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　　2019 年是新中國成立七十周年和澳門回歸二十周年的「雙慶年」，亦是第五

屆澳門行政長官選舉和澳門特區政府換屆之年。面對接踵而來的盛事，去年，透過

包括本局在內的各個特區政府部門，以及廣大居民的共同努力，讓所有活動得以順

利完成。展望未來，治安警察局將履行「協同奮進」、「變革創新」的施政方針，

貫徹「主動警務」、「社區警務」、「公關警務」三個現代警務理念，堅守崗位，

繼續維護澳門社會治安的繁榮穩定。

 2019 é o ano de “dupla celebração”, um vez que se celebra o 70.° aniversário da implantação 

da República Popular da China e o 20.° aniversário do retorno de Macau à pátria, além disso é 

também o ano em que se realiza a eleição do 5.° Chefe do Executivo da Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM), assim como o ano da mudança do Governo da RAEM. E perante a uma 

série de actividades festivas que se realizam sucessivamente em Macau, no ano passado, através do 

esforço contribuído pelos diferentes departamentos governamentais, incluindo esta Corporação, e da 

comunidade, levou com que todas essas actividades concluíssem com sucesso. Perspectiva-se que, 

no futuro, o Corpo de Polícia de Segurança Pública cumprirá o princípio de governação que tem por 

lema “Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação”, bem como estará empenhada na implementação 

das novas linhas conceptuais de “Policiamento Activo”, “Policiamento Comunitário” e “Policiamento 

de Proximidade”, manter-se-á no seu cargo e continuará a assegurar a segurança e estabilidade da 

sociedade de Macau.

治安警察局局長
O Comandante do CPSP

吳錦華 警務總監
Ng Kam Wa

Superintendente Geral
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作為保安體系的重要組成部分，治安警察局肩

負著維護社會秩序的職責。自新組織法生效

後，本局的組織架構透過重組，讓各部門的專

業分工更為細化、人力資源運用更為有效，從

而更好地配合特區政府融入粵港澳大灣區發展

的步伐。

維護國家安全  提升居民國安意識

國家安全是社會安定有序、居民安居樂業的最

有力保障。為此，本局亦非常著重在推廣防罪

滅罪及居民守法意識宣傳工作中，加入國家安

全教育元素，希望藉此培養居民對國家安全的

意識，提高他們對國家安全的重視程度。

同 時， 作 為 警 務 人 員， 更 須 肩 負 維 護 國 家 主

權、國家安全及國家發展利益的責任。去年，

本局組織了多個部門的工作人員前往參觀「國

家安全教育展」，讓人員更深入認識國家安全

對社會穩定繁榮的重要性。

積極配合  深化警務合作

粵港澳大灣區的發展為澳門帶來龐大機遇的同

時，亦為我們打擊跨境犯罪帶來更多挑戰。透

過參與三地的警務合作，持續加強情報交流，

本局積極配合粵港澳大灣區建立警務協作機

制，以期更有效預防及打擊各類跨境犯罪活

動，為粵港澳大灣區的穩定發展提供助力。

守護市民  未雨綢繆  

汲取過往的救災經驗，本局繼續增添各項防災

救災裝備，為日後可能出現的嚴重自然災害作

好充分的準備。除積極參與警察總局統籌的

「水晶魚 2019」民防演習，以進一步提升警

務人員對自然災害的應對能力，去年，本局繼

續透過各類的宣傳推廣防災工作，增強大眾市

民的防災意識。 

續建智慧警務  推動科技強警

面對日新月異的新型犯罪手法，本局繼續按照

「科技強警」的理念，積極開展智慧警務的建

設 工 作， 去 年， 憑 藉 科 技 裝 備 與 資 訊 技 術 手

段，不斷提升警務工作的能力，如更科學的公

共秩序管理，更及時的交通和人群疏導，更有

效的滅罪行動，都大大減低治安事故的風險。

持續優化各項設施  提升警隊服務質素

去年，本局南灣警司處分站 / 旅遊警察服務中

心及路環警犬基地相繼落成及啟用，持續增加

的基建及設施，為本局繼續優化包括旅客服

務、治安防控及人群管理等警務工作提供了有

力的支持。

「合作查驗，一次放行」的有效範例

自 港 珠 澳 大 橋 通 車 以 來， 運 作 穩 定， 效 益 良

好。大橋口岸透過實施「合作查驗，一次放行」

的粵澳兩地通關新模式，大大增強了通關的便

捷性。目前，港珠澳大橋已成為本澳各出入境

事務站中擁有第二大通關人流的口岸，有效分

流了關閘等出入境口岸的通關壓力。維持口岸

周邊的治安秩序，持續優化各項工作，為居民

及旅客提供優質通關服務的體驗，將為未來青

茂及新橫琴等口岸的運作提供有效的範例。

深化警民溝通  加強警民合作

去年，本局繼續透過「社區警務」、「警．校」、

「酒店業警務」的既定聯絡機制，繼續深化警

民關係。我們分別以會議、講座及交流活動等

不同形式，向居民分享最新的警務資訊、防罪

滅罪等訊息。此外，警犬組及樂隊亦於多項活

動中積極與市民交流互動，傳遞防罪訊息，擔

任警隊親善大使，創建警民互信互助關係，發

揮警民合作的力量。

配合澳門青年政策　傳承愛國愛澳精神

透過擴充「治安警少年團」的規模，本局繼續

開展更多青年活動，以傳遞更多正能量及協助

他們確立正確的價值觀。同時，為促進警務人

員的親子關係，去年繼續為「治安小警苗」舉

辦多項健康活動，傳承警隊文化精神。另外，

本局積極配合特區政府青年政策，參與「新時

代同心行」、「千人匯」及「青年與局長真情



序   

言

4

對話」活動，進一步鼓勵本澳青年立定志向，

發掘自身潛能，培養他們成為知法守法的青年

領袖及社會棟樑。

總結 2019 年，本局全體人員上下一心，全力

維持社會秩序，保障公眾安全。未來，我們將

在澳門特區政府的整體發展規劃下，以民為

本，堅定地履行「護法安民」的神聖使命，努

力維護社會治安，提供優質服務，務求能更有

效地配合國家戰略發展的要求。

O Corpo de Polícia de Segurança Pública, como 
uma parte importante integrante do sistema de 
segurança, tem por missão assegurar a ordem da 
sociedade. E, desde a entrada em vigor da nova lei 
orgância, mediante da reestrutura da orgânica desta 
Corporação, a distribuição de tarefas às diferentes 
subunidades conforme as suas especificidades 
tornou-se ainda mais minuciosa e a utilização de 
recursos humanos tornou-se também mais eficiente, 
e, assim, coordenamos melhor com o ritmo de 
integração da RAEM ao desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong- Macau.

Defesa da segurança do Estado e elevação da 
consciência dos cidadãos sobre a segurança do 
Estado

A segurança do Estado é uma garantia forte da ordem 
pública da sociedade e do bem-estar da população, 
pelo que, esta Corporação também dá muita 
importância ao acrescentamento dos elementos de 
educação sobre a segurança do Estado nos trabalhos 
de divulgação relativa à prevenção e combate à 
criminalidade e à consciência do cumprimento da 
lei dos cidadãos, pretendendo cultivar nos cidadãos 
a consciência sobre a segurança do Estado e elevar o 
seu grau de importância para a segurança do Estado.

Além disso, como nós somos agentes policiais, 
precisamos de assumir  responsabi l idade da 
defesa da soberania, segurança e dos interesses 
do desenvolvimento nacionais. No anos passado, 
esta Corporação destacou os trabalhadores dos 
diversos departamentos para visitar a “Exposição de 
Educação sobre a Segurança Nacional”, com vista a 
dar aos seus agentes a conhecer mais profundamente 
a importância da segurança do Estado para a 
estabilidade e prosperidade da sociedade.

Coordenação activa e aprofundamento da 
cooperação policial

O desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, para além de oferecer a Macau 
múltiplas oportunidades, traz-nos mais desafios no 
âmbito de combate à criminalidade transfronteiriça. 
Mediante a participação na cooperação policial 
entre três locais e o reforço contínuo da troca de 
informações, esta Corporação coordena activamente 
na criação do mecanismo de cooperação policial 
na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 
com vista a prevenir e combater mais eficientemente 
a criminalidade transfronteiriça, contribuíndo 
para o desenvolvimento estável da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau.

Protecção dos cidadãos e adopção das medidas 
preventivas 

Aprender as experiências anteriores de salvamento 
em catás t rofes ,  es ta Corporação cont inua a 
acrescentar os diversos equipamentos de prevenção 
e salvamento em catástrofes, está preparada 
para responder a calamidades naturais graves 
que poderão acontecer no futuro. Para além de 
participar activamente no exercício de protecção 
civil “Peixe de Cristal 2019” organizado pelos 
Serviços de Polícia Unitários, no sentido de 
aumentar a capacidade de resposta dos agentes 
policiais a calamidades naturais, no ano passado, 
esta Corporação manteve os diversos trabalhos de 
sensibilização sobre a prevenção de calamidades 
para reforçar a consciência dos cidadãos.   

Continuação de construção de policiamento 
inteligente e promoção de recurso a tecnologia 
para melhorar o trabalho policial

Face aos novos tipos de crimes, esta Corporação 
continua o conceito de “recurso a tecnologia 
para melhorar o trabalho policial” e desenvolve 
activamente o trabalho de policiamento inteligente. 
No ano passado, as capacidades de trabalho 
policial foram gradualmente aumentadas com 
os equipamentos de tecnologia e os meios de 
técnicas informáticas, como por exemplo, a gestão 
mais científica de ordem pública, o controle mais 
atempado de trânsito e de multidão, as operações 
mais eficientes contra crimes e minimizando o risco 
de acidentes de segurança.   
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Optimização contínua das diversas instalações 
e aumento de qualidade de serviço da Polícia

No ano passado, foram criados e inaugurados o 
Posto do Comissariado da Praia Grande / Centro 
de Apoio a Turistas e a Sede do Grupo Cinotécnico 
em Coloane desta Corporação, pelo que o aumento 
contínuo de infra-estruturas e instalações dá um 
apoio forte para a optimização dos trabalhos de 
policiamento, tais como o serviço destinado a 
turistas, a prevenção e controle de segurança e a 
gestão de multidão, entre outros serviços.

Exemplo efectivo de “Inspecção Fronteiriça 
Integral”

Desde a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau, esta vem funcionando com estabilidade 
e rendeu bons resultados. Com a aplicação do 
novo modelo de passagem fronteiriça - “Inspecção 
Fronteiriça Integral” nos postos fronteiriços da Ponte, 
foi aumentada consideravelmente a facilidade 
de movimento fronteiriço entre Zhuhai e Macau. 
Actualmente, de entre todos os postos fronteiriços 
de  Macau,  o  da  Ponte  Hong Kong-Zhuhai -
Macau já veio a ser aquele que está a processar 
o segundo maior número de passageiros, triando 
efectivamente a pressão de passagem de grandes 
fluxos de passageiros pelos postos fronteiriços, tais 
como pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. 
Com boa ordem e segurança públicas mantidas ao 
redor de posto fronteiriço; com aperfeiçoamento 
contínuo de trabalhos; e com serviços fronteiriços 
de qualidade prestados a residentes e visitantes, o 
Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau vai ser um exemplo efectivo para 
o funcionamento dos postos fronteiriços de Cheng 
Mao e de Hengqin no futuro.

Aprofundamento de comunicação e reforço de 
cooperação entre Polícia e cidadãos

No ano transacto, a Corporação continuou a 
aprofundar as suas relações com os cidadãos 
através de “mecanismo de ligação do policiamento 
comunitário”, “mecanismo de ligação entre Polícia 
e escolas” e “mecanismo de ligação policial 
com o sector hoteleiro”. Com a realização de 
reuniões, palestras e actividades de intercâmbio, 

compar t i lhamos as  ú l t imas  in formações  de 
policiamento e de prevenção e combate contra 
a criminalidade com os residentes. Além disso, o 
Grupo Cinotécnico e a Banda de Música também 
exerceram interacções activas com os cidadãos 
em vários eventos para transmitir informações de 
prevenção do crime, desempenhando o papel de 
embaixador da amizade do CPSP, com a finalidade 
de estabelecer relações de confiança e entreajuda 
ent re  a  Corporação e  c idadãos ,  bem como 
desenvolver esforços de cooperação entre si.

Conciliar a Política de Juventude de Macau, 
transmitindo o espírito de amar a Pátria e amar 
Macau

Mediante o alargamento da escala do Grupo Júnior 
do CPSP, esta Corporação realiza-se continuamente 
mais actividades destinadas aos jovens, com vista 
a transmitir-los mais energia positiva e a apoiar-los 
em concretizar um correcto conceito de valores. Ao 
mesmo tempo, para promover a relação entre pais 
e filhos dos agentes policiais, no ano em transacto, 
continuou a realizar vários actividades saudáveis 
para a “Polícia Juvenil” do CPSP, transmitindo 
o espírito da cultura policial. Além disso, esta 
Corporação concilia activamente a política de 
juventude do governo da RAEM, participou as 
acitividades como “Caminhar juntos na Nova 
Era”, “União, Mil Talentos” e “Diálogo entre o 
Comandante e os jovens”, no sentido de encorajar 
mais os jovens de Macau em tomarem uma definição 
firme, de explorar a sua própria potência, bem como 
de formar-los a serem líderes juvenis e pilares da 
sociedade que conhecem e cumprem a Lei.

Em resumo do ano 2019, todo o pessoal desta 
Corporação prestou o seu esforço em manter a ordem 
da sociedade e salvaguardar a segurança pública. No 
futuro, iremos seguir o plano de desenvolvimento 
em geral do governo da RAEM, melhor servir a 
população, cumprir firmemente a nossa sagrada 
missão de “defesa da legalidade e protecção dos 
cidadãos”, prestar o esforço em manter a segurança 
da sociedade, fornecer serviços optimizados, no 
sentido de conciliar com eficácia as exigências da 
estratégica do desenvolvimento do País.
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A existência da Polícia de Macau inicia-se em 14 
de Março de 1691, naquela altura, os soldados 
terrestres de Portugal desempenhavam papéis de 
polícia e responsabilizavam-se pela fiscalização 
da segurança interna da cidade, e, esta data foi 
posteriormente adoptada como data comemorativa 
da fundação da PSP. Em 3 de Março de 1841, criou-
se um departamento da polícia e foi determinado 
o Regulamento Policial da Cidade e Porto de 
Macau. Em 11 de Outubro de 1861, nos termos das 
legislações da Portaria do governo, a Polícia de 
Macau passou a chamar-se por “Corpo de Polícia 
de Macau”. No desenvolvimento histórico, o Corpo 
de Polícia de Macau optimiza progressivamente o 
regime e regulamento e alarga a estrutura orgânica, 
por exemplo, agregou uma pequena força para 
a Polícia do Mar, estabeleceu Comissariado da 
Polícia, criou a Banda de Música e recrutou agentes 
femininos. No ano 1975, a Polícia de Segurança 
Pública foi integrada nas Forças de Segurança de 
Macau e, nos anos 1975, 1981, 1986 e 1995, foram 
procedidas as reestruturações e foi aperfeiçoada 
a estrutura orgânica do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública de Macau.

1999 年 3 月 14 日

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，標

誌著開啟警務工作本地

化的發展。［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。］

澳門警察肇始於 1691 年 3 月 14 日，由葡萄

牙 陸 上 士 兵 擔 任「 警 察 」 角 色， 監 察 市 內 治

安，這個日子被訂定為治安警察成立紀念日。

1841 年 3 月 3 日，創立警察部門，制定澳門

市警務規章。1861 年 10 月 11 日，根據政府

批示改稱警察部隊。澳門警察部隊在歷史發展

中逐漸完善規章制度、擴建組織體制，先後增

添海事警察支隊、設立警司處、成立銀樂隊、

招募女性警員。1975 年澳門治安警察廳納入

澳 門 保 安 部 隊 後， 並 於 1975 年、1981 年、

1986 年、1995 年 多 次 重 組 並 完 善 澳 門 治 安

警察廳組織架構。

- 14 de Março de 1999, 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, 
simbolizando a abertua do desenvolvimento da 
localização dos trabalhos policiais. (Observação: 
O Superintendente-geral José Proença Branco 
desempenhava o cargo de comandante-geral dos 
Serviços de Polícia Unitários a partir de 17 de 
Setembro de 2001, e aposentou-se no dia 20 de 
Dezembro de 2014.)

發展沿革
História
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1999 年 12 月 20 日

隨著澳門回歸祖國，澳門特別行政區政府正

式成立，結束了葡萄牙殖民地時期澳葡政府

的 管 治。 從 此「 治 安 警 察 廳 」 改 稱 為「 治 安

警察局」。

2000 年 5 月

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至路環保安

部隊高等學校內繼續運作。

2001 年 9 月 17 日

李小平副警務總監被

委任為治安警察局代

局長。［註：李小平

警 務 總 監 於 2014 年

1 月 31 日退休。］

2001 年

「保護重要人物及設施組」正式成立，屬一支

專業的保護政要隊伍，奠定了日後保護本地區

重要人物及設施安全的工作。

- 20 de Dezembro de 1999, a par do retorno 
de Macau à Pátr ia, o governo da RAEM foi 
estabelecido e terminou o período de colonização 
portuguesa da Administração Portuguesa de Macau.

- Maio de 2000, 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, o Superintendente Lei 
Siu Peng foi nomeado como Comandante Substituto 
do CPSP. (Observação: O Superintendente-geral 
Lei Siu Peng aposentou-se no dia 31 de Janeiro de 
2014.)

- 2001, foi estabelecido organicamente, o “Grupo 
de Protecção de Altas Entidades e de Instalações 
Importantes”, que é uma equipa especializada na 
UTIP para a protecção de altas entidades, para o 
futuro trabalho de protecção a altas entidades e 
instalações importantes da Região.
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- 28 de Fevereiro de 2011, face ao aperfeiçoamento 
contínuo da eficiência de serviços da área de 
assuntos migratórios e a um ambiente mais 
confortável ao público, o Serviço de Migração do 
CPSP passou a funcionar nas novas instalações do 
Serviço de Migração no novo aterro de Pac On da 
Ilha da Taipa.

2011 年 2 月 28 日

為著更好地完善出入境範疇服務及提供更舒適

的接待環境，出入境事務大樓正式遷往氹仔北

安新填土區。

2014 年 1 月 31 日

馬耀權警務總監被委任為治安警察局局長。

［註：馬耀權警務總監自 2014 年 12 月 20 日

起就任警察總局局長，並於 2019 年 12 月 20

日退休］。

2014 年 8 月 4 日

為 適 時 切 合 本 澳 在 預 防 和 打 擊 犯 罪 的 工 作

需要，本局成立高機動性巡邏隊伍「特別巡

邏組」。

- 31 de Janeiro de 2014, o Superintendente-
geral Ma Io Kun foi nomeado para o cargo de 
comandante do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública. (Observação: O Superintendente-geral Ma 
Io Kun desempenhava o cargo de comandante-
geral dos Serviços de Polícia Unitários a partir de 20 
de Dezembro de 2014, e aposentou-se no dia 20 de 
Dezembro de 2019.)

