊會到訪第一警務警司處
Visita ao Comissariado Policial n.º 1 das associações dos 
moradores subordinados da União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau

期推出的警務措施，爭取配合支持；收集治安

意見以至具體個案如區內的盜、騙、毒、搶，

以及大廈管理、青少年犯罪、交通安全等警情，

適時跟進處理；收集管理範圍內有助警務工作

的綜合資料和數據等。

本局將收集到的信息及時整理分析，以便快速

處理問題，或訂定長期打擊策略；另一方面，

為配合局方公關宣傳策略，以及針對性的警務

行動如冬防、長節假日、大型活動等，亦會透

過社區警務主任廣泛傳遞防罪滅罪訊息，以期

提升意識，及早做好社區防範。

面對社會的迅猛發展，外來人口增加，社區治

安環境產生新的挑戰；新時代下的警務工作必

da segurança pública; entre estes, a divulgação 
dos casos de criminalidade recentes e do último 
trimestre, esclarecimentos sobre a forma da prática 
dos crimes mais recentes e as recomendações 
da sua prevenção; haverá a necessidade de 
contactos mais rápidos com os representantes 
das associações consoante as situações de 
segurança social e em acontecimentos especiais; 
apresentação de medidas recentes lançadas pela 
Polícia, para conseguirmos apoio da comunidade; 
recolha de opiniões sobre a segurança pública e 
também sobre casos concretos, como por exemplo 
da informação policial relacionada com o furto, 
burla, droga, roubo, administração de edifícios, 
delinquência juvenil e segurança rodoviária, etc., 
no sentido de um acompanhamento e tratamento 
a tempo oportuno; recolha de dados e informações 
gerais úteis ao trabalho da Polícia dentro do âmbito 
de gestão, entre outros.

Esta Corporação procederá ao tratamento e à 
análise das informações recolhidas, visando a 
resolução dos problemas com celeridade ou para 
efeitos de prevenção a longo prazo; e ainda, por 
outro lado, para conformar com a estratégia de 
divulgação por parte das relações públicas dos 
serviços e para actividades com alvos definidos 
por parte da Polícia, tais como precauções a ter 
durante o Inverno, durante os feriados prolongados 
e durante as actividades de grandes envergadura, 
entre outros. Proceder-se-á ainda à divulgação 
sobre a prevenção e o combate ao crime através 
do coordenador do policiamento comunitário do 
mecanismo, para uma melhor consciencialização 
tendo por f im com melhor ia antecipada da 
prevenção junto da comunidade.

O rápido e acentuado desenvolvimento social 
e o aumento de pessoas vindas do exterior 
deram lugar ao surgimento de novos desafios 
para a segurança social; os trabalhos da Polícia 
nesta nova era terão de ser  prosseguidos 
com as devidas cautelas e de acordo com os 
tempos actuais, devendo-se, nomeadamente, 
compreender o pulsar da sociedade e auscultar a 
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澳門工會聯合總會石排灣職工服務站
Posto de Apoio aos Trabalhadores subordinado da 
Associação Geral dos Operários na Seac Pai Van

澳門街坊會聯合總會屬下坊會
Associações dos moradores subordinados da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau

澳門物業管理業商會
Associação de Administração de Propriedades de Macau

opinião pública para que o trabalho de prevenção 
e combate à criminalidade vá de encontro e seja 
conforme às necessidades da população. O Corpo 
de Policia de Segurança Pública espera que com 
a implementação gradual deste mecanismo de 
contacto do policiamento comunitário, possa ser 
introduzido um novo modelo de policiamento, 
concretizado numa grande part icipação dos 
cidadãos; se caminharmos para uma relação mais 
estreita e para uma cooperação mais pragmática 
entre a Policia e os cidadãos, criamos um ambiente 
de segurança mais harmonioso e estável. 

須審時度勢，尤應把握社區治安動態，汲取民

意，使預防和打擊犯罪工作真正切合廣大市民

需要。治安警察局期待藉著社區警務聯絡機制

的持續推行，引領新警務模式，實現市民高度

參與；警民攜手邁向更緊密和務實的合作關係，

締造更和諧穩定的治安環境。

民眾建澳聯盟到訪第二警務警司處
Visita ao Comissariado Policial n.º 2 da Aliança de Povo 
de Instituição de Macau
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《警．校聯絡機制》運作至今超過十年。根據本

局所處理案件的情況顯示，至今涉及青少年的犯

罪主要是盜竊、傷人、欺凌及毒品等類型罪行；

近年來，隨著毒品的供應和散佈的渠道擴大，青

少年容易從各種途徑接觸毒品，常見如氯氨酮、

冰、搖頭丸等精神藥物；青少年較易受從眾影

響，往往為了「埋堆」、「被認受」而盲目接觸

毒品，群黨免費引誘以及朋輩帶頭影響成為了肇

禍的主因之一。聚眾吸毒、居所變成毒品飯堂、

失常打鬧之事時有發生，而泥足深陷者甚至偷帶

毒品入境分拆出售，賣毒養吸以致犯罪養吸；社

區犯罪之中，涉毒犯罪對青少年的禍害更深、影

響更遠。

青少年是社會未來的希望。面對有泛濫態勢的毒

品，本局除了持續在區內進行截查和打擊行動

外，警犬不時出動協助海關在邊境站緝獲青年帶

毒入境，暑假期間各警務單位亦會不時攜犬進行

巡查行動，到青少年可能流連的夜店、網吧、公

園等地點打擊毒品犯罪。

警．校聯絡機制
Mecanismo de ligação entre a Polícia e as escolas

O Mecanismo de ligação entre a Polícia e as 
escolas já funciona há mais de dez anos. Segundo 
as situações dos casos tratados pelo CPSP, 
verificou-se, até agora, que a delinquência juvenil 
envolve principalmente os crimes de furto, ofensas 
corporais, actos de provocação (bullying) e crimes 
relacionados com a droga. Nos últimos anos, a 
diversificação dos meios de fornecimento e de 
distribuição de drogas, fez aumentar os meios 
que possibilitam aos jovens adquirir e consumir 
drogas com muita facilidade, e as substâncias 
psicotrópicas mais comuns são designadamente 
ketamina, ice, ecstasy entre outras. Os jovens são 
facilmente influenciados pelos seus pares, e para 
poderem “integrar nos grupos dos seus pares”, 
ou “serem reconhecidos”, metem-se cegamente 
na droga e são al iciados pelos seus pares, 
através de amigos que são considerados como 
responsáveis principais por esses actos ilícitos. O 
consumo colectivo de drogas, a transformação de 
apartamento em locais onde se vende e consume 
drogas e as rixas sob os efeitos da droga são os 
crimes mais frequentes, existindo ainda jovens que 
trazem clandestinamente drogas para entrar no 
território com a finalidade de distribuir ou vender as 
drogas para sustentar o seu próprio consumo, são 
crimes cometidos pelos jovens. No que diz respeito 
aos crimes na comunidade, considera-se, o crime 
relacionado com a droga um dos crimes mais 
graves, dado o grande impacto na sociedade.
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“Os jovens são o futuro da sociedade”! Com a 
tendência do abuso da droga, o CPSP, para além 
de continuar a realizar rusgas e acções de combate 
contra a droga na comunidade, destacando, 
também, os cães-polícia nos diversos postos 
fronteiriços para apoiar o pessoal alfandegário 
na busca de drogas, tendo conseguido êxitos na 
detecção de droga por parte dos jovens quando 
entram no território. Com o objectivo de combater 
os crimes relacionados com a droga, durante as 
férias de Verão, as diversas entidades policias, 
apoiadas pelos cães-polícia, estiveram nos locais 
onde os jovens provavelmente permanecem, tais 
como clubes nocturnos, cybercafe e jardins.

Esta Pol íc ia tem executado r igorosamente 
as respectivas tarefas e procedido à revisão 
constante do resultado do referido mecanismo. 
As tarefas deste mecanismo englobam: encontros 
periódicos com os representantes das escolas e 
os assistentes sociais das instituições de ensino, 
palestras sobre a prevenção da delinquência 
juvenil, entre outras, e pretende através das 
mesmas, transmitir ao público a situação mais 
actualizada da delinquência juvenil e as respectivas 
estratégias preventivas, colaborar com as escolas 
para reprimir os crimes, estabelecer um genuíno 
ambiente de aprendizagem aos alunos, orientar os 
jovens a constituírem conceitos jurídicos correctos, 
bem como reforçar-lhes a sua consciência de 
autoprotecção e instilar-lhes uma visão positiva da 
vida e, ainda, a recusa da prática de crimes.

本局始終嚴謹執行並持續檢視《警．校聯絡機

制》成效，定期接觸校方代表以及駐校社工、舉

辦青少年預防犯罪講座等，傳遞涉及青少年人犯

罪的最新情況及防範策略，警校合作，共同遏止

罪行，讓學生有一個純淨的學習環境，引導其建

立正確的法律觀念，提高自我保護意識，拒絕參

與犯罪，建立正確人生觀。
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社區防罪宣傳
Actividades de Sensibilização sobre a Prevenção do Crime Junto à Comunidade

本局人員到旅遊區派發防罪小冊子，提醒旅客和居民注意保管個人財物
O pessoal desta Corporação desloca aos pontos turísticos para 
distribuição de folhetos sobre a prevenção do crime, alertando aos 
visitantes e residentes para prestarem atenção dos seus bens

本局人員聯同街坊會義工進行防罪宣傳
Agentes desta Corporação e voluntários de associações 
de moradores desenvolvem conjuntamente acções de 
divulgação sobre a prevenção do crime

為提高居民的防罪意識，本局持續在各區進行防

罪宣傳活動，並聯同多個團體前往旅遊區、商

舖、巴士站及大廈住宅等地點，透過張貼海報、

派發及講解防罪單張內容、舉辦講座等方式，走

入社區向居民、旅客及大廈管理員傳遞預防犯罪

的訊息。

A fim de elevar a consciência dos residentes na 
prevenção do crime, esta Corporação continua 
a efectuar actividades de sensibilização sobre 
a prevenção do crime nas diferentes zonas do 
território, e desloca para as zonas turísticas 
em conjunto com vár ias organizações nos 
estabelecimentos comerciais, nas paragens de 
autocarros e nos edifícios habitacionais, a fim de 
divulgar informações sobre a prevenção do crime 
aos residentes da comunidade, aos visitantes 
e aos agentes de segurança dos edi f íc ios 
mediante a fixação de cartazes, a distribuição e o 
esclarecimento dos panfletos sobre a prevenção 
do crime, e ainda a organização de palestras.
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向商戶派發防罪宣傳品
Distribuição dos materiais de divulgação 
s o b r e  a  p r e v e n ç ã o  d o  c r i m e  a o s 
comerciantes
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在各區巴士站進行防盜宣傳
Divulgação sobre a prevenção de furto nas paragens de 
autocarros das diversas zonas

在各區娛樂場所進行禁毒宣傳
Divulgação sobre a proibição de droga nos 
estabelecimentos de divertimentos das diversas 
zonas

到球場向青少年宣傳防罪
Divulgação sobre a prevenção do crime nos campos 
desportivos junto dos jovens



81

到各區住宅和商廈與管理員及居民直接溝通，提供防盜資訊
Deslocamento aos edifícios habitacionais e comerciais das 
diversas zonas para uma comunicação directa com os agentes de 
segurança e os residentes, fornecendo-os a informação sobre a 
prevenção do furto
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本局應邀到多間學校舉辦「預防青少年犯罪講

座」，參與學生有 2,500 多人。透過講解法律

知識、青少年常見犯罪類型等資訊，讓學生認

識犯罪帶來的後果，從而建立正確的價值觀。

Esta Corporação foi convidada pelas várias 
escolas em organizar “Palestras sobre a prevenção 
da delinquência juvenil”, cuja os participantes se 
atingem os 2500 alunos. Mediante a explicação 
dada aos alunos sobre os conhecimentos jurídicos 
e os tipos comuns de delinquência juvenil, a fim 
de que eles tomarem conhecimento sobre as 
consequências resultantes da prática do crime, 
criando-lhes assim um valor correcto.

預防青少年犯罪講座
Palestra sobre a Prevenção da Delinquência Juvenil
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本局主辦 2014 年「警察與我」－體驗艱辛、維

護正義活動，於 6 月 25 日在交通廳舉行，透過

是次活動讓青少年認識和體驗警察的日常工作，

從中灌輸正確價值觀及建立維護正義之使命感。

Esta Corporação organizou a “Polícia e Eu” do ano 
2014 – uma actividade que faculta oportunidade 
para experimentar a dificuldade e salvaguardar a 
justiça, e teve lugar no Departamento de Trânsito 
em 25 de Junho. Mediante esta actividade, dando 
conhecimento aos jovens acerca dos trabalhos 
quotidianos da Polícia, com vista a  intoduzir-
los um valor correcto e de criar-los um senso na 
salvaguarda de justiça.

「警察與我」青少年防罪活動
Actividade sobre a Prevenção de Delinquência Juvenil – 
“Polícia e Eu”



社區警務  Policiamento Comunitário 

84

本局與團體合辦「交通安全講座」，提高居民和運輸從業員對交通安全的意識
Esta Corporação em cooperação com as organizações, organizaram palestras 
sobre a segurança rodoviária, elevando a consciência dos operadores do sector 
de transporte na segurança rodoviária

交通警員在主要幹道執法
Execução da Lei por agentes policiais do Departamento de 
Trânsito nas principais vias públicas

本局持續透過教育、宣傳及檢控三管齊下推廣交

通安全，除派駐警員在主要街道加強勸喻和執法

外，亦持續到多間學校和團體舉辦交通專題講

座。同時，與交通事務局等部門合辦各種活動，

藉此提高居民安全出行意識。

Esta corporação continua a acção promotiva sobre 
a segurança rodoviária mediante os três vertentes 
que se incluem a educação, a divulgação e a 
acusação. Para além de destacar agentes policiais 
nas principais vias públicas para reforçar os 
aconselhamentos prestados e a execução da Lei, 
ainda continua a deslocar nas diversas escolas 
para organizar palestras temáticas sobre segurança 
rodoviária com as organizações. Ao mesmo tempo, 
organiza em conjunto com a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego os diversos tipos de 
actividades, com vista a elevar a consciência dos 
residentes na segurança rodoviária.

交通安全推廣
Actividade Promotiva sobre a Segurança Rodoviária
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「2014 交通安全嘉年華」假塔石廣場舉行，向居民推廣交通安全訊息
“Carnaval de Segurança Rodoviária 2014” teve lugar na Praça de Tap Seac, 
promovendo a informação de segurança rodoviária aos residentes

對貨車進行地磅檢測
Fiscalização de veículos por báscula

警員檢控違規行人和駕駛者
Autuações contra peões e condutores infractores
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治安及法律知識講座
Palestra sobre a segurança pública e os conhecimentos jurídicos

防盜防騙講座
Palestra sobre a prevenção do furto e da burla

本局分別與不同團體合辦各類治安專題講座，

包括防盜防騙、家居安全、法律知識、冬防治

安等與居民生活息息相關的主題，讓居民及時

掌握治安動態，防患未然。在遇到罪案發生時

儘量保持冷靜，並發揮守望相助精神報警求助。

Esta Corporação organizou, respectivamente, em 
conjunto com as diferentes organizações, vários 
tipos de palestras temáticas sobre a segurança 
pública relacionadas com a vida quotidiana 
dos residentes, que se incluem a prevenção do 
furto e da burla, a segurança no domicílio, os 
conhecimentos jurídicos, a segurança pública 
no Inverno, etc., facultando aos residentes, 
atempadamente, da situação de segurança, com 
vista a tomar medidas de precaução. Na altura de 
conhecimento do crime, mantém-se no possível 
calmo e desenvolve o espírito de entre-ajuda para 
participar à Polícia.

治安專題講座
Palestras Temáticas sobre a Segurança Pública
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物業管理從業員工作坊
Workshop destinado aos operadores de 
administração de propriedades

家居安全講座
Palestra sobre a segurança domiciliária

大廈居民冬防治安講座
Palestra de prevenção de segurança 
pública no Inverno destinada aos 
residentes dos  edifícios habitacionais

治安及法律知識講座
Palestra sobre a segurança pública e os conhecimentos jurídicos
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本局與社會團體保持緊密聯繫，交流最新的治

安資訊，互通警情，警民群策群力，合力加強

防控，共同維護社區安寧。

Esta corporação mantém-se uma ligação estreita 
com as organizações cívicas para um intercâmbio 
de informações de segurança mais recente, 
uma comunicação recíproca do estado policial, 
cooperando pelo esforço conjunto entre a Polícia e 
a população no sentido de reforçar a prevenção e 
o controlo, bem como salvaguardar em conjunto a 
tranquilidade da comunidade.

社會團體到訪本局
Visita das Associações a esta Corporação

馬耀權局長 ( 右二 ) 接待弱智人士家長協進會代表
O Comandante Ma Io Kun(2.º do lado direito) recebe a visita dos 
representantes da Associação dos Familiares Encarregados dos 
Deficientes Mentais de Macau

澳門地產發展商會到訪
Visita da Associação Comercial de Fomento Predial de Macau

鮑思高青年服務網絡參觀第二警務警司處
Visita ao Comissariado Policial n.º 2 da Rede de 
Serviços Juvenis Bosco

離島區物業管理公司代表到訪氹仔警務警司處
Visita ao Comissariado Policial da Taipa os representantes da 
Associação de Administração de Propriedades das Ilhas
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梅山明副局長 ( 前排中 ) 分別與澳門的士司機互助會、供應商聯合會、社區服務諮詢委員會及教車業
商會在交通廳進行會晤，就交通問題交換意見，合力為本澳營造良好的交通環境
O Segundo Comandante, Mui San Meng(centro da primeira fila), teve encontro, respectivamente, no 
Departamento de Trânsito, com a Associação de Mútuo de Condutores de Táxi de Macau, a Associação 
da União dos Fornecedores de Macau, o Conselho Consultivo de Serviços Comunitários e a Associação 
de Instrutores de Condução de Automóveis de Macau, para uma troca de opiniões nas questões  
rodoviárias, com vista a criar em conjunto um bom ambiente rodoviário
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本局參與在祐漢公園舉行的「共創社區新環境

2014」嘉年華活動，透過專題話劇和攤位遊戲

傳遞防罪訊息，藉此拉近警民關係、推動警民合

作，攜手打造美好社區環境。

共創社區新環境 2014
Actividade Intitulada “Criamos um Novo Ambiente para a 
Comunidade de 2014”

Esta Corporação participou no carnaval intitulado 
“Criamos um Novo Ambiente para a Comunidade 
de 2014” que teve lugar no Jardim Iao Hon, 
mediante os teatros próprios e as bancas de 
jogos para f im de transmitir informações de 
prevenção do crime, com intuito de estreitar a 
relação e a promover a cooperação entre a Polícia 
e a população, criando assim em conjunto um 
ambiente agradável na comunidade.
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警犬隊除了日常執勤工作外，亦接待多個團體到

訪參觀，安排警犬緝毒和服從演練，藉此讓居民

加深對本局的瞭解和信任。此外，警犬隊亦應邀

參與「2014 愛犬之友嘉年華」，受到熱烈歡迎。

傳媒春茗
Jantar de Primavera para a Imprensa

本局於 2 月 20 日假旅遊塔宴請各大傳媒機構代

表。馬耀權局長在晚宴致詞中特別感謝傳媒一

直以來發揮積極作用，充分拉近市民與警方的

關係，本局將繼續與廣大傳媒保持雙向溝通和

緊密連繫，繼續接受媒體監督，深化警媒關係。

Em 20 de Fevereiro, os representantes de diversos 
órgãos de comunicação social locais para um 
jantar que teve lugar na Macau Tower, onde o 
Comandante Ma Io Kun agradeceu no seu discurso 
os efeitos positivos que os órgãos de comunicação 
social têm vindo a produzir, e a ponte de que 
serviam para estreitar a relação entre os cidadãos 
e esta Polícia. A Corporação continuaria a manter 
comunicação bilateral e ligação íntima com os 

órgãos de comunicação social, sujeitar-se à sua 
observação, e aprofundar a relação entre esta 
Polícia e os mesmos.