-  4  d e  A g o s t o  d e  2 0 1 4 ,  p a r a  s a t i s f a z e r 
oportunamente as necessidades dos trabalhos 
de prevenção e combate à criminalidade, o CPSP 
criou uma força de patrulha altamente motorizada – 
“Grupo de Patrulha Especial”.

- 20 de Dezembro de 2014, o Superintendente-
geral Leong Man Cheong foi nomeado para o cargo 
de Comandante do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública. (Observação: O Superintendente-geral 
Leong Man Cheong desempenha o cargo de 
comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários 
a partir de 20 de Dezembro de 2019.)
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2014 年 12 月 20 日

梁文昌警務總監被委

任 為 治 安 警 察 局 局

長。［ 註： 梁 文 昌 警

務總監於 2019 年 12

月 20 日 起 就 任 警 察

總局局長。］

2015 年 11 月

本局進駐政府綜合服務大樓，作為延伸澳門區

的服務點，有助分流北安出入境大樓龐大的服

務需求，提升服務效率。

2017 年 3 月 5 日

隨著本澳旅遊業蓬勃發展，本局重點加強旅遊

區的治安防控及人群管理工作，正式成立「旅

遊警察」。

2017 年 3 月 12 日

鑒於交通廳之對外服務設施漸不敷應用，開展

擴建工程，興建交通廳新辦公樓。

2017 年 7 月 6 日

海島警務廳路環警司處由田畔街舊址遷往路環

石排灣，原路環警務警司處更改為路環警司處

分站，繼續服務市民。

- Novembro de 2015, esta Corporação instalou 
local de atendimento no Centro de Serviços da 
RAEM como ponto de prestação de serviços na 
península de Macau, e apoiou na distribuição do 
grande fluxo de pessoas na sede do Serviço de 
Migração sita no Pac-On, com vista a elevar a 
eficácia dos serviços prestados.

- 5 de Março de 2017, a par do desenvolvimento 
progressivo da indústria de turismo em Macau, esta 
Corporação reforça principalmente as tarefas de 
prevenção de crimes e manutenção da segurança, 
bem como a gestão de multidões, e criou-se 
oficialmente a “Polícia Turística”.

- 12 de Março de 2017, uma vez que as instalações 
para a prestação de serviços à comunidade do 
Departamento de Trânsito não são suficientes para 
satisfazer as necessidades da actualidade, pelo que 
realizou-se obras de ampliação e construiu-se o 
novo edifício do Departamento de Trânsito.

- 6 de Julho de 2017, a instalação do Comissariado 
de Coloane do Departamento Policial das Ilhas 
passou da Estrada do Campo para Seac Pai Van, 
a sua denominação alterou-se de Comissariado 
Policial de Coloane para Posto do Comissariado de 
Coloane e, mantém-se a prestação de serviços aos 
cidadãos.
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2018 年 9 月 1 日

為進一步關注青年身心發展及傳承創新的警務

理念，本局成立了一支青年制服隊伍     「治

安警少年團」。

- 18 de Dezembro de 2018, reestruturou-se 
novamente a orgância do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, e os 8 departamentos e 11 
divisões originalmente existentes passaram-se para 
11 departamentos e 26 divisões.

2018 年 2 月 15 日

本局持續完善

和優化各項警

務措施以及裝

備，引入移動

警務室。

-  2 3  d e  O u t u b r o  d e  2 0 1 8 ,  e n t r a d a  e m 
funcionamento da Ponte-Hong Kong-Zhuhai-Macau 
e implementação do modelo de controlo fronteiriço 
“Inspecção Fronteiriça Integral”.

2018 年 10 月 23 日

港珠澳大橋口岸正式開通，實施「合作查驗，

一次放行」創新通關模式。

2018 年 12 月 18 日

再次重整治安警察局之組織結構，由原本 8 廳

11 處調整為 11 廳 26 處。

- 15 de Fevereiro de 2018, esta Corporação 
melhora e optimiza constantemente as diferentes 
medidas e equipamentos policiais, e introduziu-se o 
Posto de Polícia Itinerante.

- 1 de Setembro de 2018, no intuito de dar mais 
atenção ao desenvolvimento físico e psicológico 
dos jovens e, ainda, incutir-lhes as novas linhas 
conceptuais de policiamento, esta Corporação 
criou uma equipa fardada composta por jovens 
denominada por “Grupo Júnior do CPSP”.
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- 22 de Janeiro de 2019,  entrada em vigor 
funcionamento do Posto do Comissariado da 
Praia Grande/ Centro de Apoio a Turistas, do 
Departamento Policial de Macau desta Corporação, 
que se encontra instalado na Rua de S. Domingos, 
ao lado da Igreja de S. Domingos.

- 18 de Março de 2019, esta Corporação instalou 
balcões de prestação de serviços no Centro de 
Serviços da RAEM das Ilhas, em articulação com 
o desenvolvimento da prestação de serviços 
interdepartamentais “one stop” promovido pelo 
governo da RAEM.

-  7  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 9 ,  e n t r a d a  e m 
funcionamento da Sede do Grupo Cinotécnico da 
Unidade Especial de Polícia desta Corporação, sita 
na Estrada de Hac Sá, Coloane, que é um edifício 
moderno, de elevado padrão e multifuncional.

- 20 de Dezembro de 2019, o Superintendente-
geral Ng Kam Wa foi nomeado para o cargo de 
Comandante do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública.

2019 年 1 月 22 日

本局設於板樟堂街玫瑰堂側的澳門警務廳南灣

警司處分站 / 旅遊警察服務中心正式啟用。

2019 年 3 月 18 日

本局於離島政府綜合服務中心設立服務櫃檯，

配合特區政府推行跨部門「一站式」發展。

2019 年 11 月 7 日

本局特警隊位於路環黑沙馬路的警犬基地落成

啟用，是一座高標準、多功能的現代化警犬訓

練基地。

2019 年 12 月 20 日

吳錦華警務總監被委任為治安警察局局長。
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治安警察日
Dia do CPSP

為慶祝「治安警察日」，本局舉辦了多項活動

及儀式。2019 年 3 月 10 日於塔石廣場舉行「警

民同樂日」，本局向過去一年表現優異的警務

人員，以及熱心協助警方的巿民和機構頒發嘉

獎狀及好巿民獎。此外，儀式上還頒發「治安

警與你迎回歸 ‧ 同成長」全澳學生繪畫創作比賽

的多個獎項。在隨後的活動中，「治安警少年

團」演出生動有趣的舞台話劇，「治安小警苗」

以活潑可愛造型表演舞蹈，警察樂隊及「治安

警好聲音」分別演奏和獻唱歌曲，為活動增添

不少歡樂氣氛。廣場上亦設有遊戲攤位、警車

和裝備展示區，入場人數逾 1 萬 8 千人次。

3 月 14 日警察日早上，本局總部舉行升旗儀式，

隨後在聖味基墳場進行追悼彌撒，向已故的警

察同僚致送花圈。

「治安警察日」慶祝晚宴在 3 月 14 及 15 日一

連兩晚舉行，宴請內地、香港及本澳各界嘉賓

及警隊同僚。晚宴上人員落力演出助興，在歡

欣洋溢的氣氛下，晚宴圓滿結束。

Em comemoração do Dia do CPSP, a Corporação 
organizou uma série de actividades e cerimónias. 
Teve lugar, em 10 de Março de 2019, na Praça do 
Tap Seac, a actividade do “Dia de Convívio entre 
Polícia e Cidadão”, onde a Corporação realizou, 
com reconhecimento e alta admiração, a cerimónia 
de distribuição de louvores a agentes policiais que 
se distinguiram, no ano passado, pelo desempenho 
destacável, e entrega de diplomas de referência 
elogiosa a cidadãos e organizações que prestaram 
apoio activo à polícia. Na cerimónia, também 
se realizou a atribuição de prémios do Concurso 
de Desenho Criativo para Estudantes de Macau - 
«O CPSP e o cidadão comemoram o aniversário 
do retorno de Macau à Patria, e prosseguem um 
desenvolvimento conjunto». Na ocasião, o Grupo 
Júnior do CPSP apresentou um teatro declamado 
interessante no palco, enquanto que a “Polícia 
Juvenil” do CPSP apresentou danças de forma viva e 
agradável, e houve ainda músicas tocadas pela Banda 
de Polícia e canções apresentadas pelos finalistas 
do concurso musical «Boa voz dos agentes da 
PSP», entretendo o público e dilatando a animação 
da actividade. No local, estavam montadas várias 
tendas de jogos, e zonas de exposição de viaturas e 
equipamentos policiais. O Dia de Convívio atraíu a 
participação de cerca de 18 mil cidadãos.

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

追悼已故軍事化人員彌撒 
Cerimónia de missa de sufrágio pelos agentes falecidos

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

Dia de Convívio entre 

a Polícia e o Cidadão

開幕儀式合照
Fotografia conjunta na cerimónia de abertura

保安司黃少澤司長、警察總局馬耀權局長及本局梁文昌局長向傑出表現的人員頒發嘉獎狀
Entrega de louvores a agentes por destacável desempenho pelo Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, 
Comandante-geral dos SPU Ma Io Kun e Comandante desta Corporação Leong Man Cheong

梁文昌局長和黃子暉副局長向好市民及機構代表頒發表揚狀
Entrega de diplomas de referência elogiosa a cidadãos e organizações respectivamente pelo Comandante 
Leong Man Cheong e pelo 2.º Comandante Wong Chi Fai

「治安警與你迎回歸 ‧ 同成長」全澳學生繪畫創作比賽頒獎儀式
Cerimónia de atribuição de prémios do Concurso de Desenho Criativo para Estudantes de Macau - «O CPSP e o 
cidadão comemoram o aniversário do retorno de Macau à Patria, e prosseguem um desenvolvimento conjunto»

Na noite dos dias 14 e 15 de Março, realizou-se 
o jantar do Dia do CPSP, em que participaram os 
convidados de diversos sectores e colegas das forças 
policiais do Interior da China, de Hong Kong e de 
Macau. O jantar foi abrilhantado com as actuações 
vivas de executores, e terminou numa atmosfera 
muito jubilosa.
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「治安警察日」晚宴  
Jantar do Dia do CPSP
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國家安全教育展
Exposição da educação sobre a segurança nacional

由澳門特別行政區政府與中央人民政府駐澳門特

別行政區聯絡辦公室聯合主辦的「國家安全教育

展」，於 2019 年 4 月 15 日至 5 月 15 日假澳門

回歸賀禮陳列館舉行。展覽內容分為四大主題，

包括「復興之路」、「居安思危」、「安全與發展」、

「我們的責任」。期間，本局組織轄下多個部門

的人員及治安警少年團，共超過 2,000 人參觀展

覽，讓本局人員加深認識國家安全對社會繁榮穩

定的重要性，更加堅定守護澳門社會治安和秩序

的信念。

A “Exposição da educação sobre a segurança nacional”, 
co-organizada pelo governo da RAEM e pelo Gabinete de 
Ligação na RAEM do Governo Popular Central da China, 
teve lugar durante o período de 15 de Abril a 15 de Maio 
de 2019 no Museu das Ofertas sobre a Transferéncia 
de Soberania de Macau. O conteúdo da exposição do 
corrente ano foi subordinado a seguintes 4 temas: “O 
caminho para renascença”, “Estar preparado para o perigo 
em tempos de paz”, “Segurança e Desenvelvimento”, e 
“Nossas responsabilidades”. Entretanto, a Corporação 
organizou a visita do pessoal das suas dependências 
e do Grupo Júnior do CPSP, totalmente de cerca de 
2.000 pessoas, à exposição, para enriquecer-lhes 
os conhecimentos sobre a importância da segurança 
nacional para a estabilidade e prosperidade da sociedade, 
e reforçar a sua crença na defesa de segurança e ordem 
públicas de Macau.

本局領導、部門主管及人員參觀展覽
Os dirigentes, chefias e pessoal desta 
Corporação visitaram a Exposição
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《從來未屈服》音樂短片首播儀式
Estreia do vídeo musical «Nunca Desistir»

Esta Corporação e a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ) elaboraram, em conjunto, o vídeo 
musical «Nunca Desistir» com o tema contra bullying 
nas escolas, cuja estreia teve lugar em 12 de Maio de 
2019. A música e a letra do «Nunca Desistir» foram 
escritas pelo músico famoso, Joe Lei, cuja produção 
feita também pelo mesmo; a canção foi interpretada, 
em conjunto, pelo cantor de Macau, Romeu, cantautor, 
Ferdinand Choi e guarda desta Corporação, Ip Ut Kei; os 
membros do Grupo Júnior do CPSP também participaram 
na elaboração do vídeo musical, com o objectivo de 
acrescentar na melodia e letra as mensagens contra 
bullying nas escolas. Espera-se que esta música divulgue 
amplamente as mensagens de respeito e compreensão 
mútua e energia positiva, promovendo o conceito e o 
espírito da “Escola Harmoniosa - Transportar o Amor, 
Recusar o Bullying”, e que os sectores trabalhem em 
estreita cooperação para dizer “Não” a bullying nas 
escolas.

教育暨青年局老柏生局長與本局劉運嫦副局長，分別向
參與音樂短片的製作人、歌手及演員致送感謝狀
O Director do DESJ, Lou Pak Sang, e a 2.ª Comandante desta 
Corporação, Lao Wan Seong, entregaram respectivamente os 
certificados de referência elogiosa aos produtores, cantores 
e actores do vídeo musical

市民可於教育暨青年局和諧校園網頁瀏覽及下載《從來未屈服》音樂短片
Os cidadãos interessados podem visitar e descarregar o vídeo musical na página 
electrónica “Escola Harmoniosa” da DSEJ.
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/site/harmony/index.jsp

本局與教育暨青年局攜手合作拍攝，以反對校園

欺凌為主題的音樂短片《從來未屈服》，在 2019

年 5 月 12 日舉行首播儀式。《從來未屈服》製作

團隊由著名音樂人李峻一先生作曲、作詞及監製，

澳門歌手 Romeu（施郎明）、唱作人青原和本局

葉越奇警員一同演繹，以及「治安警少年團」成

員參與拍攝。歌曲將反對校園欺凌的相關訊息融

入旋律和歌詞中，冀藉此將互相尊重、互相包容

的正能量信息廣泛傳播，發揚「和諧校園　　以

愛同行．拒絕欺凌」的理念和精神，以做到各界

齊心，同向校園欺凌行為說「不」。
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「新的士法」生效   警方嚴謹執法
Entrada em vigor da “Nova lei de táxi”        Aplicação vigorosa de lei pela polícia

俗稱「新的士法」的第 3/2019 號法律《輕型出租

汽車客運法律制度》於2019年6月3日正式生效。

新法當中，本局負責監察和處罰包括「拒載」、

「揀客」、「議價」、「濫收車資」等大部分行

政違法行為；交通事務局主要負責對准照、執照、

的士駕駛員證、車輛規格等管理事務的行政違法

行為作出監察及處罰。

在新法生效前，本局持續進行內部人員培訓、公

眾宣傳，以及與業界保持良好溝通等前期工作，

警方將保持嚴謹的執法態度，確保「新的士法」

的執法成效，保障市民和旅客的出行權利。

A Lei n.º 3/2019 (Regime jurídico do transporte de 
passageiros em automóveis l igeiros de aluguer), 
vulgarmente conhecido por “Nova lei de táxi”, entrou em 
vigor em 3 de Junho de 2019. De acordo com a referida 
lei, compete à Corporação fiscalizar e aplicar sanção 
à maior parte de infracções administrativas, incluindo 
“recusa de transporte”, “escolher cliente”, “negociar 
a tarifa”, “cobrança abusiva da tarifa” etc., enquanto 
que à Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego (DSAT) fiscalizar e aplicar sanção às infracções 
administrativas no âmbito de assuntos de gestão relativos 
à licença, alvará, cartão de identificação de condutor de 
táxi, ou características do veículo.

No espaço antes da data de entrada em vigor da nova lei, 
a Corporação procedeu, de forma contínua, à formação 
dos seus agentes, à sensibilização do público, e à 
manutenção de boa comunicação com o sector. Mantendo 
uma atitude séria de execução, a Corporação assegurará 
a efectiva aplicação da “Nova lei de táxi”, por forma a 
garantir os direitos de visitantes e cidadãos à viagem.

加強與業界的溝通
Reforço de comunicação com o sector

舉辦多場業界及公眾講解會
Realização de várias sessões de 
esclarecimento para o público e 
o sector

本局持續派員到多處進行巡查及執法
Constante fiscalização e aplicação de lei em 
vários locais
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「治安小警苗」成立兩周年慶祝活動
Actividades de comemoração do 2.º aniversário do estabelecimento da Polícia Juvenil

2019 年 6 月 29 日，為慶祝「治安小警苗」成立

兩周年，本局 100 多位人員及家屬與小警苗一起

舉行慶祝活動。兩年間透過各部門的努力，成功

舉辦了多項有益身心的活動，促進警務人員親子

之間的互動和了解，培養小警苗們良好的品德，

傳承警隊堅毅果敢、團結互助的精神。而「治安

小警苗」舉辦至今已有 320 位成員。

Em 29 de Junho de 2019, realizaram-se actividades 
comemorativas do 2.º aniversário do estabelecimento 
da Polícia Juvenil, nas quais participaram cerca de 
100 agentes da Corporação, a Polícia Juvenil e seus 
familiares. Durante os dois anos transactos, com os 
esforços envidados por vários serviços, realizaram-se 
diversas actividades saudáveis, promovendo assim a 
interacção e compreensão entre os agentes policiais e 
seus filhos, cultivando as qulidades morais e cívicas da 
Polícia Juvenil, divulgando o espírito de perseverança, 
coragem e solidariedade da Polícia. A Polícia Juvenil já 
recrutou 320 membros desde o seu estabelecimento até à 
presente.
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「新時代同心行」廣東省學習參訪團
Visita de estudo à província de Guangdong

澳門特別行政區政府主辦的「新時代同心行」華

南地區 ( 廣東省 ) 學習參訪團，於 2019 年 7 月

22 至 25 日期間前往廣東省廣州市、東莞市及珠

海市交流學習。參訪團由保安司黃少澤司長擔任

團長，中聯辦孫達副主任擔任顧問，帶領約 100

位澳門大、中學生和青年代表參訪當地重大先進

項目、愛國教育基地等。期間設有廣東省省情介

紹專題講座、粵澳兩地青少年交流座談會，以及

兩地學生交流等活動，讓隨團的學生和青年透過

多種形式的參訪和交流，進一步了解及親身體驗

祖國發展成果，提高青年學生的愛國精神。

本局梁文昌局長隨團前往，並帶領澳門學生與廣

州巿鐵一中學學生進行交流。

Durante o periodo de 22 a 25 de Julho de 2019, o 
governo da RAEM organizou uma visita de estudo 
intitulada de “Progresso unido na nova era” ao Sul da 

黃少澤司長 ( 前排左二 ) 帶領參訪團前往東莞松山湖「港
澳青年創業基地」考察
À frente da delegação, o Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak (o 2.º à esquerda na fila da frente), visitou a «Base 
de Inovação e Empreendimento dos Jovens de Hong Kong e 
Macau» no Lago Songshan da cidade Dongguan

在廣東省青年聯合會舉行「粵澳青年交流座談會」
Presença no «Colóquio de intercâmbio entre os jovens de 
Guangdong e Macau» realizado na Associação dos Jovens 
de Guangdong

梁文昌局長 ( 左五 ) 帶領團員訪問廣州市鐵一中學
O Comandante Leong Man Cheong (o 5.º à esquerda) e os 
membros da delegação na visita à Escola Secundária Tieyi de 
Guangzhou

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

China (província de Guangdong), incluindo as cidades 
de Guangzhou, Dongguan e Zhuhai. O Secretário para 
a Segurança, Wong Sio Chak, na qualidade de chefe 
de delegação, e o Subchefe do Gabinete de Ligação na 
RAEM do Governo Popular Central da China, Sunda, 
na qualidade de assessor, à frente de cerca de 100 
estudantes universitários e de ensino secundário e 
jovens representantes de Macau, visitaram os principais 
projectos avançados e bases de ensino patriótico locais. 
Entretanto, foi realizada uma palestra temática sobre a 
situação actual da província de Guangdong, um colóquio 
entre os jovens de Guangdong e Macau, e actividades de 
intercâmbio entre os estudantes de ambas as partes. Com 
as visitas e intercâmbios diversificados, visou-se permitir 
que os estudantes e jovens da delegação compreendam 
melhor e experimentem pessoalmente os resultados de 
desenvolvimento da pátria, e que seja reforçado o seu 
patriotismo.