O Pelotão Cinotécnico para além dos seus 
trabalhos quotidianos, ainda recebe a visita de 
várias organizações, planeando as demonstrações 
e os treinos dos cães policiais sobre a detecção de 
drogas e a sua obediência, com vista a aprofundar 
o entendimento e aumentar a confiança dos 
residentes sobre esta Corporação. Para além 
disso, o Pelotão Cinotécnico foi ainda convidado 
para participar no “Carnaval dos Cães 2014”, 
sendo este calorosamente recebido.

警犬隊宣揚守法精神
O Pelotão Cinotécnico Divulga o Espírito do Cumprimento da Lei
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警察樂隊推廣親切形象
A Banda de Música da Polícia Difunde a Imagem de Cordialidade

警察樂隊應多間學校邀請作音樂演出，並為聖

像出遊、政府總部開放日等活動助興，以及作

公開演出，與居民近距離接觸，推廣警隊形象。

A Banda de Música foi convidado por várias 
escolas para ser exibido, e ainda participa na 
actividade de procissão, no dia de abertura ao 
publico da Sede do Governo da RAEM e bem como 
nas apresentações públicas, no sentido de um 
contacto directo com os residentes, promovendo a 
imagem do Corpo de Polícia.
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本局一如既往全力支持「公益金百萬行」活動，

除派員負責安保和疏導交通工作外，亦積極參與

慈善步行，為澳門慈善工作出一份力。

2014 年度「公益金百萬行」
Marcha de Caridade para Um Milhão 2014

Esta corporação continua, como nos passados, a 
prestar todo o apoio na actividade de “Marcha de 
Caridade para Um Milhão”, para além de destacar 
pessoal a fim de  assegurar a segurança e de 
aliviar o trânsito, ainda participa activamente na 
Marcha de Caridade, contribuindo assim para os 
trabalhos de caridade de Macau.
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解放軍駐澳門部隊司令員王文大校到訪本局特警隊，藉以延續和深化彼此的溝通瞭解
Visita do Comandante da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, Coronel Wang Wen, à 
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, para aprofundar, de forma contínua, a comunicação e a compreensão mútuas

本局與內地公安、鄰近邊檢口岸、香港及外地

警務機關保持緊密聯繫，交流情報資訊，合力

打擊跨境犯罪，以及分享警務經驗和案例，協

調相關人員的培訓工作，務求為市民旅客提供

更完善的措施和服務。

交流活動
Actividades de Intercâmbio

Esta Polícia mantém uma ligação estreita com os 
departamentos de segurança pública do Interior 
da China, postos fronteiriços de zonas vizinhas, 
órgãos policiais de Hong Kong e de estrangeiros, 
intercambiando as informações, combatendo 
em conjunto à criminalidade transfronteiriça, 
partilhando as experiências de acções policiais, 
e coordenando os trabalhos de formação do 
respectivo pessoal, para procurar fornecer aos 
cidadãos e visitantes medidas e serviços mais 
optimizados.
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馬耀權局長 ( 右 ) 與珠海邊檢站陳鍚源總站長會晤
Encontro entre o Comandante Ma Io Kun (à direita) e o 
Chefe do Posto Fronteiriço de Inspecção de Migração 
de Zhuhai, Chen Xiyuan

本局拜訪珠海市公安局就反恐情報交流意見
Visita ao Departamento de Segurança Pública de Zhuhai para a troca de 
opiniões sobre as informações policiais em matéria de luta antiterrorismo

中國人民武裝警察部隊學院到訪就保安教育範疇工作相互交流
Visita da Escola das Forças de Polícia Armada do Povo da China para a permuta 
de informações sobre os trabalhos nas áreas de segurança e de educação

深圳市口岸邊檢系統代表團到訪進行考察
Visita da delegação do Posto Fronteiriço 
de Inspecção de Migração da Cidade de 
Shenzhen
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謝偉廳長 ( 左三 ) 向深圳市人大常委會代表介紹
交通警裝備
O Chefe de Departamento, Che Wai (3.º da 
esquerda), a apresentar os equipamentos do 
Departamento de Trânsito aos representantes do 
Conselho Permanente da Assembleia Popular 
da Cidade de Shenzhen

黎錦權副局長 ( 前排中 ) 主持「粵澳邊境聯絡會議」
Reunião sobre os assuntos fronteiriços de Guangdong e Macau, Presidida pelo 2.º Comandante, Lai Kam 
Kun (meio da 1.a fila)

陳民德廳長 ( 右五 ) 向內地公安機關代表介紹本局架構
O Chefe de Departamento, Chan Man Tak (5.º da 
direita), a apresentar a estrutura desta Polícia aos 
representantes dos órgãos de segurança pública do 
Interior da China

鄭錦華廳長 ( 左 ) 接待內地公安部出入境管理局鄭百崗局長
O Chefe do Departamento de Controlo de Migração do 
Ministério de Segurança Pública da RPC, Zheng Baigang, 
recebido pelo Chefe de Departamento Cheang Kam Va (à 
esquerda)
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警察學校梁慶康校長 ( 前排右六 ) 帶領警長晉升課程學員前往惠州市公安局考察
Visita dos instruendos do Curso de Promoção a Chefe, guiados pelo Director da Escola 
de Polícia, Leong Heng Hong (6.º da direita da 1.a fila), ao Departamento de Segurança 
Pública da cidade de Huizhou

副警長晉升學員前往廣州市公安局探訪交流
Visita de intercâmbio dos instruendos 
do Curso de Promoção a Subchefe ao 
Departamento de Segurança Pública da 
cidade de Guangzhou

黃子暉廳長 ( 中 ) 與香港警務處聯絡事務科
代表會晤，促進兩地警方在聯絡協作事宜上
的溝通和合作
Encontro entre o Chefe de Departamento, 
Wong Chi Fai, e os representantes da Secção 
para os Assuntos de Ligação da Polícia de 
Hong Kong, para promover a promoção de 
comunicação respeitante à colaboração entre 
as polícias das duas regiões
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本局與歐洲聯盟代表團商討打擊販賣人口活動等議題
Discussão entre esta Polícia e a delegação da União 
Europeia sobre os assuntos de combate às actividades de 
tráfico de pessoas

韓國警察代表團參觀本局警司處和警察學校
Visita da delegação da Polícia da Coreia do 
Sul aos comissariados policiais e à Escola 
de Polícia

梁漢新副警務總長 ( 前排中 ) 接待來賓
Os visitantes recebidos pelo Subintendente 
Leong Hon San (meio da 1.a fila)
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日本警察感謝本局去年協助該國通
緝犯之移送工作
A Polícia do Japão exprimiu o seu 
agradecimento pelo apoio do CPSP 
na intercepção e tradição de um 
indivíduo envolvido em crime de burla 
e procurado pela Polícia do Japão

英國駐港領事到訪出入境事務廳了解日常運作
Visita do cônsul de Inglaterra em Hong Kong ao Serviço 
de Migração desta Polícia para conhecer melhor o seu 
funcionamento diário

本局與澳洲警方交流最新犯罪資訊
Troca de informações recentes de crimes entre esta Polícia e a 
Polícia da Austrária

荷蘭官員到訪了解自助過關系統的運作情況
Visita dos oficiais da Holanda para conhecer 
melhor a situação de funcionamento do Sistema 
de Controlo Automático de passageiros
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本局持續與多個本地和外地團體保持聯繫，互

相分享與紀律部隊相關部門的交流情況，收集

警務工作意見，加強彼此的理解和溝通。

澳門公職人員協會到訪有助增進彼此瞭解
A visita da Associação dos Trabalhadores da Função 
Pública de Macau contribuiu para a compreensão 
mútua entre esta Polícia e a Associação

澳門警察協會到訪反映會員在警務工作和福利的建議與訴求
Visita da Associação da Polícia de Macau para reflectir a esta Polícia as 
sugestões e pretensões dos seus membros sobre os trabalhos policiais 
e os seus benefícios

澳門退休警務人員協會感謝本局對協會舉辦活動的支持和協助
A Associação de Polícias Aposentados de Macau exprimiu o seu 
agradecimento pelo apoio dado por esta Polícia nas suas actividades 
realizadas

本局與國際警察協會總會交流最新國際警務發展資訊
Troca de informações actualizadas relativas ao 
desenvolvimento do policiamento internacional entre 
esta Polícia e a Associação Internacional de Polícia

接待公職協會人員
Recepção do pessoal da Direcção da Associação dos Trabalhadores da Função 
Pública de Macau

Esta Polícia mantém, de forma permanente, 
a ligação com as diversas associações locais 
e estrangeiras, parti lhando, mutuamente, as 
situações sobre o intercâmbio com os respectivos 
depar tamentos  das  fo rças  de  segurança , 
recolhendo as opiniões relativas aos trabalhos 
po l i c ia i s ,  pa ra  re fo rça r  a  compreensão  e 
comunicação mútuas.
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第三屆「澳門 ․ 珠海警務論壇」於 2014 年 6 月

17 日至 18 日在廣東省珠海市警官文化活動中

心舉行。由馬耀權局長率領一行二十三人組成

的本局代表團，聯同警察總局、司法警察局代

表合共 45 人參加是次警務論壇。本屆主題為「創

新與發展 – 澳門與珠海警務合作的新契機」。

Nos dias 17 e 18 de Junho de 2014, realizou-se 
o 3.º Forum Policial Macau-Zhuhai no Centro de 
Actividades de Oficiais de Zhuhai da Província 
de Guangdong, no qual participou a delegação 
de Macau composta por 45 elementos, incluindo 
representantes dos Serviços de Polícia Unitários e 
da Polícia Judiciária, e, ainda, uma delegação desta 
Polícia composta por 23 pessoas e chefiada pelo 
Comandante, Superintendente Geral Ma Io Kun. O 
presente Forum Policial foi subordinado ao tema 
“Inovação e desenvolvimento – Nova oportunidade 
para a cooperação policial entre Macau e Zhuhai”.

澳門代表團
Fotografia conjunta da delegação de Macau

劉國熙副警司 ( 左 ) 及詹劍烽副警長 ( 右 ) 發表論文
O Subcomissário Lao Kuok Hei (à esquerda) e o Subchefe Chim Kim Fong (à direita), a apresentar as suas teses

警學交流
Intercâmbio da Ciência Policial
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第九屆「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 2014 年 10 月 21 日至 26 日於雲南省昆明市

舉行。澳門代表團由時任警察總局局長助理梁

文昌警務總長率團出席。此屆研討會主題為「跨

境毒品犯罪治理與警務合作」，來自海峽兩岸

及港澳警務等部門的領導、警界同仁和專家學

者約二百人出席研討會。

王誼華副警長 ( 左 ) 及陳柱培首席警員 ( 右 ) 發表論文
O Subchefe Wong I Wa (à esquerda) e o Guarda Principal 
Chan Chu Pui (à direita), a apresentar as suas teses

Realizou-se nos dias 21 a 26 de Outubro de 2014, 
na cidade Kunming da província de Yunnan, o 9.º 
Seminário sobre a Ciência Policial de Dois Lados 
do Estreito, Hong Kong e Macau. A delegação de 
Macau foi chefiada pelo Adjunto do Comandante-
geral dos Serviços da Polícia Unitários daquela 
altura, o intendente Leong Man Cheong. No 
presente Seminário, foi subordinado ao tema 
“Tratamento da criminalidade transfronteiriça 
relativa às drogas e cooperação policial” e cujo os 
participantes se atingem as duzentas pessoas, que 
contam dos dirigentes de Dois Lados do Estreito e 
dos serviços policiais de Hong Kong e Macau, dos 
colegas da polícia e das especialistas.

梁文昌警務總長冀藉區際合作，加強防範打擊跨境毒品犯罪
Intendente Leong Man Cheong pretende reforçar a prevenção e 
o combate ao crime transfronteiriço relacionado com as drogas 
mediante a cooperação inter-regional

港澳雙方代表團會上座談
Delegação de dois lados, Hong Kong e Macau, na reunião
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2014 年 5 月 26 日，189 位保安學員就職為警員
Em 26 de Maio de 2014, 189 instruendos tomaram a posse do cargo de agente policial

2014 年 12 月 9 日，155 位保安學員就職為警員
Em 9 de Dezembro de 2014, 155 instruendos tomaram a posse 
do cargo de agente policial

新晉警員就職
Tomada de posse de Novos Agentes
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保安學員在就職成為警員前須接受為期 8 個

月的培訓課程，內容包括 : 警務人員操守、軍

警禮儀、法律法規、體能訓練、射擊、步操

及急救等。

Antes de tomarem a posse do cargo de agente 
policial, os instruendos das Forças de Segurança 
de Macau necessitam de frequentar um curso 
de formação, com a duração de 8 meses, e as 
disciplinas deste curso incluem: Ética Militarizada, 
Regulamento de Continências e Honras, Legislação 
do Governo, Treino Físico, Tiro, Ordem Unida e 
Socorrismo, etc.

保安學員培訓課程
Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau
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保安學員到各警區實習
Estágio de instruendos das Forças de Segurança de Macau em diversos 
comissariados policiais
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本局持續開辦「警務人員進修課程」提升前線警務人員的綜合
能力
Esta Polícia organizou, de forma contínua, o Curso de 
aperfeiçoamento para agentes policiais, com vista a elevar a 
capacidade geral do pessoal da linha da frente

「基礎防禦性搜查課程」為本局在大型安保工作培養專業人員
O Curso de busca defensiva básica formou agentes com 
qualificação profissional de trabalhos de segurança de vários 
eventos de larga envergadura

隨着社會發展，本局人員的警務知識及執法能力

等各方面亦須同步與時俱進。為此，警察學校與

本地和海外機構合辦培訓課程和講座，當中包括

提升警務知識課程 ( 刑法及刑事訴訟法課程、現

場取證技巧課程、家庭暴力及兒童性侵犯講座、

證件鑑析培訓課程、警務人員進修課程、暴力及

心理疾患講座 )；特殊警種培訓 ( 教官培訓課程、

特別巡邏培訓課程、警務應變防暴課程、基礎防

禦性搜查課程 )；提升個人能力課程 ( 督導技巧

培訓課程、傳媒溝通技巧課程、電話接待技巧課

程、優質服務進階課程 )；提升個人心理素質及

團隊精神的歷奇課程等不同類別培訓，以加強治

安警團隊的整體能力和工作水平。

Face ao desenvolvimento social, os conhecimentos 
policiais e a capacidade de execução da lei dos 
agentes desta Polícia devem ser actualizados 
acompanhando o progresso social. A Escola 
de Polícia organizou, em cooperação com as 
instituições locais e estrangeiras, cursos de 
formação e palestras, incluindo: cursos para a 
elevação de conhecimentos policiais (Curso sobre 
Direito Penal e Direito Processual Penal, Curso de 
técnicas de recolha de provas no local de crime, 
Palestra intitulada “Violência Doméstica e Abuso 
Sexual à Criança”, Curso de formação sobre a 
verificação de documentos utilizados para a entrada 
e saída de Macau, Curso de aperfeiçoamento 
para agentes policiais, Palestra sobre violência e 
doenças mentais); formação de polícia especial 
(Curso de formação de instrutores, Curso de 
instrução da patrulha especial, Curso de intervenção 
policial, Curso de busca defensiva básica); cursos 
para a elevação da capacidade pessoal (Curso 
de técnicas de “Coaching”, Curso de técnicas de 
comunicação com a imprensa, Curso de técnicas de 
atendimento ao telefone, Curso sobre os serviços 
de qualidade – nível avançado); o “Treino de 
aventura” (Adventure Training), que contribuiu para 
a elevação da qualidade psicológica do pessoal 
e do espírito de grupo, etc, com vista a reforçar a 
capacidade global e o nível de trabalho das forças 
de segurança pública.

培訓課程
Curso de formação
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2014 年首次開辦共四期「特別巡邏培訓課程」，

目的是組織一支機動部隊處理及應對日常治安

工作中的突發緊急事故，「特別巡邏組」已於 8

月 4 日正式投入服務。

Em 2014, foram organizados, pela primeira vez, 
quatro turnos de Curso de Instrução da Patrulha 
Especial, com o objectivo de organizar uma equipa 
com alta flexibilidade para tratar e enfrentar a 
emergências no âmbito de actividades policiais 
quotidianas. A Equipa de Patrulha Especial já 
prestou serviços a partir do dia 4 de Agosto.
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「警務應變防暴課程」訓練學員們掌握人群管理及控制等技術
O Curso de intervenção policial permitiu aos formandos dominar as 
técnicas de gestão e controlo de multidão

本局與澳洲移民及邊境保衛部合辦「證件鑑析培訓課程」
O Curso de formação sobre a verificação de documentos 
utilizados para a entrada e saída de Macau, organizado 
conjuntamente pelo CPSP e pelo Department of Immigration 
and Border Protection of Australia (DIBP)

「家庭暴力及兒童性侵犯講座」導師講解家庭暴力評
估方法和保護兒童的相關法規
A oradora da palestra intitulada “Violência Doméstica 
e Abuso Sexual à Criança” a explicar os métodos de 
avaliação de violência doméstica e as legislações 
aplicáveis de protecção da criança
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「傳媒溝通技巧課程」讓學員對傳媒工作有更深
的瞭解
O Curso de técnicas de comunicação com 
a  imprensa pode dar  a  conhecer  me lhor 
aos instruendos os trabalhos dos órgãos de 
comunicação social

「暴力及心理疾患講座」介紹不同類別的精神疾患及
暴力行為的風險
Na Palestra sobre violência e doenças mentais foram 
introduzidas as diferentes doenças psicológicas e riscos 
de actos violentos

「歷奇課程」提高團體合作精神和個人自信
O “Treino de aventura ” (Adventure Training) contribuiu para a 
elevação do espírito de cooperação em equipa e a autoconfiança dos 
participantes
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本局為鼓勵人員在工餘時間參與有益身心的文

娛康體活動，警察學校組織多支體育隊伍及興趣

班，包括：足球隊、乒乓球隊、射擊隊、籃球隊、

空手道隊、龍舟隊、女子排球隊、中國舞蹈組及

美術書畫興趣班等，參與各類體育競賽和交流活

動，舒緩工作壓力，增進同僚間的友誼和團隊精

神，提升警隊形象。

在路環舉辦年度越野跑比賽
Prova anual de corta-mato, realizada em Coloane

Para est imular  os agentes desta Pol íc ia à 
participação em tempos livres nas actividades 
desportivas, recreativas e culturais, que sejam 
benéficas para a saúde física e mental, a Escola 
de Polícia organizou várias equipas desportivas 
e actividades, incluindo: equipa de futebol, 
equipa de ténis de mesa, equipa de tiros, equipa 
de basquetebol, equipa de Karate-do, equipa 
de barco-dragão, equipa de voleibol feminino, 
grupo de danças chinesas, curso de formação 
amador de “Belas- Artes”, etc. A participação nas 
diversas competições de desporto e actividades 
de intercâmbio pode aliviar o stress do trabalho, 
aumentar a amizade e o espírito de grupo entre 
colegas, e elevar a imagem da polícia.