O Comandante Leong Man Cheong do CPSP deslocou-se 
com a delegação e, à frente de um grupo de estudantes 
de Macau, efectuou uma visita de intercâmbio à Escola 
Secundária Tieyi de Guangzhou.
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「治安警少年團」成立一周年暨晉升及迎新儀式
Cerimónia do 1.º aniversário do estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP

2019 年 8 月 31 日，本局在出入境事務大樓舉行

「治安警少年團」成立一周年暨晉升及迎新儀式，

有 200 多位嘉賓出席。少年團團員在過去一年積

極參與各項交流學習、課程培訓及公益活動，而

本局亦將繼續投入更多資源培養少年團，持續發

展法律普及、社會參與、生涯規劃及身心健康四

大範疇主題工作。

少年團發展至今已有 128 位團員，在頒獎及授章

儀式上，有 12 位優秀團員獲得嘉獎，28 位團員

獲晉升為深資團員。

No dia 31 de Agosto de 2019, teve lugar no Edifício 
de Migração a cer imónia do 1.º  an iversár io  do 
estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP, de promoção, 
e de saudação aos recém-integrados. A cerimónia contou 

黃少澤司長在梁文昌局長陪同下檢閲少年團隊伍
O Secretário Wong Sio Chak, acompanhado de Comandante Leong Man 
Cheong, passou revista ao Grupo Júnior

本局領導、部門主管為晉升團員和
新團員頒授肩章
Colocação de platina pela direcção 
e  c h e f i a s  d e  d e p a r t a m e n t o  d a 
Corporação aos membros promovidos 
e recém-integrados

武術對練
Treino a par 
de Wushu

com a presença de cerca de 200 convidados. No ano 
transacto, o Grupo Júnior do CPSP tomou uma parte 
activa nas actividades de intercâmbio, estudo, cursos de 
formação e nas actividades beneficentes. Respeitante a 
acções futuras, a Corporação continuará a investir mais 
recursos no fomento do desenvolvimento do Grupo Júnior, 
na prossecução de trabalhos de generalização jurídica, na 
participação nos assuntos comunitários, no planeamento 
de carreiras, e na manutenção da saúde física e mental.

Desde o seu estabelecimento até à presente, o Grupo já 
recrutou 128 membros. Na cerimónia de distribuição de 
louvor e colocação de platina, 12 membros distintos do 
Grupo foram louvados e 28 promovidos como membros 

séniores.
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澳珠兩地邊檢部門共同舉行升國旗儀式
Realização conjunta da cerimónia do içar da bandeira nacional

2019 年 9 月 26 日早上，在關閘出入境事務站與

拱北口岸之間的粵澳邊界線旗桿處舉行莊嚴的升

國旗儀式。珠海邊檢總站與本局首次共同參與「同

升國旗共唱國歌」活動，以特別的方式慶祝中華

人民共和國建國 70 周年。

No dia 26 de Setembro de 2019, realizou-se a cerimónia 
solene do içar da bandeira nacional na zona delimitadora 
da linha de fronteira GuangdongMacau entre o Posto de 
Migração das Portas do Cerco e o Posto Fronteiriço de 
Gongbei. Foi a primeira vez que o Posto Geral do Controlo 
Fronteiriço de Zhuhai e a Corporação participaram 
conjuntamente na actividade de “içar a bandeira e entoar 
o hino nacional”, sendo uma forma especial de celebração 
do 70.º Aniversário da Implantação da RPChina.

進行升旗儀式 
Realização da cerimónia do içar da bandeira

活動吸引了不少旅客駐足觀看 
A actividade atraíu a assistência de muitos turistas

珠海邊檢總站涂林總站長與本局梁文昌局長分別帶領雙方人員參與活動
O Chefe do Posto Geral do Controlo Fronteiriço de Zhuhai, Tu Lin, e o Comandante Leong Man Cheong, 
dirigindo o seu pessoal a participar na actividade

本局樂隊奏國歌
O soar do hino nacional tocado pela Banda 
de Música
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澳門是享譽盛名的國際旅遊城市，旅客更是絡

繹不絕。本局持續優化各項設施，為市民和旅

客提供更便利、高效的服務。而本局設於板樟

堂街玫瑰堂側的澳門警務廳南灣警司處分站 / 旅

遊警察服務中心，亦於 2019 年 1 月 22 日起正

式啟用。

南灣警司處分站 / 旅遊警察服務中心 24 小時運

作，設有接待大堂、接待櫃位、值日室及無障

礙通道等設施，為市民及旅客提供報案、諮詢、

報失、處理拾獲物等服務。

Macau é uma cidade de turismo prest igiada 
internacionalmente e visitada por um fluxo contínuo 
de turistas. Com a finalidade de prestar serviços 
mais fáceis e eficientes a cidadãos e turistas, a 

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

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

出席啟用儀式的嘉賓合照
Fotografia dos convidados presentes na cerimónia de inauguração

優化警務設施
Optimização das instalações policiais

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

Corporação vem mantendo o aperfeiçoamento 
contínuo das instalações, e no dia 22 de Janeiro 
de 2019, inaugurou-se o Posto do Comissariado 
da Praia Grande / Centro de Apoio a Turistas, do 
Departamento Policial de Macau, sito na Rua de S. 
Domingos, ao lado da Igreja de S. Domingos.

O Posto do Comissariado da Praia Grande / Centro 
de Apoio a Turistas, que funciona 24 horas por dia, 
compreende as seguintes instalações: um átrio de 
atendimento, balcões de atendimento, uma sala 
do graduado em serviço, e vias de acessibilidade, 
etc., prestando serviços de atendimento a queixas 
e denúncias , de consulta , de atendimento à 
participação de perdidos , de tratamento de achados, 
etc., a cidadãos e turistas.
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為配合特區政府推行跨部門「一站式」發展，

位於氹仔哥英布拉街 225 號三樓的離島政府綜

合服務中心於 2019 年 3 月 18 日啟用。本局於

服務中心三樓 C 區設立三個櫃檯，向公眾提供

家務工作僱員及專業外地僱員之續期及補期，

以及領取外地僱員身份認別證服務。上述兩項

服務均可於網上預約，服務中心設有 24 小時自

助服務機，可辦理個人出入境紀錄證明書及家

務工作外僱續期。

此外，服務中心同時提供「收納交通違例罰款」

服務，市民可前往市政署服務櫃檯（F 區）或於

《城市指南》資訊亭查詢交通違例紀錄及繳交

有關罰款。

為全力配合澳門旅遊業發展，並積極維護澳門

旅遊城市的美譽，本局於 2018 年 2 月 15 日起，

在大三巴附近引入移動警務室，並派駐旅遊警

察執勤。2019 年增設兩個駐點，分別為關閘馬

路近關閘廣場及路氹金光大道一帶，繼續為市

民和旅客提供服務。

Dando pleno apoio ao desenvolvimento da indústria 
de turismo da RAEM e defendendo activamente a 

關閘廣場和路氹金光大道的
移動警務室駐點
Posto de polícia itinerante na 
Praça das Portas do Cerco e no 
Cotai Strip

本局於離島政府綜合服務中心設立服務櫃檯
Balcões de serviço do CPSP estabelecidos no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas

移動警務室新增駐點
Aditamento de locais de estabelecimento de postos de polícia itinerantes

Em ar t icu lação com o desenvolv imento  da 
prestação de serviços interdepartamentais “one 
stop” promovida pelo governo da RAEM, o Centro 
de Serviços da RAEM das Ilhas, sito na Rua de 
Coimbra, N.º 225, 3.º piso, Taipa, inaugurou em 
18 de Março de 2019. A Corporação estabeleceu 
3 balcões na Área C do 3.º piso do referido Centro 
para prestar serviços de renovação ou actualização 
do prazo do Título de Identificação de Trabalhador 
Nãoresidente (TITNR) de trabalhadores domésticos 
e trabalhadores especializados, e levantamento do 
TITNR. Esses serviços são acessíveis pela marcação 
prévia na internet. Estão disponíveis no referido 
Centro de Serviços, quiosques de auto-atendimento 
que funcionam 24 horas por dia, onde pode ser 
efectuado o requerimento da Certidão individual dos 
movimentos fronteiriços, e a renovação do TITNR de 
trabalhadores domésticos. 

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

fama de “cidade de turismo” de Macau, a Corporação 
estabeleceu, em 15 de Fevereiro de 2018, nas 
imediações das Ruínas de S. Paulo, um posto de 
polícia itinerante guarnecido de agentes da polícia 
turística. Em 2019, foram acrescentados mais dois 
locais de estabelecimento, respectivamente, no Istmo 
de Ferreira do Amaral junto à Praça das Portas do 
Cerco, e na Estrada do Istmo (Cotai Strip), continua a 
prestar serviço aos cidadãos e turistas.
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黃少澤司長在梁文昌局長陪同下主持啟用儀式
Na companhia do Comandante Leong Man Cheong, 
o Secretário Wong Sio Chak presidiu a cerimónia de 
inauguração

本局特警隊位於路環黑沙馬路的警犬基地落成

啟用，於 2019 年 11 月 7 日舉行啟用儀式。

警犬組成立於 1995 年，是本澳一支配有專業工

作犬隻的警務隊伍，經過不斷發展，警犬數目

由最初的 30 隻增至現時超過 100 隻。警犬組肩

負日常巡邏、緝毒、安檢、搜救、協助刑偵追

蹤及人群秩序管理六大專業警務工作，多年來

配合其他政府部門和單位完成各種任務，近年

更經常到訪學校和機構進行交流，成為拉近警

民關係的宣傳大使。

A Sede do Grupo Cinotécnico da Unidade Especial 
de Polícia localizada na Estrada de Hac Sa em 
Coloane foi inaugurada, a cerimónia foi realizada 
em 7 de Novembro de 2019. 

O Grupo Cinotécnico foi criado em 1995, é um 
grupo policial profissional dotado de cães de 
trabalho, à medida que se desenvolve, o número 
de cães foi aumentado de 30 para o actual mais 
de 100. O Grupo Cinotécnico responsabiliza por 

路環警犬基地啟用
Sede do Grupo Cinotécnico em Coloane foi 
inaugurada

系統還包括資訊顯示屏
及音頻廣播裝置
O sistema inclui ainda 
a tela de informações 
e  o  d i s p o s i t i v o  d e 
radiodifusão

為提升警方對旅遊旺區在節假日期間實施人潮

管制措施的效率，在警察總局統籌下，2019 年

10 月 8 日起，本局在大三巴及議事亭一帶區域

現有「天眼」支柱上安裝人流預測預警系統，

並進行測試和評估。

人流預測預警系統透過感知設備，即時獲取區域

內的人流密度，通過對情況進行統計、分析及預

測，為警方對公共區域的人流管理、人流疏導及

實施人潮管制措施提供更準確的判斷依據。

No intuito de aumentar a eficiência das medidas de 
controlo de fluxo de pessoas nos feriados nas zonas 
turistas mais visitadas, sob a coordenação dos SPU, 
a partir de 8 de Outubro de 2019, esta Corporação 
instalou o sistema de previsão e alerta de fluxo de 
pessoas nos postes do sistema de videovigilância 
localizados nas zonas das Ruínas de S. Paulo e Leal 
Senado, e efectuou um teste e uma avaliação. 

測試人流預測預警系統協助人流管理
Teste do sistema de previsão e alerta de fluxo 
de pessoas para auxiliar na gestão de fluxo de 
pessoas

seis âmbitos de trabalho policial profissional, tais 
como o patrulhamento diário, a busca de droga, a 
inspecção de segurança, o salvamento, o auxílio 
na investigação criminal e a gestão de ordem de 
multidão, articula-se ao longo dos anos com os 
outros serviços e unidades governamentais para 
concluir várias tarefas, nos últimos anos tem visitado 
a escolas e organizações para efectuar intercâmbios, 
servindo como um embaixador de divulgação que 
encurta a relação entre a polícia e os cidadãos.

O sistema de previsão e alerta de fluxo de pessoas 
pode obter, de imediato, através dos dispositivos 
de sensores, a informação de densidade de pessoas 
na zona, fornecendo às autoridades policiais os 
fundamentos de apreciação mais exactos, por forma 
a gerir e orientar o fluxo de pessoas e aplicar as 
medidas de controlo de fluxo de pessoas nas zonas 
públicas, mediante a estatística, a análise e a previsão 
das situações.
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本局於港珠澳大橋出入境事務站港澳入境大堂，

新增非澳門居民登記使用自助過關通道服務，

並調整五個出入境事務站的登記服務時間，進

一步提高相關服務的便利性。

Esta Corporação acrescentou, na Sala de Chegada de 
Hong Kong - Macau do Posto de Migração da Ponte 
Hong Kong – Zhuhai – Macau, o serviço de registo 
para a passagem automática para os não residentes de 

自 2017 年 4 月 10 日起，台灣居民可憑「台灣

居民來往大陸通行證」(「台胞證」) 經本澳各出

入境事務站辦理出入境手續，在有關便利措施落

實兩年以來，使用「台胞證」進出澳門的人士

持續增長。本局持續優化有關便利措施，方便

持證人使用同一證件進出內地及港澳，自 2019

年 9 月 2 日起，卡式「台胞證」持有人可於登

記後使用澳門各口岸的傳統自助過關通道入出

境澳門。

優化非本澳居民登記使用自助過關通道服務
Optimização do serviço do registo para a passagem 
automática para os não residentes de Macau

持卡式「台灣居民來往大陸通行證」人士可登記及使用本澳各口岸的傳統自助過關通道
Os titulares de “Salvo-conduto Chinês de Entrada e Saída da China para os Compatriotas de 
Taiwan”, em forma de cartão, podem fazer registo e uso dos canais de passagem automática 
tradicional dos postos fronteiriços de Macau

A partir de 10 de Abril de 2017, os cidadãos de 
Taiwan podem entrar e sair de Macau com o “Salvo-
conduto Chinês de Entrada e Saída da China para 
os Compatriotas de Taiwan” (Salvoconduto para 
os Compatriotas de Taiwan) nos diversos postos de 
Migração de Macau, dois anos após a implementação 
das respectivas medidas facilitadores, o número 
de pessoas que usam o “Salvo-conduto para os 
Compatriotas de Taiwan” para a entrada e saída 
de Macau tem continuadamente aumentado. Esta 
Corporação continua a optimizar as respectivas 
medidas, por forma a facilitar os titulares usarem o 
mesmo salvo-conduto para entrar e sair do Interior 
da China, Hong Kong e Macau. A partir de 2 de 
Setembro de 2019, os titulares de “Salvo-conduto 
para os Compatriotas de Taiwan”, em forma de 
cartão, podem fazer uso dos canais de passagem 
automática tradicional de postos fronteiriços de 
Macau após o registo.

便利措施
Medidas de facilitação

Macau, e ajustou o horário do serviço de registo dos 
postos fronteiriços, por forma a aumentar, em maior 
grau, a facilitação do respectivo serviço.
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港珠澳大橋自通車以來，使用該出入境事務站

的巿民及旅客日益增長，為進一步便利駕車過

關的人士，提高車道的通關效率，本局於 2019

年 9 月 23 日起在港珠澳大橋澳門口岸試行車道

自助過關服務，每日早上 7 時至晚上 24 時，各

開放一條出境及入境自助過關車道，供已辦理

自助過關登記手續，及同時沒有載客的車輛司

機使用。

本局一直積極研究及發展各項便利通關的措施，

自 2019 年 9 月 30 日起，將澳門居民及內地居

民使用自助過關系統的年齡，由現時的滿 11 周

歲下調至滿 7 周歲。上述措施適用對象為滿 7

周歲且身高 1.2 米以上、持有效澳門居民身份證

的澳門居民，以及持有卡式《往來港澳通行證》

且在內地辦證時已授權本局使用指紋模板信息

的內地居民。

Esta Corporação tem estudado e desenvolvido as 
diversas medidas facilitadores de passagem fronteiriça, 
a partir de 30 de Setembro de 2019, a idade de 
cidadãos de Macau e do Interior da China para 

本局持續優化收納交通違例罰款服務，「警務

易」手機應用程式於 2019 年 10 月起新增使用

「MPay 澳門錢包」繳納罰款的功能，進一步提

高便民程度。

港珠澳大橋澳門口岸試行車道自助過關
Passagem automática, a título experimental, para veículos no Posto 
Fronteiriço de Macau na Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau

滿 7 周歲本澳及內地居民可使用自助通道
Os cidadãos de Macau e do Interior da China que completam 7 anos 
de idade podem usar os canais de passagem automática

「警務易」新增 MPay 繳納交通違例罰款方式
Acrescentado na aplicação “e-Police” um meio de pagamento 
com “Mpay” para as multas por infracções de trânsito

Esta Corporação tem optimizado o serviço de 
cobrança de multas por infracções de trânsito, na 
aplicação de telemóvel “e-Police” foi acrescentada, 
em Outubro de 2019, a função de pagamento de 
multas com “Mpay”, por forma a aumentar mais o 
nível de facilitação a cidadãos.

u sa r  o  s i s t ema  de 
passagem automática 
foi diminuída de 11 
anos para 7 anos. As 
medidas referidas aplicamse a cidadãos de Macau e do 
Interior da China, de 7 anos e com a altura superior a 
1,2 metro, titulares de bilhete de identidade da RAEM 
válido e titulares de Salvo-conduto para Deslocação 
a Hong Kong e Macau válido, em forma de cartão, 
que tinham dado autorização a este CPSP para a 
disponibilização de informações sobre as impressões 
digitais no acto de requerimento do referido Salvo-
conduto no Interior da China.