文娛康體活動
Actividades desportivas, recreativas e culturais
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內部射擊賽參賽隊伍
Fotografia conjunta das equipas participantes na Competição 
Interna de Tiros

於出入境事務廳大樓體育館舉行內部籃球比賽
Competição Interna de Basquetebol, realizada no pavilhão do 
edifício do Serviço de Migração

本局多個部門組隊參與內部七人足球賽
 Torneio Interno de Futebol de Sete, com a participação das 
equipas compostas por elementos dos diversos departamentos 
desta Polícia
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本局人員參與澳門保安部隊合辦之「保安盃」多個
項目，展示團結拼搏精神，除獲得優異的成績，亦
增進同僚間的友誼
O pessoal desta Polícia participou nas várias 
competições da Taça Desportiva das FSM, nas 
quais mostrou o espírito de união e de persistência; 
para além de ter boas classificações, reforçou-se a 
amizade entre colegas
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交通廳人員參加「交通安全樂滿 FUN- 康體同樂
日」藉輕鬆互動的競技活動，宣揚交通安全訊息
O pessoal do Departamento de Trânsito participou 
na actividade “Dia de Convívio da Segurança 
Rodoviária”, e, mediante as diferentes actividades 
recreativas e uma interacção descontraída, divulgou 
informações sobre a segurança rodoviária

本局組隊參加內地「全國公安系統」乒乓球交流賽，與全國
公安代表增進互動和了解
A delegação constituída por agentes desta Polícia participou 
no Campeonato de Ténis de Mesa dos Serviços de Segurança 
Públ ica da China, para reforçar a interacção com os 
representantes dos Serviços de Segurança Pública da China
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本局中國舞蹈組近年獲多個活動邀請演出及交流，均獲好評
Nos últimos anos, o grupo de danças chinesas desta Polícia foi 
sempre convidado para actuar nas diversas actividades e foi 
bem recebido pelo público

本局美術書畫興趣班曾參與多項交流活動及舉辦「警務人員藝
術作品展」，讓更多市民和遊客了解本局人員在書畫方面的藝
術造詣
O formandos do curso de formação amador de “Belas- Artes” 
participaram nas diversas actividades e realizaram a “Exposição 
das Obras Artísticas dos Agentes do CPSP”, para dar a conhecer 
aos cidadãos e turistas o nível artístico da Polícia de Macau
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本局舉行聖誕聯歡和晚宴，同僚一同歡度佳節
Esta Polícia realizou a Festa e o Jantar de 
Convívio de Natal, para os colegas festejarem 
conjuntamente

聖誕聯歡
Festa de Natal
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2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

編制內在職人員 Pessoal efectivo (quadro) 4,428 4,632 +204 +4.61%

編制內職位空缺 Vagas (quadro) 692 488 -204 -29.48%

文職人員 Pessoal civil 442 442 0 0%

1. 治安警察局人數
 Número de pessoal do CPSP

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

博士 Doutor 2 2 0 0%

碩士 Mestre 33 37 +4 +12.12%

大學 Universitário 1,130 1,300 +170 +15.04%

大專 Ensino Superior 1,373 1,537 +164 +11.94%

高中 Ensino Secundário Complementar 1,446 1,397 -49 -3.39%

初中或以下 Ensino Secundário ou Inferior 566 476 -90 -15.90%

2. 人員學歷分佈情況
 Estado sobre as Habilitações Académicas do Pessoal

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

中國內地居民
Residentes da China Continental

入境 Entrada 31,831,460 38,701,633 +6,870,173 +21.58%

出境 Saída 31,797,904 38,674,167 +6,876,263 +21.62%

澳門居民 Residentes de Macau
入境 Entrada 23,537,467 23,692,820 +155,353 +0.66%

出境 Saída 23,534,785 23,704,404 +169,619 +0.72%

香港居民 Residentes de Hong Kong
入境 Entrada 7,306,075 7,279,817 -26,258 -0.36%

出境 Saída 7,281,362 7,265,348 -16,014 -0.22%

台灣居民 Residentes de Taiwan
入境 Entrada 1,026,291 989,752 -36,539 -3.56%

出境 Saída 1,027,334 987,549 -39,785 -3.87%

其他 Outros
入境 Entrada 3,274,670 3,285,053 +10,383 +0.32%

出境 Saída 3,263,224 3,267,175 +3,951 +0.12%

總計 Total
入境 Entrada 66,975,963 73,949,075 +6,973,112 +10.41%

出境 Saída 66,904,609 73,898,643 +6,994,034 +10.45%

4. 各地居民出入境人次
 Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

侵犯人身罪 Crimes contra as pessoas 2,326 2,387 +61 +2.6%

侵犯財產罪 Crimes contra bens patrimoniais 5,490 5,235 -255 -4.6%

妨害社會生活罪 Crimes contra a vida em sociedade 521 469 -52 -10.0%

妨害本地區罪 Crimes contra o Território 452 423 -29 -6.4%

其他未分類之罪案 Crimes não classificados 1,726 1,878 +152 +8.8%

總數 Total 10,515 10,392 -123 -1.2%

被移送檢察院嫌犯人次 Número de arguidos encaminhados ao Ministério Público 3,391 3,332 -59 -1.74%

接聽「999」緊急求助電話Número de chamada para a linha de serviços de emergência “999” 414,645 389,040 -25,605 -6.18%

3. 治安警察局接報及處理罪案宗數
 Número de casos recebidos e tratados pelo CPSP
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2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

中國內地居民
Residentes da China Continental

入境 Entrada 31,831,460 38,701,633 +6,870,173 +21.58%

出境 Saída 31,797,904 38,674,167 +6,876,263 +21.62%

中國內地居民 ( 個人遊 )
Residentes da China Continental (Visto individual)

入境 Entrada 8,059,627 9,566,435 +1,506,808 +18.70%

出境 Saída 8,050,077 9,547,531 +1,497,454 +18.60%

6. 中國居民出入境人次
 Comparação de registos de entradas e saídas de residentes da China Continental 

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

中國 China 42,362 48,774 +6,412 +15.14% 

香港 Hong Kong 407 407 0 0% 

中國台灣 China - Taiwan 101 119 +18 +17.82% 

其他 Outros 3,133 3,161 +28 +0.89% 

總計 Total 46,003 52,461 +6,458 +14.04% 

7. 被遣返人次
 Registos de indivíduos repatriados

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

中國內地居民 Residentes da China Continental 1,335 1,409 +74 +5.54%

香港居民 Residentes de Hong Kong 0 0 0 ---%

台灣居民 Residentes de Taiwan 0 0 0 ---%

其他地區居民 Residentes de outras localidades/regiões 0 0 0 ---%

總計 Total 1,335 1,409 +74 +5.54%

8. 非法入境者被遺返原居地人次
 Registos de imigrantes ilegais repatriados ao local de origem

2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

外港碼頭 Porto Exterior
入境 Entrada 8,497,417 8,906,877 +409,460 +4.82%

出境 Saída 7,764,543 7,778,556 +14,013 +0.18%

內港碼頭 Porto Interior
入境 Entrada 609,302 610,085 +783 +0.13%

出境 Saída 273,483 306,406 +32,923 +12.04%

關閘 Portas do Cerco
入境 Entrada 48,841,694 54,393,196 +5,551,502 +11.37%

出境 Saída 50,985,023 57,094,285 +6,109,262 +11.98%

機場 Aeroporto
入境 Entrada 2,255,173 2,439,519 +184,346 +8.17%

出境 Saída 2,405,446 2,558,454 +153,008 +6.36%

路氹城 COTAI
入境 Entrada 2,105,184 2,510,334 +405,150 +19.25%

出境 Saída 2,031,790 2,594,505 +562,715 +27.70%

珠澳跨境工業區
Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau

入境 Entrada 334,692 416,539 +81,847 +24.45%

出境 Saída 329,086 406,007 +76,921 +23.37%

氹仔碼頭 Terminal Marítimo da Taipa
入境 Entrada 4,332,501 4,672,525 +340,024 +7.85%

出境 Saída 3,115,238 3,160,430 +45,192 +1.45%

總計 Total
入境 Entrada 66,975,963 73,949,075 +6,973,112 +10.41%

出境 Saída 66,904,609 73,898,643 +6,994,034 +10.45%

5. 各邊境站出入境人次
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços 
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2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