Desde a  aber tura  da  Ponte  de  Hong Kong-
ZhuhaiMacau, o número de cidadãos e turistas que 
usam o posto fronteiriço da Ponte tem aumentado, para 
facilitar, em maior grau, os indivíduos que conduzem 
veículos para passar fronteir a , e aumentar a eficiência 
dos canais de passagem fronteiriça para veículos, esta 
Corporação começou, em 23 de Setembro de 2019 e a 
título experimental, o serviço da passagem automática 
para veículos no Posto Fronteiriço de Macau na Ponte 
de Hong Kong-Zhuhai-Macau, todos os dias, das 7 h 
às 24 h, abrem-se um canal de saída e um canal de 
entrada de passagem automática para os condutores 
que tinham feito o registo, e simultaneamente sem 
passageiros no seu veículo.
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為加強警方、相關政府部門及博彩企業在應對

突發事件時的訊息通報、聯合指揮調度和協調

應急能力，於 2019 年 3 月 22 日凌晨，警察總

局、海關、博彩監察協調局、治安警察局、司

法警察局、消防局、衛生局、新聞局、旅遊危

機處理辦公室及澳門威尼斯人合共 10 個部門及

機構，舉行了代號「捕狼 2019」娛樂場突發事

件演練。

演練模擬路氹城區一酒店貴賓廳內發生一宗多

人持械尋仇、搶劫及挾持人質事件。本局派出

了轄下多個部門人員參與是次演練，與相關政

府部門及企業積極配合及溝通。是次演習共歷

約一個半小時，總參與人數約 360 人。

No sentido de reforçar a troca de informações, a 
capacidade de comando conjunto e a coordenação 
na resposta a emergências entre os serviços públicos e 
as concessionárias de jogo, realizou-se na madrugada 
do dia 22 de Março, um exercício de simulação de 
resposta a incidente súbito nas instalações de uma 
operadora de jogo. Este exercício, com o nome de 
código “Captura do Lobo 2019”, teve lugar no Hotel 

突發事件應急聯合演練
Exercício de simulação de resposta a incidente 
súbito nas instalações da operadora de jogo

大型聯合演習
Exercício conjunto de grande escala

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)

Venetian e contou com a participação de 10 entidades, 
a saber: Serviços de Polícia Unitários, Serviços de 
Alfândega, Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos, Corpo de Polícia de Segurança Pública, Polícia 
Judiciária, Corpo de Bombeiros , Serviços de Saúde, 
Gabinete de Comunicação Social, Gabinete de Gestão 
de Crises do Turismo e Venetian Macao.

O exercício simulou a ocorrência de um caso de 
ataque por motivo de vingança com armas, assalto 
e tomada de reféns, envolvendo vários indivíduos, 
dentro de uma sala VIP de um casino no Cotai. 
Esta Corporação enviou agentes das subunidades 
para participarem neste exercício, coordenando e 
comunicando activamente com os serviços públicos 
e empresas competentes. Este simulacro durou cerca 
de uma hora e meia e contou com cerca de 360 
participantes.
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民防架構於 2019 年 4 月 27 日舉行了代號「水

晶魚 2019」的民防演習，藉此進一步測試及檢

驗「颱風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃」

及各部門應急預案的實施成效；提升民防架構

的指揮協調、溝通及應急處置能力；檢視「應

急指揮應用平台」的運作情況；以及透過社會

團體及居民的共同參與，強化民防架構與社會

大眾間應對颱風的溝通及協作能力。

演習在青洲區、筷子基區、內港區、下環區及

路環區五大區域的局部地區進行，模擬本澳將

受超強颱風「水晶魚 2019」正面吹襲，預計會

出現嚴重水浸情況，威脅低窪地區居民的生命

及財產安全，民防行動中心啟動全面運作，民

防架構成員即時採取疏散撤離措施。是次演習

歷時約 5 小時，參與人數共 2,546 人，涉及總

疏散撤離戶數約 1,330 戶。演習過程順利，達

到預期的效果。

No intuito de testar a eficiência e a operabilidade do 
“Plano de Evacuação das Zonas Baixas em Situação 
de ‘Storm Surge’ durante a Passagem de Tufão ” e dos 
planos de contingência de cada entidade, a Estrutura 
de Protecção Civil (doravante “Estrutura”) realizou 
no dia 27 de Abril de 2019 o exercício de protecção 
civil “Peixe de Cristal 2019 ” . Pretende-se através 
deste exercício reforçar a capacidade de comando, 
coordenação, comunicação e resposta a emergências 
dos membros da Estrutura , bem como exami na r 
o funcionamento da “Plataforma de Comando para 
resposta de emergências”. Além disso, visa o reforço 
da capacidade de comunicação e cooperação entre a 
Estrutura e a população em geral na resposta a tufões 
através da participação das associações civis e dos 
residentes.

O exercício teve lugar nas zonas da Ilha Verde, 
Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco e de 
Coloane, tendo sido simulada a passagem do super 
tufão “Peixe de Cristal 2019” sobre Macau, prevendo 
assim graves inundações, situação que pôs em risco 
a vida e os bens dos residentes destas zonas. Face 
a esta situação, o COPC foi totalmente activado e a 
Estrutura desencadeou as operações de evacuação. O 
referido exercício durou cerca de 5 horas, e contou 
com a participação de 2.546 pessoas tendo o pessoal 
deslocado a cerca de 1.330 casas na simulação do 
aviso de evacuação. O exercício foi concluído com 
sucesso, tendo atingido resultados previstos.

民防演習
Exercício de Tufão
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澳門特區政府於 2019 年 12 月 13 日南京大屠

殺八十二周年紀念日，在路環保安部隊高等學

校舉行「南京大屠殺死難者國家公祭日」公祭

儀式。代理行政長官陳海帆女士等各界代表出

席。儀式上，由 12 位特警隊員將花圈放置於公

祭台，並由代理行政長官等代表敬獻花圈，隨

後全場進行默哀及鞠躬禮，悼念南京大屠殺死

難者和所有在日本侵華戰爭中慘遭殺戮的中國

同胞，並表達中國人民堅持走和平發展道路的

崇高願望。

No dia 13 de Dezembro de 2019 ou seja, a data que 
marca o 82° aniversário do massacre de Nanjing, 
o Governo da RAEM realizou a cerimónia de 
homenagem ao “Dia Nacional de Luto pelas Vítimas 
do Massacre de Nanjing” na Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau, a qual contou com 
a participação da Sr.ª Sónia Chan, no exercício de 
funções interinas do Chefe do Executivo, e vários 
representantes de diferentes sectores. Na cerimónia, 
doze agentes da UEP colocaram coroas de flores 
junto do palco de prestação de homenagens, para a 
Chefe do Executivo Interina e outros representantes 
procederem à deposição de coroas de flores em 
memória das vítimas do massacre de Nanjing. 
Seguidamente, os presentes 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, e expressaram o desejo sublime do povo 
chinês de persistir no caminho de desenvolvimento 
pacífico.

南京大屠殺死難者國家公祭日
Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

公祭出席者行默哀禮
Convidados em momento de silêncio

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

公祭代表敬獻花圈悼念死難者
Deposição de coroas de flores em homenagem às vítimas
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2019 年 12 月 18 日至 20 日，國家領導人習近

平主席親臨本澳，出席澳門回歸二十周年紀念

活動，以及主持第五屆澳門特區政府行政長官

及主要官員就職宣誓儀式。為此，本局採取了

高級別的安保措施，事前進行評估及計劃行動

部署，協調各警務及消防部門，以確保國家領

導、主要官員及嘉賓的人身安全和行程暢順。

在舉行主要活動場館的監控工作方面，本局成

立製證中心，製作各類智能通行證及車證，配

合特警隊安檢組及各警務行動部門工作，車輛

及進場人士均需通過嚴謹的安檢程序。

主席伉儷訪澳期間亦參訪了教育機構及公共設

施，本局進行沿途及場地安保、貼身保護及保

持道路暢通，全力保障各項活動順利完成。

Entre os dias 18 e 20 de Dezembro de 2019, o 
Presidente da RPC, Xi Jinping, visitou a Macau, 
esteve presente nas actividades de celebração do 
20.º aniversário do retorno de Macau à Pátria e 
presidiu a cerimónia de tomada de posse do V 
mandato do Chefe do Executivo e a cerimónia do 
juramento dos titulares de principais cargos da 
Região Administrativa Especial de Macau. Para 
isso, esta Corporação adoptou uma medida de 
segurança do mais alto nível, antes do evento, 
efectuou uma avaliação global e um planeamento 
das suas operações, coordenando com os diversos 
serviços policiais e serviço de incêndio, no sentido 
de garantir a segurança pessoal do Presidente 
da RPC, dos titulares de principais cargos e dos 

澳門回歸二十周年紀念
Celebração do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

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

convidados, bem como o itinerário sem sobressalto. 
No âmbito de trabalho de controlo dos pavilhões 
destinados à realização de actividades principais, 
a Corporação estabeleceu o centro de produção 
de cartões de acesso, no sentido de produzir os 
diversos cartões inteligentes de acesso e passes para 
veículos, conciliando com as tarefas do grupo de 
segurança de Unidade Especial de Polícia e dos 
demais serviços de operação policial, os veículos e 
personalidades dos diversos sectores estão sujeitos 
igualmente a uma inspecção de segurança rigorosa 
na entrada da área do pavilhão do evento. 

O  P r e s i d e n t e  d a  R P C  e  s u a  e s p o s a  a i n d a 
aproveitaram esta estadia a Macau para visitar as 
entidades educativas e as instalações públicas, 
sendo assim, esta Corporação efectuou um serviço 
de segurança do local de evento e ao longo do 
seu caminho, prestando uma protecção individual 
e mantendo a fluidez do trânsito, no sentido de 
garantir uma conclusão com sucesso dos diversos 
eventos.
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2019 年 12 月 19 日，習近平主席會見澳門特別

行政區紀律部隊代表，對部隊一直以來付出的

努力表示充分肯定和高度贊揚。本局將繼續堅

守職責使命，忠於國家，守護澳門，服務市民，

全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，

當好「一國兩制」在澳門成功實踐的堅強衛士。

Em 19 de Dezembro de 2019, o Presidente Xi 
Jinping encontrou com os representantes das forças 
de segurança da RAEM, reconheceu e elogiou o seu 
esforço e empenho. Esta Corporação irá continuar 
assegurar seus deveres e missões, ser fiel à pátria, 
proteger Macau, servir os cidadãos, apoiar em pleno 
a governação de acordo com a lei do Chefe do 
Executivo e do Governo da RAEM, desempenhar bem 
o papel de guardião forte na implementação com 
sucesso de “Um país, dois sistemas” em Macau.

交通警沿途護送車隊
Políciais de Trânsito escoltou ao longo do caminho o 
grupo de veículos

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

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

本局嚴格執行安保工作
Esta Corporação executou rigorosamente os trabalhos 
de segurança
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儀仗隊向行政長官致敬 
As Forças em Parada a prestar continência ao Chefe do 
Executivo

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira

為慶祝國家成立七十周年及澳門特區成立二十

周年，澳門特區政府於國慶日及回歸紀念日分

別在新口岸金蓮花廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。

儀式分別由行政長官賀一誠先生及代理行政長

官黃少澤司長主持，並檢閱由海關、治安警察

局及消防局組成的儀仗隊。隨後，特警護旗隊

進場，國旗及區旗在警察樂隊奏出雄壯國歌中

徐徐升起，迎風飄揚。最後，儀仗隊向行政長

官及出席嘉賓致敬，儀式圓滿結束。 

E m  c o m e m o r a ç ã o  d o  7 0 . º  A n i v e r s á r i o  d a 
Implantação da República Popular da China e do 
20.º Aniversário do estabelecimento da RAEM, 
realizou-se, respectivamente no Dia Nacional e 
no Dia Comemorativo do Regresso de Macau à 

國慶日及特區成立周年升旗儀式
Cerimónia de hasteamento de bandeira no Dia da Implantação da República Popular 
da China e Dia Comemorativo do estabelecimento da RAEM

Pátria, a cerimónia solene do içar da bandeira na 
Praça do Lótus Dourado. A cerimónia foi presidida, 
respectivamente por Sua Excelência o Chefe do 
Executivo, Dr. Ho Iat Seng, e pelo Chefe do Executivo 
interino, Exm.º Secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, os quais passaram revista às Forças em 
Parada compostas pelos elementos dos Serviços de 
Alfândega, Corpo de Bombeiros e desta Corporação. 
Seguidamente, a Guarda de Honra dirigiu o Içar da 
Bandeira Nacional e da RAEM, com o toque do Hino 
Nacional. A cerimónia terminou com o desfile das 
Forças em Parada, em continência à Sua Excelência 
o Chefe do Executivo e outras entidades, oficiais e 
convidados.
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行政長官賀一誠及政府主要官員
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e os titulares dos 
principais cargos do governo

澳門特別行政區第五屆政府就職
Tomada de posse do V Governo da RAEM

2019 年 12 月 20 日，在澳門東亞運動會體育館

隆重舉行「慶祝澳門回歸祖國二十周年大會暨澳

門特別行政區第五屆政府就職典禮」，在國家主

席習近平監誓和見證下，行政長官及政府主要官

員宣誓就職。

No dia 20 de Dezembro de 2019, teve lugar na Nave 
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, a 
“Celebração do 20.º Aniversário do Regresso de Macau 
à Pátria e cerimónia de tomada de posse do V Governo 
da RAEM”. Perante o Presidente da RPChina, Xi Jinping, 
e no testemunho do mesmo, o Chefe do Executivo e os 
titulares dos principais cargos do governo tomaram posse, 
após juramento.

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

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

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

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)

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

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

原治安警察局梁文昌局長就任
警察總局局長 
O ex-comandante  do CPSP,  
L e o n g  M a n  C h e o n g ,  f o i 
e m p o s s a d o  n o  c a r g o  d e 
Comandante-Geral dos Serviços 
de Polícia Unitários
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本局新任局長就職
Tomada de posse do novo Comandante desta Corporação

2019 年 12 月 26 日，本局舉行新任局長就職

儀式，吳錦華警務總監就任治安警察局第五任

局長。

吳錦華局長於 1986 年加入保安部隊，1995 年

完成修讀警官培訓課程，多年來服務於本局轄

下澳門警務廳、交通廳及特警隊等不同部門，

長期在特警隊擔任主管和指揮官職務，2015 年

起擔任治安警察局副局長，2017 年起擔任警察

總局局長助理，主管民防及協調事務。

No dia 26 de Dezembro de 2019, realizou a 
cerimónia de tomada de posse do novo Comandante 
desta Corporação, Superintendente-geral Ng Kam Wa 
assumiu o cargo do Quinto Comandante do CPSP.

在黃少澤司長監誓下，吳錦華警務總監宣誓就任本局局長
Superintendente-geral Ng Kam Wa prestou juramento e tomou posse como Comandante 
desta Corporanção perante o Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak

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

Comandante Ng Kam Wa ingressou nas Forças de 
Segurança de Macau em 1986, concluiu o Curso de 
Formação de Oficiais em 1995, desempenhou serviço 
ao longo dos anos no Departamento Policial de 
Macau, Departamento de Trânsito e Unidade Táctica 
de Intervenção da Polícia (ora Unidade Especial de 
Polícia) e assumiu a longo prazo os cargos de chefia 
e de direcção da Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia. Assumiu o cargo de 2.º Comandante do 
CPSP a partir do ano 2015, e o cargo de Adjunto do 
Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários 
que responsabiliza pelos assuntos de coordenação e 
de protecção civil desde ano 2017.
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新中國七十年民間記憶展
Exposição sobre Memórias do Povo da Nova China durante 70 anos

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

本局領導層及主管參觀展覽 
Os dirigentes e chefias visitaram a exposição

Comércio e Exposições de Macau, e co-organizada 
pelo Museu de Jianchuan e Associação Promotora 
de União da Nação da China teve lugar nos dias 21 
a 31 de Dezembro de 2019 no Fórum de Macau. 
Os dirigentes, as chefias dos diversos serviços, os 
trabalhadores, bem como o Grupo Júnior desta 
Corporação participaram activamente, e organizaram 
mais de 1.200 participantes para visitar a esta 
exposição, no sentido de dar uma retrospectiva 
conjunta acerca das memórias colectivas de diferentes 
épocas, conhecendo em profundo a história do nosso 
País e o processo do seu desenvolvimento.

由澳門日報與澳門展貿協會合辦，建川博物館

與中華民族團結促進會協辦的「一條大河波浪

寬　　新中國七十年民間記憶展」，2019 年

12 月 21 日至 31 日假綜藝館舉行。本局領導層、

各部門主管與人員，以及治安警少年團均積極

響應，期間共組織逾 1,200 人到場參觀展覽，

一起回顧不同年代的集體記憶，深入認識國家

歷史和發展進程。

A “Exposição sobre Memórias do Povo da Nova 
China durante 70 anos – Um rio grande com 
agitações das ondas sobre ondas” organizada em 
conjunto pelo Jornal Ou Mun e Associação de 
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2019 年打擊行動概況
Situação das operações de combate do ano 2019

為確保本澳長治久安，社會繁榮穩定，本局加

強執法力度，全力打擊各類犯罪以及違法違規

行為，竭力肅清犯罪行為。2019 年全年本局共

處理罪案 10,311 宗，較 2018 年增加 3.42%；

處理交通事故 13,691 宗，同比減少 0.52%；進

行不定期聯合反罪惡行動 188 次，調查 15,279

人次；因觸犯法律而被本局移送檢察院偵訊之

嫌犯共 2,281 人，同比增加 7.8%。

Com vista a assegurar a tranquilidade contínua de 
Macau e a prosperidade e estabilidade social, a 
Corporação reforça a execução da lei, empenhado-
se em investir um combate incansável contra os 
diversos crimes e infracções, envidando todos os 
esforços para eliminar a criminalidade. No ano 
2019, a Corporação tratou de totalmente 10.311 
casos criminais, os quais representam uma elevação 
de 3,42% em relação ao ano 2018; e tratou de 
mais de 13.691 casos de acidentes de viação, 
representando uma diminuição de 0,52% em 
relação ao ano anterior; realizou 188 operações 
conjuntas irregulares de combate contra o crime, e 
investigação a 15.279 pessoas; efectuou a entrega 
de 2.281 arguidos ao conhecimento do Ministério 
Público pela sua violação de lei, representando um 
aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.

本局共偵破 61 宗涉毒案件，移交檢察院偵辦的

嫌犯共 61 名。另外，警犬隊進行了緝毒行動

14,017 次。 

打擊毒品犯罪
Combate aos crimes relacionados com a droga

Esta Corporação desmantelou 61 casos de crime 
relacionados com a droga; um número total de 61 
suspeitos foram presentes ao Ministério Público para 
a investigação. O Pelotão Cinotécnico efectuou 
14.017 operações de combate à droga.
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本局全年共進行 500 次「掃黃」行動，共查獲

1,121 人，當中 1,071 人被即時遣返。

2019 年本局共檢控的士違規個案 3,172 宗，當

中「拒載」675 宗、「濫收車資」1,900 宗、其

他違例 597 宗；而票控「白牌車」駕駛者則共

122 宗。

Em 2019, foram aplicadas um total de 3.172 
autuações contra as infracções praticadas por 
taxistas pela Corporação, que compreenderam 675 
casos de “recusa de transporte”, 1.900 casos de 
“cobrança abusiva de tarifas” e 597 casos de outras 
infracções; e foram aplicadas 122 autuações contra 
os motoristas de “veículos que serviram como táxi 
sem alvará”.

「掃黃」行動
Operações de “combate à prostituição” 

打擊的士及「白牌車」違法行為 
Combate às infracções praticadas por taxistas e aos “veículos que serviram como táxi sem 
alvará” 

Esta Corporação procedeu, durante o ano, a 500 
operações de “combate à prostituição”, nas quais 
interceptou 1.121 indivíduos, e entre estes houve 
1.071 que foram imediatamente repatriados.
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打擊非法工作
Combate aos trabalhos ilegais

處理噪音 
Tratamento das queixas sobre o ruído

本局獨自及聯同勞工事務局共巡查了 4,231 個

地點，查獲 575 名非法工作人士，以及 118 名

僱用非法工作者的僱主。 

Esta Corporação inspeccionou, individualmente 
e em conjunto com a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, 4.231 lugares, onde 
levou à detenção de 575 trabalhadores ilegais 
e 118 empregadores por contratação ilegal de 
trabalhadores.

本局 2019 年接獲並處理共 7,608 宗噪音投訴， 

其中依法檢控及勸喻個案有 2,126 宗，未能確

認噪音來源共 5,482 宗。 

Em 2019, esta Corporação recebeu 7.608 queixas 
sobre distúrbio de ruídos, entre as quais, houve 2.126 
casos que envolveram a autuação nos termos da lei 
ou a devida advertência, e 5.482 casos em que não 
foram possíveis de confirmar a origem do ruído. 本局聯同環境保護局及南亞人士團體到各區宣傳控制

噪音信息
Esta Polícia, a DSPA e as associações de sul-asiático 
divulgaram as mensagens sobre o controlo de ruído nos 
diversos bairros

本局獨自及聯同旅遊局共檢控「經營非法提供

住宿」單位 292 個，當中查獲 26 名逾期逗留人

士以及 18 名非法入境者。 

打擊非法旅館
Combate à prestação de alojamento ilegal

A Corporação procedeu, individualmente e em 
colaboração com a Direcção dos Serviços de 
Turismo, à autuação contra 292 fracções autónomas 
exploradas para a prestação de alojamento ilegal, 
onde foram apreendidos 26 indivíduos por excesso 
de permanência e 18 imigrantes ilegais.
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Em 2019, a Corporação combateu constantemente 
as actividades de imigração clandestina, através do 
“Mecanismo de prevenção conjunta sobre trabalhos 
de combate a imigrantes ilegais”, conjuntamente 
com outros departamentos congéneres, tendo 
interceptado, no total, 1.016 imigrantes ilegais.

破獲飛機倉內盜竊案
Desmantelamento de casos de furto ocorridos na cabina do avião

《預防及打擊家庭暴力法》執法情況
Situação de execução da “Lei de prevenção e combate à violência doméstica”

2019 年本局持續打擊偷渡活動，並透過「反偷

渡工作聯防機制」聯同相關部門共截獲 1,016

名非法入境者。

本局共處理 38 宗機上盜竊案，涉案金額近 130

萬澳門圓，12 人被控「加重盜竊罪」。

Esta Corporação procedeu ao tratamento de 38 casos 
de furto ocorridos no avião, o montante envolvido 
foi de cerca de $1.300.000,00 patacas, e houve 
12 pessoas que foram acusadas do crime de “furto 
qualificado”.

2019 年本局處理個案中，共有 76 宗涉嫌違反

「家暴法」，並已移交相關部門跟進。

Dos casos tratados por esta Corporação no ano 
2019, 76 casos suspeitos de violação desta Lei foram 
transferidos aos respectivos departamentos para o 
devido acompanhamento.  

( 相片來源：社會工作局 )
(Origem da foto: Instituto de Acção Social)

公共部門合作機制常規工作會議
Reunião de trabalho regular do mecanismo de cooperação 
entre departamentos públicos

打擊非法入境 
Combate à imigração ilegal
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冬防行動
Operação de Inverno

Com vista à defesa do bom estado de segurança 
pública de Macau, os Serviços de Polícia Unitários 
diligenciaram, durante o período de 15 de Janeiro 
a 14 de Fevereiro de 2019, a coordenação e 
concertação entre o CPSP, a Polícia Judiciára e os 
Serviços de Alfândega para a realização conjunta 
de “Operação de Inverno 2019”. Com o reforço 
da vigilância sobre a segurança e ordem públicas 
de Macau, investirse um combate contra diversos 
crimes; através de actividades de sensibilização, 
tais como palestras e inspecção a bairros etc., 
despertar-se a consciência dos cidadãos para 
a prevenção do crime e o cumprimento da lei. 
Entretanto, procedeu-se à inspecção de vários 
estabelecimentos comerciais, karaokes, centros de 
diversões electrónicas, salões de bilhar, e casinos 
e suas áreas circundantes. Na operação realizada, 
foram mobilizados 5.769 efectivos policiais, 
interceptados 7.658 pessoas, dos quais 1.804 foram 
conduzidos para a esquadra para mais investigação, 
e após a investigação, 413 pessoas foram entregues 
ao Minis tér io  Públ ico por  envolvimento na 
prática do crime. A presente operação rendeu 
resultados positivos óbvios. Com o apoio dos 
cidadãos e da comunidade, os trabalhos policiais 
foram desenvolvidos de forma efectiva. A polícia 
continuará a acompanhar atentamente a situação de 
segurança pública, e tomar acções de prevenção e 
combate, esforçandose para a defesa do bom estado 
de segurança pública de Macau.

為維護本澳良好的治安環境，警察總局於 2019

年 1 月 15 日至 2 月 14 日期間，統籌並協調本

局及司法警察局，聯同海關共同開展「冬防行

動 2019」。透過加強對全澳治安和秩序的監控，

打擊各類犯罪，並透過講座、巡察社區等宣傳

活動，向市民傳遞防罪守法的意識。期間，巡

查了多間商舖、卡拉 OK、遊戲機中心、桌球室，

以及娛樂場所及其周邊範圍。整個行動動用警

力 5,769 人次，調查了 7,658 名人士，當中 1,804

人被帶返警局調查，413 人因涉及犯罪被移送

檢察院。是次行動成效顯著，在市民和社區的

配合下，各項警務工作得以有效開展。警方將

持續密切留意治安形勢，採取各項預防和打擊

行動，致力維護澳門的良好治安環境。
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反罪惡行動
Operações anti-crime

2019 年 5 月 19 日至 7 月 14 日期間，警察總

局統籌本局及司法警察局開展為期約兩個月的

反罪惡行動。行動期間，警方不定時在本澳多

個大型旅遊娛樂場所及周邊範圍進行巡查，動

用警力 4,551 人次，合共進行了 604 次掃蕩或

巡查行動，共截查 9,820 名人士，其中 2,168

人被帶返警局作進一步身份調查。經調查後，

發現 1,821 人因在本澳從事與其旅客身份不符

之活動而被遣離，當中人士涉嫌從事非法兌換、

不法借貸及賣淫活動，其中 31 人為逾期逗留人

士，18 人為非法入境者。期間，警方共破獲 18

宗刑事案件，依法將有關的 32 名人士送往檢察

院偵訊。

為持續淨化本澳治安環境，警方將繼續密切留

意社會治安狀況，以及不定期地進行反罪惡行

動，預防及打擊各類型犯罪行為，以維持平穩

的治安環境。

Sob a coordenação dos Serviços de Pol íc ia 
Unitários, esta Corporação e a Polícia Judiciária 
levaram a cabo, entre 19 de Maio e 14 de Julho 
de 2019, acções de combate à criminalidade com 
a duração de dois meses. Durante as operações, 
foram efectuadas rusgas aperiódicas nas diferentes 
instalações turísticas e diversões de grande recinto 
de Macau, bem como nas suas proximidades, 
mobilizaram 4.551 agentes policiais para um total 
de 604 acções de fiscalizações, 9.820 indivíduos 
foram sujeitos a identificação, dentro dos quais 
2.168 indivíduos foram conduzidos à Polícia para 
efeitos de averiguações. Após investigações, 1.821 
indivíduos foram recambiados pela prática de 
actos que não se correspondem com a qualidade 
de turista, em concreto se suspeitem pela prática 
de câmbio ilegal, de empréstimo ilegal e de 
prostituição, entre os quais, 31 deles encontravam 
em situação de excesso de permanência e 18 são 
imigrantes ilegais. No decorrer das operações a 
Polícia resolveu 18 casos criminais, e encaminhou 
ao Ministério Público no total de 32 envolvidos.

No sentido de purificar em contínuo o estado de 
segurança de Macau, a Polícia continuarão atentos 
à situação da segurança, desencadeando operações 
preventivas e de combate adequadas, a fim de 
manter um ambiente seguro e estável.
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「雷霆 2019」聯合行動
Operação conjunta “Trovoada 2019”

粵港澳三地警方展開代號「雷霆 2019」的聯合

行動在 2019 年 7 月 15 日至 9 月 12 日，及 11

月 1 日至 12 月 3 日期間分兩階段進行，藉以打

擊有組織犯罪、跨境高利貸及相關犯罪、不法

借貸、非法兌換貨幣活動、非法旅館、操控賣

淫、電信詐騙及偷渡犯罪等。

澳門方面，在警察總局協調下，由澳門海關、

本局及司法警察局聯合執行，動員警力 18,563

人次，展開了超過 1,129 次的針對性行動，調

查了 40,995 人，當中 6,393 人被帶返警局作身

份調查，1,562 人被移送檢察院偵訊，涉及案件

共 1,226 宗，其中 23 人被即時送往監獄服刑。

總結「雷霆 2019」三地聯合警務行動，已達到

淨化治安環境、預防及打擊犯罪的成效。透過

加強三地警方情報交流，適時制定針對性打擊

策略，合力打擊各類型的不法跨境活動，共同

維護區域安全和社會穩定。

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

de câmbio ilegal, a pensão ilegal, a exploração de 
prostituição, a burla telefónica e a imigração ilegal, 
entre outros.

Na RAEM, sob a coordenação dos Serviços de 
Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, esta 
Corporação e a Polícia Judiciária efectuaram acções 
conjuntas, mobilizaram 18.563 agentes policiais 
para mais de 1.129 acções, 40.995 indivíduos foram 
sujeitos a identificação, 6.393 indivíduos foram 
conduzidos à Polícia para efeitos de averiguações da 
identidade, dentro dos quais 1.562 indivíduos foram 
encaminhados ao Ministério Público, por suspeitas 
de prática de crimes, envolvendo um total de 1.226 
casos, dos quais, 23 foram entregues de imediato 
ao Estabelecimento Prisional para cumprimento da 
pena.

Em resumo, a operação tripartida “Trovoada 
2 0 1 9 ”  a t i n g i u  o  o b j e c t i v o  d e  m e l h o r a r  a 
segurança, prevenir e combater crimes. Mediante 
a intensificação de troca de informações entre as 
autoridades de três regiões, definir atempadamente 
as estratégias específicas de combate de forma 
a combater os diversos tipos de actos ilegais 
t ransfronteir iços,  contr ibuindo assim para a 
manutenção da tranquilidade de Macau.
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2019 年 2 月期間，本局出入境管制廳揭發兩名

本澳男子涉嫌收受不法利益行為，利用持有的

外地僱員配額，虛假聘用 2 名越南籍女子，以

便有關女子能長時間留澳。

本局立即展開搜證工作，經過周密部署深入調

查，加上勞工事務局的協助，再發現有多名勞

務中介以集團形式作案，與多名「假僱主」使

用相同手法，虛報情況申請勞工配額。另外，

亦發現上述中介及「假僱主」先後協助最少 20

多名外籍人士取得外地僱員身份。而每次交易

中，上述中介收取外籍人士 35,000 圓，而中介

則給予「假僱主」2,000 至 9,000 澳門圓不等的

報酬。

本局在連日行動中先後查獲 32 名（22 男 10 女）

涉案的中介、「假僱主」及外籍人士，並以涉

嫌觸犯「偽造文件」罪將上述人士移交檢察院

偵訊。

D u r a n t e  o  m ê s  d e  F e v e r e i r o  d e  2 0 1 9 ,  o 
Departamento de Controlo Fronteir iço desta 
Corporação descobriu dois residentes de Macau 
que suspeitam a receber bens lucrativos por 
actos ilícitos, aproveitando a quota destinada aos 
trabalhadores não residentes para recrutar, de forma 
de contratação falsa, duas senhoras de nacionalidade 
vietnamita, a fim de elas poderem permanecer em 
Macau a um longo período de tempo. 

Esta Corporação desenvolveu de imediato os 
t rabalhos de recolha de provas ,  após a um 
planeamento cuidadoso e investigação aprofundada, 
ainda pelo auxílio prestado pela Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, descobriu ainda 
que vários intermediários praticaram, em forma de 
uma organização, o respectivo crime, utilizando a 
mesma maneira em prestar declaração falsa com 
os “empregadores falsos” para requerer a quota de 
trabalhador. Por outro lado, descobriu ainda que 
estes intermediários e “empregadores falsos” já 
tinham apo i ados mais de 20 estrangeiros a obter 
a qualidade de trabalhador não residente. E cada 
caso, pode o mencionado intermediário receber do 
estrangeiro 35.000,00 patacas, sendo o “empregador 
falso” a receber do intermediário uma quantia entre 
2.000,00 a 9.000,00 patacas. 

Nestes dias de acção, esta Corporação deteu 
respectivamente 32 indivíduos (22 homens e 
10 mulheres) que se incluem intermediários, 
“empregadores falsos” e estrangeiros, os quais foram 
encaminhados pela esta Corporação ao Ministério 
Público por suspeito de “falsificação de documento”.

本年度案件摘錄
Resumo dos casos do ano

出入境管制廳破獲假聘用案   查獲多人
Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu caso de contratação falsa, vários indivíduos foram 
detidos
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( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)

2019 年 2 月 14 日，本局特警隊人員在西灣湖

巷附近進行查車行動時，截獲一輛輕型汽車，

發現男司機神情慌張，警員在該名男子身上搜

出 3 包懷疑毒品「可卡因」，連包裝袋共重約

0.91 克，男子經藥物檢驗呈陽性反應。隨後，

本局情報廳人員在其住所發現有 12 粒懷疑大麻

種子及兩個懷疑吸食工具。

本局以「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」、「不

適當持有器具或設備」、「不法販賣麻醉藥品

及精神藥物」及「醉酒駕駛或受麻醉品或精神

科物質影響下駕駛」罪將其送交檢察院偵訊。

No dia 14 de Fevereiro de 2019, os gentes da 
Unidade Especial de Polícia interceptaram um 
automóvel ligeiro durante uma operação de “Stop” 
junto da Travessa do Lago Sai Van, onde verificaram 
um condutor com atitude anormal e encontraram 
no seu posse três saquinhos suspeitos de droga 
“Cocaína”, com peso total (incluíndo embalagem) 
cerca de 0.91g, indivíduo este foi sujeito exame 
de droga, cujo resultado foi positivo. Em seguida, 
os agentes do Departamento de Informações desta 
Corporação encontraram no seu domicílio 12 grãos 
suspeitos de sementes de cannabis e dois utensílios 
para consumo de droga. 

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

特警隊截獲毒駕男子
Unidade Especial de Polícia interceptou um condutor sob influência de droga
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本局接報兩宗懷疑操縱賣淫案件，一宗報稱在

祐漢新村第一街一帶有人進行賣淫活動，情報

廳警員於 2019 年 4 月 4 日到上址調查，期間截

獲 4 名懷疑從事賣淫活動之內地女子。警員在

其中一名女子報住的單位內發現大量賣淫工具，

以及另外 2 名懷疑賣淫的內地女子及 1 名男子。

隨後，警員在附近再截獲懷疑負責把風的 2 女 1

男， 經調查後有強烈跡象顯示其從事操縱賣淫

的不法行為，涉嫌觸犯「操縱賣淫」罪，本局

將該 3 名男女及上述 7 名人士一併移送檢察院

偵訊。

另一宗操縱賣淫案件報稱位於路氹連貫公路某

酒店内懷疑有人從事賣淫活動，情報廳人員就

案件展開調查。經調查後發現 2 名男子及 1 名

內地女子涉嫌招攬他人在酒店房間内從事賣淫

活動，並從中收取賣淫肉金作為房間租金。調

查期間發現當中内地男子為非法入境者，而另 1

名本澳男子則提供身份資料予上述人士，用作

登記有關的酒店房間之用。本局將該 3 名均涉

嫌觸犯「操縱賣淫」罪的男女，以及調查中截

獲的 4 名涉嫌從事賣淫活動的内地女子移送檢

察院偵訊。

Esta Corporação recebeu duas participações sobre a 
exploração de prostituição. A primeira participação 
indicou que haveria actividades de exploração da 
prostituição num edifício na zona perto da Rua Um 
do Bairro Iao Hon, pelo que no dia 4 de Abril de 
2019, agentes do Departamento de Informações 
(DI) deslocaram-se ao referido local para proceder 
às averiguções, onde interceptaram 4 mulheres do 

情報廳連續破獲兩宗操縱賣淫案   拘捕涉案嫌犯
O Departamento de Informações desmantelou dois casos de exploração de prostituição e deteve os 
arguidos envolvidos nos casos

Interior da China suspeitas da prática de prostituição. 
No apartamento declarado por uma das mulheres, 
foram encontrados a grande quantidade de artigos 
destinados à prática de prostituição, outras duas 
mulheres do Interior da China suspeitas da prática 
de prostituição e um homem. Posteriormente, 
nas proximidades do local acima referido foram 
ainda interceptados duas mulheres e um homem 
que se responsabilizavam por vigiar. Após feitas 
as averiguações, verificouse a existência de fortes 
indícios da prática do acto ilícito e da prática do 
crime de “Exploração de prostituição”, pelo que 
esses 3 indivíduos e os 7 indivíduos acima referidos 
foram encaminhados conjuntamente ao Ministério 
Público.