不讓先 Não dar prioridade 2,726 2,510 -216 -7.92%

不遵守符號 Não obedecer o sinal de trânsito 3,470 3,058 -412 -11.87%

超車不小心 Falta de cuidados na ultrapassagem 241 250 +9 +3.73%

行車不開燈 Conduzir com as luzes apagadas 306 279 -27 -8.82%

無車牌行車 Conduzir sem matrícula 213 200 -13 -6.10%

無駕駛執照 Condução não habilitada 331 387 +56 +16.92%

無車輛文件行 Falta de documentos do veículo 2,599 2,821 +222 +8.54%

學車範圍外行車 Condução fora dos locais destinados para a aprendizagem 0 0 0 ---%

無繳納車輛使用牌照稅行車 Sem Imposto de Circulação 700 1,253 +553 +79.00%

超過實線 Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 907 897 -17 -1.87%

收費車位無繳費 / 逾時泊車
Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 139,787 172,251 +32,464 +23.22%

違章過馬路 Atravessamento de vias não cumprindo as regras de trânsito 1,324 2,324 +1,000 +75.53%

違例運載危險物品 Transporte ilegal de botilhas de gás 7 5 -2 -28.57%

超重 Excesso de peso

違例數目 No. de infracções 334 3,188 +2,854 +854.49%

合符標準 Dentro dos limites legais 796 339,318 +338,522 +42,527.89%

受檢車輛數目 No. de veículos inspeccionados 1,130 342,506 +341,376 +30,210.27%

貨斗載人 Transporte de pessoas fora de assentos em camiões e camionetas 28 14 -14 -50.00%

電單車載少於 6 歲小童 Transporte de crianças menos de 6 anos em motociclos 65 49 -16 -24.62%

駕駛時沒有使用安全帶 Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 794 331 -463 -58.31%

車身顏色與登記摺不符 Cor do veículo não estar conforme o livrete 19 36 +17 +89.47%

玻璃透光不足 Vidros com tranparência (grau de visibilidade) insuficiente 64 10 -54 -84.38%

行動酒精測試
Exame de pesquisa de alcoól durante 
as Operações Policiais

=>0.5 克 / 升 <0.8 克 / 升
igual > 0.5 g/l < 0.8g/l

汽車 automóveis 204 148 -56 -27.45%

電單車 motociclos 145 125 -20 -13.79%

=>0.8 克 / 升 <1.2 克 / 升
igual > 0.8 g/l < 1.2g/l

汽車 automóveis 182 161 -21 -11.54%

電單車 motociclos 154 78 -76 -49.35%

=>1.2 克 / 升
igual > 1.2g/l

汽車 automóveis 154 130 -24 -15.58%

電單車 motociclos 108 99 -9 -8.33%

總數 Total 947 741 -206 -21.75%

合符標準
Dentro dos limites legais

汽車 automóveis 25,032 22,665 -2,367 -9.46%

電單車 motociclos 10,984 10,389 -595 -5.42%

總數 Total 36,016 33,054 -2,962 -8.22%

意外酒精測試
Exame de pesquisa de alcoól
em acidente de viação

=>0.5 克 / 升 <0.8 克 / 升
igual > 0.5 g/l < 0.8g/l

汽車 automóveis 25 15 -10 -40.00%

電單車 motociclos 8 7 -1 -12.50%

=>0.8 克 / 升 <1.2 克 / 升
igual > 0.8 g/l < 1.2g/l

汽車 automóveis 33 15 -18 -54.55%

電單車 motociclos 8 8 0 0%

=>1.2 克 / 升
igual > 1.2g/l

汽車 automóveis 62 69 +7 +11.29%

電單車 motociclos 26 25 -1 -3.85%

總數 Total 162 139 -23 -14.20%

合符標準
Dentro dos limites legais

汽車 automóveis 3,690 3,941 251 +6.80%

電單車 motociclos 3,845 3,689 -156 -4.06%

總數 Total 7,535 7,630 +95 +1.26%

受檢總人數 Total de pessoas examinadas 44,660 41,564 -3,096 -6.93%

白牌車 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 272 161 -111 -40.81%

寄往旅遊局之違例 Envio de infrações à Direcção de Serviços de Turismo 0 0 0 ---%

超速 Excesso de velocidade

公共道路 em vias públicas 4,932 3,959 -973 -19.73%

友誼大橋 na Ponte de Amizade 177 1,395 +1,218 +688.14%

西灣大橋 na Ponte de Sai Van 5,997 3,472 -2,525 -42.10%

衝紅燈 Ultrapassagem
da luz vermelha

汽車 automóveis 2,122 2,282 +160 +7.54%

電單車 motociclos 214 165 -49 -22.90%

危險載貨 Transporte de mercadorias
sem medidas de segurança

汽車 automóveis 57 111 +54 +94.74%

電單車 motociclos 65 31 -34 -52.31%

9. 交通資料數據
 Dados Estatísticos do Trânsito
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2013 年
Ano de 2013

2014 年
Ano de 2014

數量差距
Diferença 

quantitativa

百份率差距
Diferença 
percentual

吊車 Remoção de veículos
汽車 automóveis 689 717 +28 +4.06%

電單車 motociclos 630 579 -51 -8.10%

鎖車 Bloqueamento de veículos
汽車 automóveis 2,474 2,581 +107 +4.32%

電單車 motociclos 730 635 -95 -13.01%

車呔不合規格 Modelo de pneus não 
conforme o autorizado

汽車 automóveis 30 22 -8 -26.67%

電單車 motociclos 17 19 +2 +11.76%

駕駛時使用手提電話 Uso de telemóvel 
durante a condução

汽車 automóveis 470 319 -151 -32.13%

電單車 motociclos 129 95 -34 -26.36%

不繳付罰款 (15 日紙 )Não pagamento de multas (no prazo de 15 dias) 3,258 3,289 +31 +0.95%

涉及過法院 Casos entregues
 para resolução em Tribunal

酒精過量
Consumo em excesso de bebidas alcoólicas 350 323 -27 -7.71%

公共道路超速
Excesso de velocidade em vias públicas 204 166 -38 -18.63%

友誼及西灣大穚超速 Excesso de velocidade na 
Ponte de Amizade e de Sai Van 145 211 +66 +45.52%

噪音 Perturbações sonoras

汽車 automóveis 11 9 -2 -18.18%

重型電單車 motociclos 50 67 +17 +34.00%

輕型電單車 ciclomotores 11 5 -6 -54.55%

黑煙車
Lançamento de fumo poluente

重型汽車 veículos pesados 19 23 +4 +21.05%

輕型汽車 automóveis 88 87 -1 -1.14%

的士 táxis 34 22 -12 -35.29%

電單車 motociclos 0 0 0 ---%

行人路行車
Condução em passeios para peões

重型汽車 veículos pesados 1 2 +1 +100.00%

輕型汽車 automóveis 38 33 -5 -13.16%

重型電單車 motociclos 731 973 +242 +33.11%

輕型電單車 ciclomotores 252 333 +81 +32.14%

單車 bicicletas 49 23 -26 -53.06%

違反道路規章及法律
Infracções relativas ao Regulamento do Código da Estrada e Lei do Trânsito odoviário 514,958 674,188 +159,230 +30.92%

發出違例泊車告票 ( 張數 )Total de multas (número de talões) 476,132 605,953 +118,682 +24.36%

已繳付違例泊車告票 ( 張數 )Pagamento de multas (número de talões) 437,353 562,629 +125,276 +28.64%

罰款總金額 Total do valor de multas $127,717,088 $145,242,664 +$17,525,576 +13.72%

交通意外受傷留院 Internamento hospitalar devido a acidente de viação 250 226 -24 -9.60%

交通意外受傷不留院
Feridos em acidentes de viação mas não necessitando de internamento hospitalar 5,021 5,184 +163 +3.25%

交通意外總數 Total de acidentes de viação 15,077 16,029 +952 +6.31%

交通意外死亡事故 ( 宗數 )Número de acidentes fatais (casos) 19 14 -5 -26.32%

交通意外死亡事故 ( 人數 )Número de mortes em acidentes de viação (pessoas) 19 14 -5 -26.32%

致命交通意外涉及原因
Causas de acidentes fatais

涉及醉酒駕駛 Condução sob influência alcoólica 2 0 -2 -100.00%

超速 Excesso de velocidade 6 5 -1 -16.67%

沒有與前車保持適當距離 Não ter guardado 
distância suficiente entre o veículo da frente 0 0 0 ---%

扒頭不小心 Ultrapassagem sem tomar as 
devidas medidas cautelosas 2 0 -2 -100.00%

斑馬線 / 街口不讓先 Não ceder a passagem nas 
zebras e cruzamentos 4 5 +1 +25.00%

不顧而去 Abandono do local ou de sinistrados 
após acidente 0 0 0 ---%

其他原因 Outras causas 5 4 -1 -20.00%

交通資料數據 ( 續 )
Dados Estatísticos do Trânsito (continuação)
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

常 規 個 案
非 常 規

個 案 總 數
( 註 2)

未能於提交申請當
月補齊文件並完成

審批之個案總數
( 註 3)

申 請 總 數
( 註 4)

達 標
數 目 ( 率 )

( 註 1)

未 達 標
數 目 ( 率 ) 總 數

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 99%

出入境事務廳
外國人事務警司處

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

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 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

3 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

2 出入境手續

4 為本澳居民辦理出 / 入境驗證手續 ( 非自助過關通道 ) 10 秒 90%
出入境事務廳

各邊境站

---
(100%)
( 註 5)

---
(0%)
( 註 5)

--- --- 0 20,779,707

5 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續 30 分鐘 99% 1,342
(100%)

0
(0%) 1,342 2 0 1,344

6 為非本澳居民補辦 / 修正入境時所批給的「逗留許可」 28 分鐘 98% 出入境事務廳
調查警司處

3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

7 申請「個人出入境紀錄證明書 4 個工作日 90% 出入境事務廳
統計科

1,106
(100%)

0
(0%) 1,106 1 0 1,107

3 非本澳居民遺失入境時
所使用證件之處理 8 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》 3 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