Outro caso sobre a exploração de prostituição 
aconteceu num casino localizado na Estrada do 
Itsmo, onde agentes do DI desenvolveram as 
investigações. Após feitas as averiguções, verificou-
se que dois homens e uma mulher oriunda do 
Interior da China eram suspeitos da angariação de 
pessoas para o exercício da prostituição no quarto 
do hotel, e da recebimento do dinheiro como renda 
do quarto; e ainda se verificou que um dos homens 
oriundo do Interior da China era imigrante ilegal, 
e outro homem oriundo de Macau, forneceu os 
dados de identificação dele às referidas pessoas 
para proceder ao registo de entrada no quarto do 
referido hotel. Os 3 indivíduos suspeitos da prática 
do crime de “Exploração de prostituição” e outras 4 
mulheres do Interior da China suspeitas da prática 
de prostituição e interceptadas na investigação 
foram encaminhados ao Ministério Público.
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2019 年 4 月 15 日，本局接獲市民報案，稱停

泊在東望洋斜巷附近一帶的多輛車輛疑遭到硬

物毀損。本局隨即派員前往上址進行調查，期

間發現 8 輛輕型汽車及 10 輛電單車均受到不同

程度的毀損。經本局情報廳警員展開深入調查

後，鎖定一名涉案男子。隨後，警員在一娛樂

場門外成功截獲該名男子，其聲稱因賭敗關係，

故隨意在地上拾起石頭，分別毀損多輛車輛以

作發泄，及後途經新口岸某押店，更萌生貪念，

同樣以石頭砸向店內櫥窗，盜去多條金鏈，並

將部份金鏈典當圖利。

上述嫌犯為一名年約 30 歲的韓國籍男子，本局

對其控以「毀損」罪，並就涉及之「加重盜竊」 

罪移交司法警察局跟進偵訊。

No dia 15 de Abril de 2019, esta Corporação 
recebeu uma participação de cidadão, indicando 
que vários veículos estacionados na zona perto da 
Calçada do Gaio foram danificados por objectos 

情報廳警員迅速截獲連環毀損男子
Agentes do Departamento de Informações interceptaram rapidamente um homem que danificou os 
veículos

sólidos, pelo que esta Corporação enviou de 
imediato os agentes ao local de incidente para 
proceder as averiguções, e os nossos agentes 
verficaram que 8 veículos ligeiros e 10 motas foram 
danificados de diferentes níveis. Após feita uma 
averiguação profunda por agentes do Departamento 
de Informações,  foi  identi f icado um homem 
envolvido, o qual foi interceptado posteriormente 
pelos nossos agentes no acesso de um casino. 
O arguido confessou que por causa da perda no 
jogo, apanhou as pedras do chão e danificou 
vários veículos para desabafar, e depois quando 
ele passava por uma casa de penhores, atirou, por 
ganância, as pedras contra as montras e furtou 
vários colares de ouro, dos quais alguns já foram 
penhorados para a obtenção de lucro.

O arguido que tem cerca de 30 anos e é da 
nacionalidade sul-coreana, foi acusado por crime de 
“Dano” e transferido à Polícia Judiciária com crime 
de “Furto Qualificado”.
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2019 年 5 月期間，本局出入境管制廳調查一

宗懷疑假結婚案件，發現涉案人士為同一家族

人員，以重新組合婚姻關係的方式進行「假結

婚」，透過申請不動產臨時居留許可，惠及其

他家人取得在澳居留權。

經調查後，發現案件中直接受惠有關申請不動

產臨時居留許可而獲得澳門居留許可共有 2 男 8

女，而間接受惠共有 2 男 1 女。其中有 4 名人

士（1 男 3 女，年齡約 40 至 60 多歲）涉嫌觸

犯「偽造文件」罪，當中的 1 男 1 女涉嫌觸犯「作

虛假之當事人陳述或聲明」罪，本局將上述 4

名人士移送檢察院偵訊，並繼續追查其餘涉案

人士。

2019 年 1 月至 12 月，本局共偵破 82 宗假結

婚個案。

No mês de Maio de 2019, o Departamento de 
Controlo Fronteiriço investigou um caso suspeito 
do casamento falso, e descobriu que os indivíduos 
envolvidos são da mesma família e reconstituíram 
as relações matrimoniais para arranjar casamentos 
falsos: alguns membros desta família apresentaram 
pedido de autorização de residência temporária 
concedida por aquisição de bem imóvel para que 
os familiares possam adquirir a autorização de 
residência em Macau.

No presente caso, 2 homens e 8 mulheres ficaram 
directamente beneficiados através da apresentação 
do pedido de autorização de residência temporária 
concedida por aquisição de bem imóvel; e ficaram 
indirectamente beneficiados, 2 homens e 1 mulher. 
Após feitas as averiguações, verificou-se que 
4 indivíduos (1 do sexo masculino e 3 do sexo 
feminino, com idade entre os 40 e mais de 60 anos) 
são suspeitos da prática do crime de “Falsificação 
de documento”, entre os quais 1 homem e 1 mulher 
são suspeitos da prática do crime de “Falsidade 
de depoimento de parte ou declaração”. Os 4 
indivíduos acima referidos foram encaminhados ao 
Ministério Público, e o CPSP continua a procurar os 
restantes indivíduos envolvidos.

De Janeiro a Dezembro de 2019, esta Corporação 
desmantelou 82 casos de casamento falso.

出入境管制廳揭家族假結婚案
O Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu um caso de casamento falso contendo membros 
de uma família
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本局接獲舉報，懷疑位於路環一間汽車維修場

内有數名非法勞工。2019 年 6 月 3 日，本局情

報廳派員到場調查，發現上址有 2 名内地男子

正在進行維修汽車工作，其中一名持有外地僱

員身份認別證的男子涉嫌「過界」工作，另外

一名男子則未能出示合法在澳工作的證件。

經調查後發現涉嫌「過界」工作的男子，同時

涉嫌僱用另一名內地男子在維修場内非法工作。

另外，經濟局人員亦在上址發現一非法燃料產

品儲存倉庫，以鐵桶和膠桶盛載了合共 1,300

公升柴油，該場所因涉嫌違反「可燃產品設施

安全規章」之相關規定被查封。隨後，警員於

澳門巴波沙大馬路某單位截獲上述外僱所屬貿

易公司的女負責人，其聲稱公司持牌人為其身

在內地的丈夫。

由於上述貿易公司的外僱、女負責人及其丈夫

涉嫌觸犯「僱用」罪，本局將案件移交檢察院

偵訊，並將涉嫌非法工作的內地男子送交相關

部門跟進處理，同時繼續追查身處內地的貿易

公司男負責人。

Esta Corporação recebeu uma participação de 
que houve trabalhadores ilegais numa oficina de 
reparação de automóveis em Coloane. Em 3 de 
Junho de 2019, o Departamento de Informações 
desta Corporação mandou agentes ao local para a 
investigação, detectou-se que houve dois homens 
do Interior da China estavam a reparar automóveis 
no referido local, um deles com o Título de 
Identificação de Trabalhador Não-residente foi 
suspeito de prestar trabalho para entidade/local 
diferente do que havia sido autorizado, e outro 
homem não conseguiu apresentar documento que 
lhe permite trabalhar legalmente em Macau.

Após a averiguação, reparou-se que o homem 
que prestou trabalho para entidade/local diferente 
do que havia sido autorizado foi suspeito de 
empregar outro homem do Interior da China para 
trabalhar ilegalmente na oficina. Para além disso, 
o pessoal da Direcção dos Serviços de Economia 
detectou que no referido local houve um armazém 
ilegal de produtos combustíveis, em que foram 
usados baldes metais e plásticos para depositar 
um total de 1,300 litros de gasóleo, o respectivo 
estabelecimento foi bloqueado por suspeito de 
violar o Regulamento de Segurança das Instalações 
de Produtos Combustíveis. Seguidamente, os agentes 
interceptaram a responsável da empresa comercial 
que tinha contratado os referidos trabalhadores 
ilegais num departamento situado na Avenida de 
Artur Tamagnini Barbosa, a responsável alegou que 
o titular da licença da empresa é o marido dela que 
estava no Interior da China.

Os trabalhadores ilegais, a responsável da empresa 
comercial e o seu marido, por suspeitos de cometer 
o crime de “Emprego”, esta Corporação encaminhou 
o caso ao Ministério Público para o devido inquérito, 
entregando os homens do Interior da China que 
trabalhavam ilegalmente ao respectivo serviço 
para o devido tratamento, bem como continuava a 
perseguir o responsável da empresa que estava no 
Interior da China.

情報廳揭發汽車維修場僱用非法勞工及非法儲存燃料
O Departamento de Informações descobriu que uma oficina de reparação de automóveis tinha 
empregado trabalhadores ilegais e depositado ilegalmente combustível
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2019 年 6 月 7 日，本局南灣警司處警員在中區

一帶進行反扒竊行動，發現兩名形跡可疑男子

不斷徘徊及打量途人的財物。期間，警員目睹

其中一人以身體遮擋，而另一人則成功打開一

名旅客的背包，從包內盜去一個錢包後，兩人

便與另外一名男子會合，警員見狀隨即截獲該 3

名男子，並搜出懷疑盜竊得來的多部手機、現

金及錢包等，其後本局成功聯絡一名事主前來

認領失物。

3 名嫌犯為年齡介乎 33 至 45 歲的內地男子，

本局以「盜竊」罪將 3 人移送檢察院偵訊。

N o  d i a  7  d e  J u n h o  d e  2 0 1 9 ,  a g e n t e s  d o 
Comissariado da Praia Grande desta Corporação 
efectuaram na zona central de Macau uma operação 
de antiroubo, na qual encontraram dois homens 
com comportamento suspeitoso que estavam a 
vaguear e observar os objectos de outros peões. Em 

本局北區警司處派員調查 2019 年 8 月初發生的

多宗團夥盜竊案，於 8 月 11 日在黑沙環新街附

近發現 3 名可疑男子，上前截查期間 3 人突然

拔足而逃，警員隨即展開追截，成功將他們帶

返警局調查。

警方檢查他們隨行物品，發現有手提電腦、手

機、相機、少量現金及個人物品等。鑒於該 3

名男子無法正常啓動上述電子產品，並且不能

解釋物品的有關情況，故懷疑為其盜竊所得。

經警方分析調查，發現他們以互相遮掩及把風

的方式進行盜竊，本局以涉嫌觸犯「盜竊」罪

將上述人士移送檢察院偵訊。

O Comissariado da Zona Norte desta Corporação 
ordenou agentes para investigar vários casos de 
furto ocorridos em meados de Agosto de 2019 e 
que suspeitava-se ser desenvolvidos por um grupo. 
No dia 11 de Agosto, os agentes encontraram 3 
suspeitos junto da Rua Nova da Areia Preta e, 
quando estes pretendiam interceptá-los, os suspeitos 

南灣警司處拘三名「扒手」
O Comissariado da Praia Grande deteve três carteiristas

北區警司處破團夥盜竊案
O Comissariado da Zona Norte desmantelou um grupo que realizava furtos

seguida, os nossos agentes presenciaram que um 
deles estava a tapar, usando o corpo dele, a vista 
de um turista, e o outro abriu a mochila do referido 
turista, na qual tirou uma carteira. Depois, esses dois 
homens juntaram-se ao terceiro homem, momento 
aquele em que os nossos agentes interceptaram 
de imediato os três indivíduos, e na posse deles 
foram encontrados vários objectos suspeitos ser 
furtados, como telemóveis, dinheiro, carteiras, etc. 
Posteriormente, a nossa Polícia contactou com 
sucesso um dos proprietários dos objectos furtados 
para reconhecer os bens dele. 

Os três arguidos, oriundos do Interior da China e com 
idade entre os 33 e 45 anos , foram encaminhados ao 
Ministério Público por crime de “Furto”.

desataram a fugir, os agentes foram logo perseguí-los 
e acabaram por conseguir apanhálos, os quais foram 
seguidamente encaminhados à esquadra para uma 
melhor averiguação.

Quando os agentes fizeram uma revista aos objectos 
que os suspeitos traziam com eles, encontraram 
computador  por tá t i l ,  te lemóveis ,  máquinas 
fotográficas, pouca quantidade de numerário e 
outros objectos pessoais. No entanto, uma vez 
que os 3 suspeitos não conseguiram activar os 
supermencionados aparelhos electrónicos, bem 
como explicar a respectiva situação dos objectos, 
pelo que suspeita-se que são objectos furtados. 
Após da análise desta Polícia, descobriu-se que os 
suspeitos desenvolviam os casos de furto em grupo, 
ajudavam-se uns aos outros a tapar a visão das 
vítimas e vigiar a situação em redor para fugir da 
polícia. Esta Corporação encaminhou os respectivos 
suspeitos, por suspeita de prática do crime de “furto”, 
ao Ministério Público para os devidos efeitos.
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2019 年 8 月 23 日，本局接報一班由柬埔寨飛

往澳門的航班上懷疑發生盜竊案，有 4 名乘客

報稱放置在座位上方儲物櫃的手提袋及背包內

的多種貨幣現金不翼而飛，被盜現金合共折合

約 104,500 澳門圓。

警員調查期間，有乘客報稱飛行期間目睹 2 名

男子在別人座位上方的儲物櫃翻弄行李。隨後，

警員分別在兩名嫌疑人身上、某排座位底下及

儲物櫃搜出懷疑失竊的多種貨幣現金，而 2 名

涉案男子於警員詢問時均未能作出合理解釋，

故有強烈跡象顯示上述 2 人在機上作出盜竊

行為。

2 名男嫌犯均為內地居民，本局以「加重盜竊」

罪將他們移送檢察院偵訊。

No dia 23 de Agosto de 2019, o CPSP recebeu 
uma participação sobre a ocorrência do crime de 
furto a bordo de um avião que veio do Camboja 
para Macau. Houve 4 passageiros que declararam 
o desaparecimento dos seus valores em moedas 
diferentes guardados em malas e mochilas colocadas 

機場警務處拘捕「飛機老鼠」
A Divisão Policial do Aeroporto prendeu ladrões a bordo de um avião

nos compartimentos de bagagens em cima dos seus 
assentos; o numerário total furtado foi equivalente a 
cerca de 104.500,00 patacas.

Durante a invest igação pol icial ,  a lguns dos 
passageiros participaram que durante o voo, 
presenciaram 2 indivíduos que mexeram nas 
bagagens nos compartimentos acima dos assentos 
de outrem. Posteriormente, os agentes policiais 
encontraram montantes de dinheiro em moedas 
diferentes suspeitos de ser os furtos, respectivamente 
na pessoa de 2 indivíduos suspeitos, na parte abaixo 
duma fila de assentos, e num bolso de assento. Ao 
ser indagados pelos agentes policiais, os indivíduos 
envolvidos não podiam apresentar nenhuma 
justificação, pelo que houve fortes indícios que os 
2 indivíduos referidos tenham praticado o acto de 
furto a bordo de avião.

Os 2 arguidos são residentes do interior da China. 
A Corporação entregou-os ao conhecimento do 
Ministério Público com a acusação do crime de 
“furto qualificado”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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本局交通廳於 2019 年 9 月 9 日接報在路環竹

灣馬路發生交通事故，一輛輕型汽車懷疑失控

撞向山邊導致車輛翻側。警員到場後發現 4 名

傷者，其中徐姓女子及蔡姓女子均聲稱梁姓男

子為司機，而梁姓男子亦自稱為駕駛者，另一

名林姓女子因意識模糊故未能表達事故經過。

由於梁姓男子在現場被發現時身處車輛後方乘

客位附近，故警方對各人表述抱有懷疑，隨即

展開調查。

警方透過電子監察系統發現交通事故發生時，

汽車駕駛者為徐姓女子，故懷疑有人袒護徐姓

女子而冒認司機。警員隨即詢問徐姓女子並作

出告誡，其終承認為肇事司機，聲稱由於沒有

駕駛資格，故在交通事故發生後，與朋友商量

且決定以梁姓男子冒認為肇事司機來頂包，使

其能逃避責任。

涉案人士均為 20 多歲的本澳居民，2 名乘客（蔡

姓女子及梁姓男子）涉嫌觸犯「袒護他人」罪，

肇事司機（徐姓女子）涉嫌觸犯「逃避責任」罪，

本局將上述人士移送檢察院偵訊。

No dia 9 de Setembro de 2019, o Departamento de 
Transito desta Corporação recebeu uma participação 
sobre a ocorrência de um acidente de viação 
na Estrada de Cheoc Van, em Coloane, no qual 
suspeita-se que houve um veículo ligeiro que perdeu 
o controlo, bateu contra a montanha e, por fim, 
virou-se, ficando deitado de lado na estrada.Quando 
os agentes chegaram ao local encontraram 4 feridos, 
entre estes, duas mulheres, uma de apelido Chui 
e outra de apelido Choi, as quais alegaram que 
o condutor foi o homem com o apelido Leong, 

交通廳破交通事故「頂包」案
O Departamento de Trânsito desmantelou um caso sobre “favorecimento pessoal” num acidente de 
viação

tendo esse homem alegado também que ele era 
o respectivo condutor, e uma outra mulher de 
apelido Lam não conseguiu dizer sobre o que se 
tinha sucedido, porque não estava ainda muito 
consciente. Uma vez que o homem de apelido Lam, 
quando foi encontrado no local, encontrava-se junto 
aos lugares de passageiros da parte trás do veículo, 
pelo que, a parte da Polícia ficou desconfiada com 
as alegações dos respectivos feridos e por isso 
procedeu-se imediatamente à devida averiguação.

E ,  median te  do  s i s tema de  v ideovig i lânc ia 
electrónico, a Polícia descobriu que quando se deu 
o acidente o condutor do veículo era a mulher de 
apelido Chui, pelo que, suspeita-se que alguém 
está a favorecê-la, mentindo que era o respectivo 
condutor. Os agentes foram imediatamente proceder 
interrogatório e cominação à mulher de apelido 
Chui, tendo por isso esta confessado que era o 
respectivo condutor e porque não estava habilitada 
de conduzir, após do acidente, esta conversou com 
os amigos e decidiram que o amigo de apelido 
Leong diria aos agentes que foi ele o condutor 
que provocou o acidente, a fim de deixá-la fugir à 
responsabilidade.

Os envolvidos do presente caso são todos residentes 
de Macau e com cerca de 20 anos,  os dois 
passageiros (mulher de apelido Choi e homem de 
apelido Leong) suspeitam-se terem cometido o crime 
de “favorecimento pessoal” e a condutora (mulher 
de apelido Chui) suspeita-se ter cometido o crime 
de “fuga à responsabilidade”, esta Corporação 
encaminhou-os ao Ministério Público para os 
devidos efeitos.

( 濠江日報報導 )
 (Reportagem do Jornal “Hou Kong Daily”)
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2019 年 10 月 15 日晚上，本局新口岸警司處警

員巡經廣州街時發現一名形跡可疑男子，當該

名男子會合另外 2 名男子到達某酒店時，警員

隨即上前截查，發現 3 人均為香港居民，其中

可疑男子為未成年人士，其餘 2 人年約 20 歲。

警員在他們入住的房間搜出一袋裝有 189 小包

毒品「可卡因」，一名男子承認日前由一香港

友人安排其來澳販毒，日薪約 1,500 港圓，並

透過通訊軟件接收毒品的交收地點，至今已賣

出 18 包（每包售價約 650 至 700 澳門圓），

未出售之毒品則按指示收藏於上述酒店房間內。

警方將 3 人送往醫院進行藥物檢驗，當中未成

年男子和另一男子結果均呈陽性，而搜獲之毒

品「可卡因」連袋共重約 48.18 克，市值約 16

萬港圓。

本局對 2 名成年人士分別控以「不法販賣麻醉

藥品及精神科藥物」及「不法吸食麻醉藥品及

精神科藥物」罪，並移送檢察院偵訊。

Na noite do dia 15 de Outubro de 2019, uma 
patrulha do Comissariado da ZAPE do CPSP 
detectou, na Rua de Cantão, um indivíduo com 
atitudes suspeitas. Depois do encontro deste 
indivíduo com outros dois e a sua chegada a um 
hotel, nossos agentes chegaram à sua frente para 
fazer uma fiscalização. Verificou-se que todos os 

新口岸警司處偵破毒品案
Desmantelamento de um caso de droga pelo Comissariado da ZAPE

3 foram residentes de Hong Kong, entre os quais o 
indivíduo suspeito foi um menor, enquanto que os 
restantes tinham a idade de cerca de 20 anos.

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

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

A Coporação acusou um dos maiores do crime de 
“Tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas”, e o outro do crime de “Consumo 
i l íc i to  de  es tupefac ien tes  e  de  subs tâncias 
psicotrópicas”, tendo-os entregado ao conhecimento 
do Ministério Público.

( 力報報導 )
(Reportagem do Jornal “Exmoo News”)



 
O

perações Anti-crim
e

65

2019 年 10 月 21 日，本局情報廳派員到高美士

街某大廈進行打擊非法旅館行動，於某個單位

內截獲 4 名內地男女，其中一名「逾期逗留」

女子向警員出示一張懷疑偽造的入境申報表，

其後警員在其行李中再搜出 4 張懷疑偽造的入

境申報表。女子聲稱在新口岸某娛樂場附近向

一名不知名人士以 2,500 港圓購買了 5 張「入

境申報表」。有關入境申報表經出入境管制廳

證實為偽造，故觸犯「偽造文件」罪。

調查發現，當中一名男子為單位之承租人，以

月租 7,000 港圓將一個房間出租給該名女子，

涉嫌觸犯「收留」罪，本局將案件移送檢察院

偵訊。

Aos 21 de Outubro de 2019, quando os agentes do 
Departamento de Informações desta Corporação 
estavam a desenvolver uma operação de combate 
às pensões ilegais num edifício localizado na Rua 
do Marechal Gomes da Costa, interceptaram num 
apartamento quatro indivíduos que eram residentes 
do interior da China, entre estes uma mulher que 

情報廳打擊非法旅館行動揭收留及偽造文件案
O Departamento de Informações desmantelou um caso de acolhimento e falsificação de documento 
durante a operação de combate às pensões ilegais

se encontrava em “excesso de permanência” 
ap re sen tou  ao  agen t e  um documen to  que 
suspeitava-se ser um boletim de entrada e saída 
falsificado e, seguidamente, os agentes encontraram 
na sua bagagem mais quatro boletins de entrada e 
saída que suspeitavam-se ser também falsos. Tendo 
essa mulher alegado que adquiriu os referidos cinco 
boletins de entrada e saída, por 2.500,00 dólares 
de Hong Kong, a um indivíduo desconhecido 
junto dum casino do NAPE. Posteriormente, o 
Departamento de Controlo Fronteiriço confirmou 
que esses “boletins de entrada e saída” eram falsos, 
pelo que a referida mulher cometeu o crime de 
“falsificação de documento”.

Durante a investigação descobriu-se que, entre os 
quatro supramencionados indivíduos, um homem 
era o arrendatário desse apartamento e alugou um 
dos quarto desse apartamento à referida mulher 
por 7.000,00 dólares de Hong Kong por mês, 
daí que este suspeita-se ter cometido o crime de 
“acolhimento”; esta Corporação transferiou o 
presente caso ao Ministério Público para os devidos 
efeitos.
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2019 年 11 月 4 日凌晨，本局接報氹仔某酒店

外發生一宗懷疑有人被禁錮案件，氹仔警司處

立即派員到場進行調查。

報案者向警員聲稱其 2 名朋友在娛樂場耍樂後，

被幾名陌生男子帶上一輛汽車後載走，懷疑 2

人被禁錮，故報警求助。隨後，警員在凌晨約 2

時 45 分成功在氹仔孫逸仙博士大馬路截獲上述

車輛，並在車上發現 2 名被帶走的人士，以及 4

名涉案男女。上述 2 名事主被帶走期間，在威

迫下多次轉帳款項至某銀行戶口，合共金額約

為人民幣 115 萬圓，此外，其中一名事主更被

迫交出身上 10 萬港圓現金，以及簽下一張 1,090

萬港圓的欠款字條。  

由於案件涉及剝奪他人行動自由及勒索，屬司

法警察局專屬職權，故本局將案件移交司法警

察局跟進處理。

Na madrugada do dia 4 de Novembro de 2019, 
esta Corporação foi notificada de que suspeitava-se 
ter ocorrido um caso de sequestro junto dum hotel 
localizado na Taipa, pelo que o Comissariado da 
Taipa enviou imediatamente agentes ao local para 
proceder à respectiva investigação.

O part icipante alegou aos agentes que dois 
amigos dele, após de jogarem no casino, foram 
conduzidos a entrar para um veículo por quantos 
indivíduos desconhecidos e seguiram com eles, ele 

氹仔警司處揭發一宗禁錮及勒索案件
O Comissariado da Taipa desmantelou um caso de sequestro e extorsão

desconfia que os dois amigos foram sequestrados 
e por isso participou à Polícia para pedir auxílio. 
Posteriormente, às 02H45 da madrugada, os agentes 
conseguiram interceptar o respectivo veículo na 
Avenida Dr. Sun Yat Sen, tendo encontrado as 
referidas duas vítimas e, ainda, quatro suspeitos 
do presente caso dentro desse veículo. Quando as 
referidas vítimas foram levadas pelos suspeitos, estes 
ameaçaram e obrigaram-lhes a transferirem dinheiro, 
por várias vezes, a uma determinada conta bancária, 
cujo montante total foi de um milhão e cento e 
cinquenta mil renminbis, além disso, uma das 
vítimas foi, ainda, obrigada a entregar-lhes cem mil 
dólares de Hong Kong que trazia em numerário com 
ele, bem como, ainda, assinar numa folha como 
prova de dívida cujo montante era de dez milhões e 
novecentas mil dólares de Hong Kong.

Uma vez que o presente caso relaciona-se com os 
crimes de sequestro e extorsão, que constituem da 
competência exclusiva da Polícia Judiciária, pelo 
que esta Corporação transferiu-lo à Polícia Judiciária 
para esta proceder ao seu acompanhamento.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Macao Daily News”)
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本局交通廳持續進行巡查行動，對非法賽車、

超速駕駛及非法改裝車輛等違法行為加強檢控，

以維護本澳各道路使用者的安全。

2019 年 11 月 23 日晚上，交通廳警員在雞頸馬

路截獲 4 輛私家車和 2 部電單車，懷疑為非法

改裝車輛及正在進行非法賽車，故將有關車輛

帶返交通廳作進一步處理。

經檢驗後，上述車輛分別涉及加裝顏色車燈、

輪胎尺寸不合規格、車燈不合規格及沒有反光

牌等，交通廳對上述駕駛者作出檢控，並通知

有關車輛須到汽車檢驗中心進行檢車程序。

O Departamento de Trânsito desta Corporação 
efectua continuamente operações de inspecção e 
fiscalização, reforçando a acusação contra os actos 
irregulares, tais como as corridas ilegais, o excesso 
de velocidade e as alterações ilegais dos veículos, 
no sentido de salvaguardar a segurança dos utentes 
das vias rodoviárias de Macau.

À noite do dia 23 de Novembro de 2019, os agentes 

2019 年 12 月 14 日，本局氹仔警司處警員巡經

氹仔市區某休憩區時，發現一名形跡可疑男子，

警員隨即對其進行截查。期間，該名男子未能

出示有效身份證明文件，並向現場警員遞上一

張 1,000 港圓紙幣，要求警員收下現金放行，

由於男子已涉嫌觸犯「行賄」罪，故警員準備

將其帶返警處調查。這時候男子突然掙脫看守

作出反抗，推開警員後拔足逃跑，最終被現場

警員制服。

經調查後，證實男子為 40 多歲的內地非法入境

者，本局以「行賄」罪、「抗拒及脅迫」罪、「違

令」罪及「加重傷害身體完整性罪」，將其移

送檢察院偵訊。

No dia 14 de Dezembro de 2019, o agente policial 
do Comissariado da Taipa desta Corporação 
encontrou um homem com atitude suspeita numa 
zona de lazer da Taipa durante o patrulhamento, 

交通廳持續打擊非法賽車及非法改裝車輛
Departamento de Trânsito combate em contínuo as corridas e alterações ilegais dos veículos

氹仔警司處拘捕涉行賄之非法入境男子
O Comissariado da Taipa deteu um imigrante ilegal que envolve a corrupção activa

policiais do Departamento de Trânsito interceptaram, 
na Estrada da Ponta da Cabrita, quatro automóveis 
ligeiros e dois motociclos, suspeitaram em corrida 
ilegal e com alterações ilegais, sendo assim, foram 
todos encaminhados ao Departamento de Trânsito 
para posterior tratamento.

Após a inspecção efectuada, os mencionados 
veículos encontram envolvidos respectivamente 
com acréscimo de luzes coloridas, medida dos 
pneus inadequada, característica inadequada das 
luzes, bem como sem reflectores equipados, etc., 
sendo assim, o Departamento de Trânsito efectuou 
a acusação contra os respectivos condutores, 
av i sando-os  que  os  ve ícu los  menc ionados 
necessitam de ser sujeito ao procedimento de 
inspecção no Centro de Inspecções de Veículos.

sendo assim, o agente policial interceptou-o de 
imediato para uma verificação. Durante a qual, este 
homem não conseguiu apresentar o seu documento 
de identificação válido, e entregou a este agente 
policial uma nota de mil Hong Kong dólares para 
pedir a sua libertação, devido a que este homem já 
cometiu o crime de “corrupção activa”, por isso, o 
agente policial estava preparado de levar-o para a 
esquadra, nessa altura, o homem, resistiu de repente, 
tentou libertar-se, empurrou o agente policial e 
começou a fugir, mas no final foi ele dominado pelo 
este agente policial. 

Após as averiguações, foi provado que este homem 
de mais de 40 anos de idade se tratava de imigrante 
ilegal, esta Corporação encaminhou-o ao Ministério 
Público sob a acusação dos crimes de “corrupção 
activa”, “resistência e coacção”, “desobediência” e 
“ofensa qualificada à integridade física”.
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社區警務交流會合影
Fotografia conjunta dos participantes do “Seminário de intercâmbio sobre o policiamento comunitário”

冬防會晤
Visita de várias associações na ocasião da prevenção 
dos crimes do Inverno

本局透過「社區警務聯絡機制」、「警 ‧ 校聯絡

機制」及「酒店業警務聯絡機制」，作為警方

與社區溝通的橋樑，適時向社區與業界發放警

情資訊、積極開辦講座及培訓課程，並透過機

制有效接收居民和業界的通報、意見及訴求，

及時作出預防災害的科學警務部署，提升防罪

滅罪的敏感度與績效。

本局持續優化及擴充各領域與階層的社群網絡，

以凝聚廣大居民、旅客及業界龐大的力量，共

同攜手預防及打擊犯罪，締造澳門安全和諧社

區環境。

Aprovei tando o  “mecanismo de l igação de 
policiamento comunitário”, o “mecanismo de 
ligação entre a polícia e escolas” e o “mecanismo 
de ligação policial com o sector da hotelaria” 
como pontes de comunicação entre a polícia e 

社區警務
Policiamento Comunitário

a população, a Corporação procedeu à difusão 
oportuna de informações policiais à comunidade 
e sectores profissionais; à organização activa 
de palestras e cursos de formação; à recepção 
efectiva de participação, sugestões e exigências 
dos residentes e sectores; à disposição atempada 
de policiamento científico para a protecção civil, e 
ao melhoramento da sensibilidade e dos efeitos da 
prevenção e combate contra o crime.

A Corporação vem prosseguindo o aperfeiçoamento 
e alargamento das redes comunitárias de diferentes 
áreas e estratos sociais, por forma a aglomerar os 
esforços enormes da população, visitantes e sectores 
profissionais, visando a cooperação em preveção e 
combate contra o crime, e a criação de um ambiente 
seguro e harmónico na comunidade de Macau.
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「社區警務聯絡機制」恆常工作會議
Reunião de trabalho permanente do “Mecanismo de Ligação do Policiamento Comunitário”

「社區警務聯絡機制」已成立六周年，期間擔

當起警隊與社區溝通的橋樑，並得到社會各界

的積極響應與支持，促進各個範疇的警務工作

順利開展，使本局在防罪推廣及滅罪行動方面

均績效彰著。

2019 年，「社區警務聯絡機制」參與社群增至

11 個，社區聯絡主任增至 175 人，本局與社會

群體進行互動近 188 次。透過廣泛且緊密地與

各社群聯繫互動，積極展開社區防罪滅罪工作，

包括進行定期會晤、警情通報、開辦講座或培

訓課程、社區宣傳和收集民意等，發揮警民合

作的強大力量。 

O “mecanismo de l igação de pol ic iamento 
comunitário” tem sido estabelecido desde há 6 
anos. Entretanto, o mecanismo serviu de uma ponte 
de comunicação entre a polícia e a comunidade, 
e  ganhou a repercussão e apoio act ivos  de 
diversos sectores sociais, favorecendo o bom 
desenvolvimento de policiamento em diferentes 
áreas, contribuindo para óbvios resultados nas 
acções desenvolvidas pela Corporação no âmbito da 
divulgação de prevenção do crime, bem como do 
seu combate.

Em 2019, o número de associações participantes 
do “mecanismo de l igação de pol iciamento 
comunitário” cresceu para 11, e o número de 
coordenadores  de  l igação do pol ic iamento 
comunitário subiu para 175, e bem assim, houve 
de cerca de 188 actividades interaccionais entre a 
Corporação e as associações. Através de contactos 
e interacções amplas e estreitas com as associações, 
a  Corporação  desenvo lveu  ac t ivamente  os 
trabalhos de prevenção e combate à criminalidade 
nos bairros comunitários, incluindo encontros 
periódicos, comunicação de informações da polícia, 
organização de palestras ou cursos de formação, 
sensibilização comunitária e recolha de opiniões e 
sugestões da população etc., promovendo os efeitos 
de cooperação polícia-cidadão.

「社區警務聯絡機制」
“Mecanismo de ligação de policiamento comunitário”
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澳門物業管理業商會及澳門不動產管理專業技術人員協會
Associação de Administração de Propriedades de Macau e Associação 
dos Técnicos Profissionais da Administração de Imóveis de Macau

澳門物業管理專業人員協會
As soc i ação  de  P ro f i s s i ona i s  do  Sec to r  da 
Administração de Propriedades de Macau

澳門社會民生促進會
Macao Associat ion of Social  and 
Livelihood Enhancement

澳門歸僑總會
Associação Geral dos Chineses Ultramarinos 
de Macau民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

與機制合作社群互訪交流
Cooperação com o mecanismo, intercâmbio recíproco entre as associações
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澳門街坊會聯合總會及屬下機構
União Geral das Associações dos Moradores de Macau e organizações 
subordinadas

澳門婦女聯合總會
Associação Geral das Mulheres de Macau

澳門中華新青年協會
Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau

澳門中華學生聯合總會
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau

澳門工會聯合總會
Federação das Associações dos Operários de Macau
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本局透過「警 ‧ 校聯絡機制」展開警隊與校園之

間的合作互動，藉此提高青少年自我保護意識

及認識法律規範、預防及撲滅校園犯罪、引導

青少年身心健康發展，共同創建良好學習環境。

為持續開展青少年事務工作，本局與教育界合

作，進行文化學術交流會議及參訪活動、開設

法律知識專題課程、舉辦防罪防災講座及學警

體驗營等，強化青少年健康身心發展。現時共

有來自本澳 83 間學校的 273 位代表成為本局

的學校聯絡人。2019 年與機制相關的活動共有

192 次，接觸師生逾 29,000 人次。本局未來將

持續加強與校方的合作，攜手為本澳青少年的

健康發展保駕護航。

Mediante o “mecanismo de ligação entre a polícia e 
escolas”, esta Corporação desenvolveu a cooperação 
interactiva entre as forças policiais e escolas, no 
sentido de reforçar a noção de auto-protecção 
dos jovens, transmitir a eles o conhecimento de 
normas jurídicas, efectuar a prevenção e o combate 
à criminalidade no campus, orientar o saudável 
desenvolvimento físico e mental dos jovens, criando 
em conjunto um bom ambiente de estudo.

Para prosseguir o desenvolvimento dos serviços 
relativos aos jovens, esta Corporação em cooperação 
com o sector de ensino, organizaram intercâmbio 
cultural e académico, actividade de visita, curso 

「警 . 校聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação entre a Polícia e Escolas”

局長與學生真情對話
Conversa franca entre o Comandante e os estudantes

大專 ‧ 警務交流會合照
Fotografia conjunta com as entidades do ensino superior – Secção de intercâmbio de policiamento

temático sobre conhecimento jurídico, palestras 
de prevenção contra crimes e de protecção civil, 
e programa de cadetes etc., tudo para o reforço 
de desenvolvimento positivo da saúde física e 
mental dos jovens. Actualmente, houve no total 
de 273 representantes das 83 escolas de Macau 
a serem responsável de contacto das escolas 
integradas no mecanismo. Em 2019, a Corporação 
organizou no total de 192 actividades associadas 
ao mecanismo, tendo estabelecido contacto com 
cerca de 29.000 professores e alunos. No futuro, 
a Corporação continuará a reforçar a cooperação 
com os estabelecimentos de ensino, empenhando-se 
em conjunto para o desenvolvimento saudável dos 
jovens de Macau.
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演講及新聞發佈班
Aula para técnicas de discurso e de conferência de imprensa

預防青少年犯罪講座 
Palestra sobre a prevenção da delinquência juvenil

提防暑期工陷阱講座
Palestra sobre a prevenção de armadilhas de trabalho nas férias de Verão

模擬新聞發佈
Conferência de imprensa simulada

拜訪學校
Visita às escolas

青少年防罪活動
Actividades sobre a prevenção da delinquência juvenil
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升旗儀式演示
Cerimónia de hasteamento de bandeiras
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學警體驗營
Acampamento para experimentar a vida dos instruendos



社

區

警

務

78

「治安警少年團」
“Grupo Júnior do CPSP”

保安司司長與青年真情對話 
Conversa franca entre o Secretário para a Segurança e jovens

參觀「國家安全教育展」
Visita à “Exposição de Educação sobre 
a Segurança Nacional”

聯同本局人員宣傳防罪
Sensibilização de prevenção 
criminal em conjunto com os 
agentes da Corporação

前往香港參與「國際青少年營」
Deslocação a Hong Kong para participar 
no Youth Camp

行山知識學習營
Campo de aprendizagem sobre o passeio na montanha

義工培訓計劃課程
Programa de formação de serviços voluntários

道路交通指揮體驗
Experimentar a regular o trânsito 
rodoviário 參觀本局前線部門

Visita a subunidade da linha da frente da Corporação

參與首次澳門高校及青少年團體國旗儀仗隊
隊列展示活動
Participação na “1.ª Edição da Exposição de 
Desfile das Guardas de Honra da Bandeira 
Nacional das Instituições de Ensino Superior e 
das Associações Juvenis”

前往珠海參與「澳門青年創業創新考
察團」
Deslocação a Zhuhai para participar na 
“Visita de Empreendedorismo e Inovação 
para Jovens de Macau”
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「治安小警苗」暑期活動
Actividades de Verão para a “Polícia Juvenil do CPSP”

學生參觀本局前線部門
Visita dos estudantes a subunidade da linha da frente da Corporação
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澳門旅遊業於世界享有盛名，每年都會迎來大量

來自不同地區的旅客。2019 年訪澳旅客逾 3,900

萬人次，同比增加 10%。為維護澳門良好的治

安環境及推動國際知名旅遊城市的形象，本局透

過「酒店業警務聯絡機制」與酒店業界開展緊密

的合作聯繫，透過恆常會晤，交流意見，互通警

情，合力維護城市與酒店業界的治安環境。

本局一直高度關注酒店周邊地區的治安形勢、

交通環境及犯罪活動。自「酒店業警務聯絡機

制」實施以來，透過更直接快速的警情通報系

統和更完善的溝通措施，有效發揮了酒店業界

與警方的合作力量，破獲了多宗相關罪案，進

而淨化了酒店及其周邊地區的環境。未來，本

局仍將持續優化聯絡機制，保持與業界的緊密

溝通和合作，共同維護「世界旅遊休閒中心」

的美譽。

「酒店業警務聯絡機制」
“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro”

酒店業警務聯絡機制交流會
Reunião de intercâmbio do Mecanismo de Ligação Policial 
Policial no Sector Hoteleiro

A indústria do turismo de Macau é conhecida a 
nível mundial, e recebe anualmente grande número 
de visitantes vindos de todos os lados do mundo. 
Em 2019, entraram em Macau cerca de 39 milhões 
visitantes, representando um aumento de 10% 
em relação ao ano anterior. Com a finalidade de 
defender o bom ambiente de segurança de Macau 
e desenvolver a imagem de cidade internacional de 
turismo, mediante o “mecanismo de ligação policial 
no sector hoteleiro”, esta Corporação em conjunto 
com o sector da hotelaria desenvolveram uma 
estreita cooperação e ligação. Com os encontros 
constantes, o intercâmbio de opiniões e a troca de 
informações sobre a situação de segurança pública, 
colaboraram-se para a defesa de segurança pública 
da cidade e no sector da hotelaria.