529
(100%)

0
(0%) 529 4 0 533

4 延長「逗留許可」

9 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 98% 2,891
(99.90%)

3
(0.10%) 2,894 0 0 2,894

10 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

11 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 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

12 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 1
(100%)

0
(0%) 1 0 0 1

5 外地僱員身份認別證

13 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 99%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

14 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明書」 2 個工作日 98% 3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

15 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 2,375
(100%)

0
(0%) 2,375 0 0 2,375

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

16 取消 30 分鐘 98% 158
(100%)

0
(0%) 158 0 0 158

17 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

18 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 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

19 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

20 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99%

出入境事務廳
外國人事務警司處

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

21 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 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

22 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 4
(100%)

0
(0%) 4 0 0 4

10.     2014 年服務承諾履行情況
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

常 規 個 案
非 常 規

個 案 總 數
( 註 2)

未能於提交申請當
月補齊文件並完成

審批之個案總數
( 註 3)

申 請 總 數
( 註 4)

達 標
數 目 ( 率 )

( 註 1)

未 達 標
數 目 ( 率 )     總 數

8 居留許可

23 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 99%

出入境事務廳
居民事務警司處

5,123
(100%)

0
(0%) 5,123 86 476 5,685

24 持《前往港澳通行證》且初步符合永久性居民身份資格之人士
申請「居留許可」

翌工作日
下午 2 時 99% 242

(100%)
0

(0%) 242 1 0 243

25 補發《居留證明書》 1 個工作日 98% 1
(100%)

0
(0%) 1 0 0 1

26 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 1 時 99% 出入境事務廳

外國人事務警司處
8

(100%)
0

(0%) 8 0 0 8

27 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99%

出入境事務廳
外國人事務警司處

居民事務警司處

25
(100%)

0
(0%) 25 1 0 26

28 申請「證明有關指模印本是套取自當事人之證明書」 3 小時 99% 21
(100%)

0
(0%) 21 0 0 21

29 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 98% 72
(98.63%)

1
(1.37%) 73 0 0 73

30 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 55
(100%)

0
(0%) 55 0 0 55

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

31 申請 35 分鐘 95% 749
(100%)

0
(0%) 749 3 0 752

32 續期 35 分鐘 95% 785
(99.24%)

6
(0.76%) 791 17 0 808

33 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

34 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

10 特別逗留證

35 申請 9 個工作日 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

378
(100%)

0
(0%) 378 2 0 380

36 續期 7 個工作日 99% 516
(99.42%)

3
(0.58%) 519 1 0 520

37 補發 5 個工作日 98% 21
(100%)

0
(0%) 21 0 0 21

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

39 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 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

40 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 8
(100%)

0
(0%) 8 0 0 8

11 往港特別證明書

41 申請 翌工作日
下午 4 時 98%

出入境事務廳
居民事務警司處

3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

42 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

43 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 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

44 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

  2014 年服務承諾履行情況 (續 )
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

常 規 個 案
非 常 規

個 案 總 數
( 註 2)

未能於提交申請當
月補齊文件並完成

審批之個案總數
( 註 3)

申 請 總 數
( 註 4)

達 標
數 目 ( 率 )

( 註 1)

未 達 標
數 目 ( 率 ) 總 數

12 回境許可證明書

45 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 99%

出入境事務廳
外國人事務警司處

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

46 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 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

47 申請「按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

13 999 緊急求助服務

48 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳
行動控制中心

304,349
(99.95%)

165
(0.05%) 304,514 57,854 0 362,368

49 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 99% 交通廳
澳門交通警司處

1,533
(99.61%)

6
(0.39%) 1,539 0 0 1,539

50 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 99% 交通廳
文書處理暨檔案科

843
(100%)

0
(0%) 843 57 0 900

14 收納交通違例罰款 51 親臨繳交罰款 5 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處

澳門警務廳
各警務警司處

341,736
(100%)

3
(0%) 341,739 151 0 341,890

15
登記香港特別行政區
或《道路交通法》第 80 條所
指國家之駕駛執照

52 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門交通警司處

7,169
(99.99%)

1
(0.01%) 7,170 0 0 7,170

16 報失 53 報失本澳居民證件 15 分鐘 95%
澳門警務廳
海島警務廳

各警務警司處

7,579
(98.96%)

80
(1.04%) 7,659 0 0 7,659

17 處理拾獲物 54 發還率 80% 100% 404
(99.75%)

1
(0.25%) 405 1,508 0 1,913

18 申報安裝警鐘 55 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 90% 78
(100%)

0
(0%) 78 0 0 78

19 遺體搬遷實況筆錄 56 申報 30 分鐘 99%

情報廳
監察暨紀錄科

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

20 殯葬通行證 57 申報 30 分鐘 99% 98
(100%)

0
(0%) 98 0 0 98

21 遺體火化或焚化執照 58 申請 40 分鐘 99%

68
(100%)

( 註 6)

0
(0%)
( 註 6)

68
( 註 6)

0 0 68
( 註 6)

1,382
(100%)

( 註 7)

0
(0%)
( 註 7)

1,382
( 註 7)

0 0 1,382
( 註 7)

22 使用及攜帶競賽武器准照

59 申請 20 個工作日 90%

情報廳
槍械暨彈藥科

31
(96.88%)

1
(3.13%) 32 3 0 35

60 續期 17 個工作日 95% 228
(67.26%)

111
(32.74%) 339 0 0 339

61 補發 11 個工作日 95% 1
(100%)

0
(0%) 1 0 0 1

62 取消 即日 99% 5
(100%)

0
(0%) 5 0 0 5
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服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位

常 規 個 案
非 常 規

個 案 總 數
( 註 2)

未能於提交申請當
月補齊文件並完成

審批之個案總數
( 註 3)

申 請 總 數
( 註 4)

達 標
數 目 ( 率 )

( 註 1)

未 達 標
數 目 ( 率 ) 總 數

23 購買子彈之許可
63 申報 13 個工作日 95%

情報廳
槍械暨彈藥科

174
(93.05%)

13
(6.95%) 187 0 0 187

64 取消 即日 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

24 武器 / 彈藥 / 爆炸品 / 仿真槍
械之入口 / 出口許可

65 申報 13 個工作日 80% 46
(100%)

0
(0%) 46 0 0 46

66 取消 即日 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

25 28889911 打擊販賣人口
舉報熱線 67 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳

行動控制中心
61

(100%)
0

(0%) 61 0 0 61

26 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

68 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

136
(100%)

0
(0%) 136 0 0 136

69 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 3,772
(100%)

0
(0%) 3,772 0 0 3,772

70 申請 ( 一次性 / 大型 ) — 發出費用評估 2 個工作日 99% 173
(100%)

0
(0%) 173 0 0 173

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. 「非常規個案」指由於服務對象緣故或不符合正常情況而須進入特別處理程序之個案， 並不列入服務承諾項目達標率之計算範圍。

3. 對於「未能於提交申請當月補齊文件並完成審批之個案」，由於本局服務承諾項目達標率之計算準則為「自文件齊備無誤後第一個工作日起計」，故該等個案之達標情況需待日後其文件齊備無誤時方能進行計算。

4. 「申請總數」是包括常規個案、非常規個案及未能於提交申請當月補齊文件並完成審批個案之所有申請個案總數。

5.      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%。

6.      連同《遺體搬遷實況筆錄》一併申請的個案。

7.      連同《殯葬通行證》一併申請的個案。

  2014 年服務承諾履行情況 (續 )



統計數字 Número Estatístico  

132 133

10.      Ano 2014 Situação de Implementação da Carta de Qualidade 

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

Serviços ordinários

Total de casos 
irregulares

(Nota 2)

Total de pedidos 
examinados que 
até à data não 

fizeram a entrega 
de documentos 

necessários
(Nota 3)

Total de 
pedidos
(Nota4)

N.° de serviços que 
corresponderam aos 

critérios (Taxa)
(Nota 1)

N.° de serviços que 
não corresponderam 
aos critérios (Taxa)

Total

1 Autorização de entrada e 
permanência

1 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente" 2 horas 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

2 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias extraídas 
do processo do requerente” 2 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

3 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

2 Formalidades de entrada e 
saída

4 Formalidades de verificação de documentos nas saídas / entradas para 
residentes de Macau (Canal de controlo não-automático) 10 segundos 90%

Serviço de Migração
Postos Fronteiriços

---
(100%)
(Nota 5)

---
(0%)

(Nota 5)
--- --- 0 20,779,707

5 Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram os seus 
documentos no estrangeiro 30 minutos 99% 1,342

(100%)
0

(0%) 1,342 2 0 1,344

6 Reposição de entrada / rectificação da “Autorização de Permanência” para 
não residentes 28 minutos 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Investigação

3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

7 Pedido de “Certidão de registo individual de movimentos fronteiriços” 4 dias úteis 90% Serviço de Migração
Secção de Estatísticas

1,106
(100%)

0
(0%) 1,106 1 0 1,107

3
Tratamento do extravio de 
documentos que os não residentes 
usavam quando entraram na RAEM

8 Emissão de “Declaração de Extravio de Documentos” para residentes da 
RAEHK 3 horas 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

529
(100%)

0
(0%) 529 4 0 533

4 Prorrogação da "Autorização de 
Permanência"

9 Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 98% 2,891
(99.90%)

3
(0.10%) 2,894 0 0 2,894

10 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

11 Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 99% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

12 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 98% 1

(100%)
0

(0%) 1 0 0 1

5 Título de Identificação de 
Trabalhador Não-Residente

13 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

14 Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias extraídas 
do processo do requerente" 2 dias úteis 98% 3

(100%)
0

(0%) 3 0 0 3

15 Pedido de “Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo” 3 dias úteis 98% 2,375

(100%)
0

(0%) 2,375 0 0 2,375

6

"Autorização Especial de 
Permanência"  para Agregado 
Familiar do Trabalhador Não-
Residente

16 Cancelamento 30 minutos 98% 158
(100%)

0
(0%) 158 0 0 158

17 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

18 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

19 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 98% 3

(100%)
0

(0%) 3 0 0 3

7
"Autorização Especial de 
Permanência"  para Estudantes do 
Exterior

20 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

21 Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

22 Pedido de “Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo” 3 dias úteis 98% 4

(100%)
0

(0%) 4 0 0 4
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Ano 2014 Situação de Implementação da Carta de Qualidade (continuação)

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

Serviços ordinários

Total de casos 
irregulares

(Nota 2)

Total de pedidos 
examinados que 
até à data não 

fizeram a entrega 
de documentos 

necessários
(Nota 3)

Total de 
pedidos
(Nota4)

N.° de serviços que 
corresponderam aos 

critérios (Taxa)
(Nota 1)

N.° de serviços que 
não corresponderam 
aos critérios (Taxa)

Total

8 Autorização de Residência

23 Pedido de "Autorização de Residência" de titulares de "Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C." (incluíndo filhos de maior idade) 5 dias úteis 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

5,123
(100%)

0
(0%) 5,123 86 476 5,685

24
Pedido de “Autorização de Residência” de titulares de “Salvo-Conduto Singular 
da R.P.C.” e que satisfaçam numa fase inicial as condições gerais do estatuto 
de residente permanente

até às 14H00 do 
dia útil imediato 99% 242

(100%)
0

(0%) 242 1 0 243

25 Emissão de 2ª via do "Certificado de Residência" 1 dias úteis 98% 1
(100%)

0
(0%) 1 0 0 1

26 Emissão de 2ª via da “Guia de Autorização de Residência / Renovação da 
Autorização de Residência”

até às 13H00 do 
dia útil imediato 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

8
(100%)

0
(0%) 8 0 0 8

27 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros
Comissariado de 

Residentes

25
(100%)

0
(0%) 25 1 0 26

28 Pedido de “Certidão comprovativa de que as impressões digitais foram 
recolhidas do requerente” 3 horas 99% 21

(100%)
0

(0%) 21 0 0 21

29 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 98% 72

(98.63%)
1

(1.37%) 73 0 0 73

30 Pedido de “Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo” 3 dias úteis 98% 55

(100%)
0

(0%) 55 0 0 55

9

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

31 Pedido 35 minutos 95% 749
(100%)

0
(0%) 749 3 0 752

32 Renovação 35 minutos 95% 785
(99.24%)

6
(0.76%) 791 17 0 808

33 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente" 2 horas 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

34 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

10 Título Especial de 
Permanência

35 Pedido 9 dias úteis 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

378
(100%)

0
(0%) 378 2 0 380

36 Renovação 7 dias úteis 99% 516
(99.42%)

3
(0.58%) 519 1 0 520

37 Emissão de 2ª via 5 dias úteis 98% 21
(100%)

0
(0%) 21 0 0 21

38 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente" 2 horas 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

39 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente” 2 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

40 Pedido de “Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo” 3 dias úteis 98% 8

(100%)
0

(0%) 8 0 0 8

11 Documento especial para deslocar 
à RAEHK

41 Pedido até às 16H00 do 
dia útil imediato 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

3
(100%)

0
(0%) 3 0 0 3

42 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente” 2 horas 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

43 Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 99% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

44 Pedido de “Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo” 3 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0
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Ano 2014 Situação de Implementação da Carta de Qualidade (continuação)

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

Serviços ordinários

Total de casos 
irregulares

(Nota 2)

Total de pedidos 
examinados que 
até à data não 

fizeram a entrega 
de documentos 

necessários
(Nota 3)

Total de 
pedidos
(Nota4)

N.° de serviços que 
corresponderam aos 

critérios (Taxa)
(Nota 1)

N.° de serviços que 
não corresponderam 
aos critérios (Taxa)

Total

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

45 Pedido de "Declaração comprovativa de que decorre o pedido do requerente" 2 horas 99%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

46 Pedido de “Certidão comprovativa de que os documentos são cópias extraídas 
do processo do requerente” 2 dias úteis 99% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

47 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 98% 0

(0%)
0

(0%) 0 0 0 0

13 Serviços de Emergência 999

48 Atendimento da linha 9 segundos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

304,349
(99.95%)

165
(0.05%) 304,514 57,854 0 362,368

49 Pedido de “Declaração de Acidente de Viação” 10 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

1,533
(99.61%)

6
(0.39%) 1,539 0 0 1,539

50 Pedido de “Certidão de Acidente de Viação” 10 dias úteis 99%

Departamento de 
Trânsito

Secção de Expediente e 
Arquivo

843
(100%)

0
(0%) 843 57 0 900

14 Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 51 Pagamento de multas pessoalmente 5 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento Policial 
de Macau

Comissariados Policiais

341,736
(100%)

3
(0%) 341,739 151 0 341,890

15

Registo de cartas de condução da 
RAEHK ou de países constantes 
do Artigo 80º da "Lei do Trânsito 
Rodoviário"

52 Registo 5 minutos 90%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

7,169
(99.99%)

1
(0.01%) 7,710 0 0 7,170

16 Desaparecimento / Extravio 53 Desaparecimento / Extravio de documentos de identificação de residentes de 
Macau 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Comissariados Policiais

7,579
(98.96%)

80
(1.04%) 7,659 0 0 7,659

17 Tratamento de achados / perdidos 54 Taxa de devolução 80% 100% 404
(99.75%)

1
(0.25%) 405 1,508 0 1,913

18 Comunicação da instalação de 
sistema sonoro de alarme 55 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados- 20 minutos 90% 78

(100%)
0

(0%) 78 0 0 78

19 Auto de notícia de 
transladação de restos mortais 56 Comunicação prévia 30 minutos 99%

Departamento de 
Informações

Secção de Fiscalização 
e Registo

0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

20 Livre-trânsito mortuário 57 Pedido 30 minutos 99% 98
(100%)

0
(0%) 98 0 0 98

21 Licença de cremação ou 
incineração 58 Pedido 40 minutos 99%

68
(100%)
(Nota 6)

0
(0%)

(Nota 6)
68 0 0 68

(Nota 6)

1,382
(100%)
(Nota 7)

0
(0%)

(Nota 7)
1,382 0 0 1,382

(Nota 7)

22 Licença de uso e porte de arma de 
competição

59 Pedido 20 dias úteis 90%

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

31
(96.88%)

1
(3.13%) 32 3 0 35

60 Renovação 17 dias úteis 95% 228
(67.26%)

111
(32.74%) 339 0 0 339

61 2ª Emissão 11 dias úteis 95% 1
(100%)

0
(0%) 1 0 0 1

62 Cancelamento no mesmo dia 99% 5
(100%)

0
(0%) 5 0 0 5
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Ano 2014 Situação de Implementação da Carta de Qualidade (continuação)

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

Serviços ordinários

Total de casos 
irregulares

(Nota 2)

Total de pedidos 
examinados que 
até à data não 

fizeram a entrega 
de documentos 

necessários
(Nota 3)

Total de 
pedidos
(Nota4)

N.° de serviços que 
corresponderam aos 

critérios (Taxa)
(Nota 1)

N.° de serviços que 
não corresponderam 
aos critérios (Taxa)

Total

23 Autorização de aquisição de 
munições

63 Pedido 13 dias úteis 95%

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

174
(93.05%)

13
(6.95%) 187 0 0 187

64 Cancelamento no mesmo dia 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

24

Autorização para importação / 
exportação de armas, munições, 
engenhos ou materiais explosivos 
ou de armas simuladas

65 Pedido 13 dias úteis 80% 46
(100%)

0
(0%) 46 0 0 46

66 Cancelamento no mesmo dia 99% 0
(0%)

0
(0%) 0 0 0 0

25 Linha de Combate ao Tráfico de 
Pessoas 28889911 67 Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

61
(100%)

0
(0%) 61 0 0 61

26 Serviço Gratificado

68 Pedido (Serviço permanente) 10 dias úteis 99%
Departamento de 

Operações
Divisão de Relações 

Públicas

136
(100%)

0
(0%) 136 0 0 136

69 Pedido (Serviços sucessivos) - Decisão no mesmo dia 99% 3,772
(100%)

0
(0%) 3,772 0 0 3,772

70 Pedido (Serviço único / grandes eventos) - Emissão da estimativa de custos 2 dias úteis 99% 173
(100%)

0
(0%) 173 0 0 173

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

2. “Casos irrigulares” são casos encaminhados para tratamento especial por motivos produzidos pelos destinatários, ou, pelo facto dos casos não corresponderem às situações normais, sendo assim considerados fora do quadro da “Carta de 
Qualidade”.

3. Relativamente a casos “até à data não fizeram a entrega definitiva de documentos necessários”, são casos que até à data da contagem da taxa de critérios, ainda não fizeram a entrega de todos os documentos necessários para o pedido, 
pelo que não corresponde ao critério do serviço, que só conta os pedidos que deram entrada no serviço e sem falta de qualquer documento necessário.

4. “Total de pedidos” é o total de serviços solicitados pelo público, incluíndo todos os serviços ordinários, casos irregulares e/ou até à data, ainda não fizeram a entrega de documentos necessários para o pedido.

5.      “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%.

6. Pedidos entregues simultaneamente com “Auto de notícia de transladação de restosmortais”.

7.      Pedidos entregues simultaneamente com “Livre-trânsitomortuário”.
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