A  C o r p o r a ç ã o  t e m ,  c o m o  s e m p r e ,  g r a n d e 
preocupação com a situação de segurança pública, 
de t rânsi to e de act iv idades cr iminosas nas 
imediações dos hoteis. Desde a implementação 
do “mecanismo de ligação policial no sector 
hoteleiro”, mediante o sistema mais directo e 
rápido de troca de informações sobre a situação de 
segurança pública, e através de melhores medidas 
de comunicação, demonstrou-se efectivamente a 
força de cooperação entre o sector da hotelaria 
e a policia no desmantelamento de vários casos 
criminais, favorecendo a purificação do ambiente de 
hoteis e dos seus arredores. No futuro, a Corporação 
continuará a aperfeiçoar o mecanismo de ligação 
e manter estreita comunicação e cooperação com 
o sector, defendendo em conjunto o prestígio de 
“Centro Mundial de Turismo e Lazer”.
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與業界代表會晤
Encontros com os representantes dos diferentes sectores

舉辦民防知識講座
Realização de palestras sobre conhecimentos de protecção civil
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警媒互動關係
Interligação entre a Polícia e os Órgãos de Comunicação 
Social

良好的治安環境除了需要警務人員於各層面的

努力維護，傳媒的支持和配合也不可或缺。為

貫徹實施「主動警務」、「社區警務」及「公

關警務」的治安理念，本局在積極維護社會治

安的同時，亦與傳媒創建正面良好的互動關係，

包括設立 24 小時新聞官聯絡機制、配合特區

政府發言人制度、設立日常新聞、重大事件及

特別新聞發佈會等。2019 年共舉行新聞發佈會

244 次，發放新聞稿 240 篇，發放予媒體短信

共 16,063 次。

此外，本局與時俱進，善用網絡社交媒體，先

後設立並持續優化官方網頁和手機應用程式，

讓市民能即時掌握本局動態及提供消息或意見。

本局秉持對新聞實事求是的公正態度，以及對

善意批評及監督的虛心接受，借助傳媒和網絡

平台實現了警隊與市民更緊密的聯繫，從而促

進彼此信任與理解，提升警隊執行職務效益的

同時，對社會安全治理亦發揮著積極作用。

Para manter um bom ambiente de segurança, 
necessita-se do esforço proporcionado pelos agentes 
em diferentes áreas, bem como não se poderá faltar 
do apoio e coordenação prestada pelos órgãos de 
comunicação social. E no intuito de implementar as 
linhas conceptuais de segurança, nomeadamente, 
“Policiamento Activo”, “Policimaneto Comunitário” 
e “Policiamento de Proximidade”, esta Corporação, 
a par de estar empenhada na manutenção da 
segurança da sociedade, estabeleceu também uma 
boa interligação com os órgãos de comunicação 

本局與傳媒新春會晤
Encontro entre esta Corporação 
e os Órgãos de Comunicação 
Social no período do Ano Novo 
Chinês

social, incluindo: o estabelecimento do mecanismo 
de ligação de 24 horas com o oficial de dia para a 
prestação de informações por telefone, coordenação 
c o m  o  r e g i m e  d e  p o r t a - v o z  d o  G o v e r n o , 
estabelecimento de conferências de imprensa 
diárias e de incidentes importantes, de grande 
dimensão e especiais, etc.. Em 2019, realizou-se 
244 conferências de imprensa, publicou-se 240 
comunicados e emitiu-se 16.063 mensagens curtas 
(sms) aos órgãos de comunicação social.

Além disso ,  es ta  Corporação es tá  a  par  do 
desenvolvimento da sociedade e aproveita bem as 
actuais plataformas sociais da rede de informática, 
tendo criado e melhorado constantemente o website 
oficial e a aplicação de telemóvel desta Polícia, a 
fim de dar a conhecer as suas actividades recentes e 
informações, bem como disponibilizar a prestação 
de opiniões aos cidadãos.

Esta Corporação adopta sempre um comportamento 
justo perante a busca da realidade dos factos 
nas notícias, bem como aceita abertamente as 
apreciações e fiscalizações de boa fé, e serve-se das 
plataformas dos órgãos de comunicação social e 
da rede ionformática para pôr em prática a ligação 
estreita entre a equipa policial e os cidadãos, 
promovendo-se, assim, a confiança e o entendimento 
entre as duas partes, elevando-se a eficiência no 
exercício das funções da equipa policial, e, ainda, 
produzindo-se efeitos eficazes para manutenção da 
ordem e segurança na sociedade.
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傳媒春茗
Jantar de Primavera com os órgãos de 
comunicação social

出席媒體訪談節目
Participação nos programas de entrevista

新聞發佈
Conferência de imprensa
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社區防罪宣傳
Promoções de prevenção de crimes junto dos bairros comunitários

為維護社區治安環境，本局除了嚴厲打擊社區犯

罪活動，亦積極推動防罪滅罪宣傳，讓大眾了

解不法份子常用作案手法及增強安全防衛意識，

加強警民合作，攜手創建良好的社區安全環境。

No intuito de estabelecer um ambiente seguro 
na sociedade, esta Corporação para além de 
combater rigorosamente as actividades criminosas 
dos bairros comunitários, promove activamente, 
também, as promoções de prevenção e combate 

本局人員聯同社區義工進行防罪宣傳
Agentes desta Corporação e voluntários do bairro comunitário desenvolvem 
conjuntamente promoções sobre a prevenção de crimes

傳遞民防應急訊息
Transmissão de mensagens de resposta à emergência e protecção civil

視察區內治安狀況
Inspeccão feita acerca do estado de segurança 
dentro da região

à criminalidade, para que a comunidade obtenha 
melhores conhecimentos sobre as formas habituais 
de realização de crimes por parte dos malfeitores 
e, reforçá-la o grau de alerta para a prevenção 
dos mesmos, e, ainda, intensificar a cooperação 
entre a Polícia e os cidadãos, a fim de construírem 
juntos um bom ambiente de segurança nos bairros 
comunitários.
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到各區派發防罪單張，呼籲居民旅客注意保管財物
Deslocação até às diversas zonas para distribuição de panfletos de prevenção à criminalidade, apelando à população 
e visitantes para tomar conta dos seus bens

向大廈管理從業員傳遞最新滅罪資訊
Transmissão de informações mais recentes sobre o combate à criminalidade para os respectivos 
guardas dos edifícios

商戶防罪宣傳
Divulgação de prevenção do crime 
para os comerciantes

在年宵市集和聖誕市集分享防罪滅罪資訊
Transmissão de mensagens de prevenção e 
combate à criminalidade na Feira da Véspera 
do Ano Novo Lunar e na Feira do Natal
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共創社區新環境
Criação de um novo ambiente na nossa comunidade

東南亞外僱防罪及民防宣傳活動
Campanha de Prevenção e Combate 
a Crimes para os Trabalhadores Não 
Residentes do Sudeste Asiático

職業新體驗園遊會
Bazar de experiência de profissão

參與社區宣傳活動
Participação nas actividades de sensibilização comunitárias

普法新 TEEN 地青少年法律推廣月
Mês de divulgação jurídica destinada a jovens -“ Novo Espaço para a Generalização do Direito”

六 ‧ 一國際兒童節園遊會
Dia Mundial da Criança
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澳門日報讀者公益基金會感謝
本局對百萬行的支持和協助
O Fundo de Benef ic iências 
dos Leitores do Jornal Ou Mun 
agradeceu à Corporação pelo 
apoio e cooperação prestada na 
Marcha de Caridade para um 
Milhão

本局持續加強與社群組織的互動合作，通過溝

通會晤，互通警情，深化警民關係，同心戮力

維護社區安寧，促進了防罪滅罪工作的開展和

效益。

Esta Corporação reforça de forma contínua a 
interacção e cooperação com as organizações 
comuni tár ias ,  e ,  a t ravés  da comunicação e 
encontros, as duas partes trocam informações sobre 
a situação de segurança pública, aprofundam as 
relações entre a Polícia e cidadãos, prevenem 
conjuntamente a tranquilidade comunitária e 
promovem o desenvolvimento e a eficiência 
dos trabalhos sobre a prevenção e combate à 
criminalidade.

社群會晤
Encontros com as organizações comunitárias

中國建築工程 ( 澳門 ) 有限公司與本局建立災害
事故合作機制
A Companhia de Engenharia e de Construção da 
China (Macau), Limitada, criou o mecanismo de 
cooperação para catástrofes, em conjunto com a 
Corporação

澳門建築機械工程商會到訪本局共商民防工作
A Associação dos Proprietários de Máquinas de Construção Civil de 
Macau visitou a Corporação para abordar, em conjunto, os trabalhos da 
protecção civil
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交通安全推廣
Sensibilização sobre a Segurança no Trânsito

本局持續推廣交通安全工作，包括在學校和社群

開辦講座、深入社區宣傳和製作媒體傳播等等，

冀望透過教育、宣傳及檢控道路違規違法行為

提高道路使用者的安全出行意識，致力確保人、

車雙方合法權益及道路交通安全有序。

Esta Corporação promove de forma contínua os 
trabalhos de sensibilização sobre a segurança no 
trânsito, incluindo a realização de palestras em 
escolas e organizações comunitárias, realização de 
campanhas de divulgação na comunidade, produção 
de publicidade nos media, etc, pretendendo, 
através da educação, sensibilização e autuação às 
infracções rodoviárias, elevar a sensibilização sobre 
a segurança de mobilidade dos utentes das vias 
públicas, com vista a contribuir para assegurar os 
direitos legais de peões e veículos e a segurança e 
boa ordem do trânsito rodoviário.

交通廳與團體合辦參觀活動
O Departamento de Trânsito e as associações organizaram 
conjuntamente as visitas

與團體合辦「交通安全講座」，提高居民和運輸從業員的交通安全意識
“Palestras sobre a Segurança Rodoviária”coorganizadas com várias associações e instituições, no intuito de sensibilizar a 
segurança rodoviária aos cidadãos e trabalhadores do sector de transportes
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透過活動向居民推廣交通安全訊息
Divulgação de informações sobre a segurança rodoviária aos cidadãos, através de diferentes actividades

宣導安全出行
Promoções sobre mobilidade com segurança

本局與交通運輸業總工會就本澳交通情況交換意見
Esta Corporação e a Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte 
de Macau trocaram opiniões sobre a situação de trânsito de Macau

截查車輛
Intercepção de veículos

檢控違規駕駛者
Autuação dos condutores que infrigiram as regras rodoviárias

繁忙時段增派警員疏導
Destaque de mais agentes para desobstruir o 
trânsito nos períodos mais movimentados
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專題講座
Palestras Temáticas

防盜防騙講座
Palestras sobre a Prevenção de Burla e de Furto

民防知識講座
Palestras sobre conhecimentos de protecção civil

工作法律專題講座
Palestra temática sobre a lei de trabalho

家居安全講座
Palestras sobre a Segurança Domiciliária
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警犬組成立於 1995 年，於人群管制、搜索及拯

救、追蹤、偵測炸藥、緝毒及執行反罪惡巡邏

等工作領域擔當重要角色。此外，警犬組於防

罪宣傳工作方面亦表現出色，透過各類型活動

有效傳遞防罪意識及守法精神。

O Grupo Cinotécnico foi  cr iado em 1995 e 
desempenha um papel importante nos âmbitos 
de controlo de pessoas, busca e salvamento, 
perseguição, detecção de explosivos, detecção de 
drogas, patrulha anti-crime, etc. Além disso, o Grupo 
Cinotécnico também revelou excelente desempenho 
na divulgação sobre a prevenção da criminalidade e, 
através dos diversos tipos de actividades, transmite 
eficientemete a consciência sobre a prevenção da 
criminalidade e o espírito de cumprimento da lei.

警犬隊宣揚守法精神
O Grupo Cinotécnico divulga o espírito de cumprimento da lei
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本局警察樂隊早於 1951 年成立，其專業精湛且

莊嚴典雅的演出，受到廣大市民的歡迎。除了

在官方儀式中擔任音樂演奏，樂隊也積極參與

社區活動並應邀前往本澳多間學校進行音樂交

流，展現警隊親切專業的形象。

A Banda de Música do CPSP foi criada em 1951, e 
as suas profissionais, magníficas e solenes actuações 
foram sempre muito bem acolhidas pelo público. 
Para além de actuações em todas as cerimónias 
oficiais, a Banda de Música também participa 
activamente nas actividades comunitárias e desloca-
se às diversas escolas de Macau para intercâmbio 
musical, mostrando assim a imagem profissional e 
amigável da equipa policial.

警察樂隊推廣親切形象
A Banda de Música do CPSP promove a sua imagem amigável



93

 
Policiam

ento Com
unitário

本局人員身體力行積極參與「公益金百萬行」

及「澳門明愛慈善跑」等慈善公益活動，體現

為善最樂的精神。活動期間，本局亦派駐人員

維持人流及交通秩序，讓活動現場在團結友愛

的和諧景致下順利進行。

No intuito de cumprir o espírito  de praticar a 
caridade é a maior fonte de felicidade, os agentes 
desta Corporação participaram, de forma activa e 
efectiva, na “Marcha da Caridade” e na “Corrida 
de caridade realizada pela Cáritas de Macau”, 
entre outras actividades do género. Durante as 
actividades, esta Corporação destacou agentes para 
manter a ordem de pessoas e de trânsito, de modo a 
que as actividades fossem realizadas com sucesso e 
num ambiente harmónico cheio de solidariedade.

積極參與公益活動
Participação activa nas actividades de caridade

公益金百萬行  
Marcha de Caridade para um Milhão

探訪院舍送上節日祝福
Visita a lares de jovens para dar bênçãos festivas

澳門明愛慈善跑
Corrida de Caridade das Cáritas de Macau



94

95

護法安民
Defesa da Legalidade e 

Protecção dos Cidadãos



護

法

安

民

96

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

吳錦華局長巡察內港客運碼頭設施
Inspecção efectuada pelo Comandante Ng Kam Wa 
nas instalações do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Interior

重要節假日及相關活動
Feriados importantes e as respectivas actividades

澳門作為「世界旅遊休閒中心」，經常舉辦大

型活動項目與民同樂，精彩盛事吸引大量旅客

前往，令市面人流暢旺。世界各地的旅客來訪，

為本澳的多元發展帶來契機，另一方面，也為

本澳交通秩序及社會治安帶來了挑戰。為保障

居民旅客生命財產安全、出行便利及活動順利

進行，本局適時採取相應警務措施，包括調配

警力疏導人流及車輛、實施人潮管制措施、加

強巡察工作及發佈實時警務資訊等，通過各項

警務措施確保公眾秩序和安全。

Macau, como um “Centro Mundial de Turismo 
e Lazer”, para a cidade ser mais dinâmica, em 
que se realizam sempre actividades e eventos de 
grande escala para conviver com os cidadãos e 
atrair os turistas. As visitas dos turistas das várias 

黃少澤司長在馬耀權局長和梁文昌局長陪同下，到市面及多個出入境事務站巡察
O Secretário Wong Sio Chak a desenvolver uma inspecção às diferentes ruas da cidade e postos de migração, 
acompanhado pelo Comandante geral Ma Io Kun e Comandante Leong Man Cheong 

regiões do Mundo trazem oportunidades para um 
desenvolvimento diversificado de Macau, por 
outro lado, são porém um desafio para a ordem 
de trânsito e a segurança social de Macau. Com o 
objectivo de garantir a segurança de vida e de bens 
de cidadãos e turistas, a deslocação conveniente 
e a realização das actividades com sucesso, esta 
Corporação toma atempadamente as medidas 
policiais correspondentes, incluindo a mobilização 
dos agentes para acelerar o fluxo de pessoas e de 
veículos, a aplicação de medidas de controlo de 
multidões, o reforço do trabalho de patrulhamento 
e publicação de informações policiais em tempo 
real, etc., para que sejam garantidas a ordem e a 
segurança do público através das várias medidas 
policiais.
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多個出入境事務站加開驗證櫃檯
Abertura de mais balcões alfandegários nos diversos Postos 
de Migração

加強市面巡邏
Reforço do patrulhamento dos agentes policiais no território

人潮管制措施
Medidas de Controlo de multidão

花車巡遊
Parada de Celebração do Ano Novo Chinês

國慶日
Aniversário da Implantação da República Popular da China

光影節
Festival da Luz



護

法

安

民

98

 除夕倒數活動
Evento da passagem de ano

美食節
Festival de Gastronomia

澳門國際幻彩大巡遊
Desfile Internacional de Macau

聖誕市集
Feira de Natal

澳門格蘭披治大賽車
Grande Prémio de Macau
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演習
Exercícios

為提升對各種突發事件的應變能力，過去一年

本局聯同相關部門及機構進行多次不同類別的

演習，藉此檢視各種現有機制和預案的成效，

優化跨部門溝通協調機制，確保對突發事件即

時作出有效應急處理。2019 年本局參與之演

習有：

- 1 月 24 日，好利安藥廠火警疏散演習。

- 3 月 6 日，海上事故應急演習。

- 3 月 13 日，路環九澳貨櫃碼頭火警疏散演習。

- 3 月 22 日，「捕狼」娛樂場突發事件演練。

- 3 月 22 日，澳門國際機場油庫火警演習。

- 3 月 26 日，「水晶魚」民防演習預演。

- 3 月 27 日至 7 月 9 日，在本澳 5 間學校進

行「學校防災實況演習」。

- 3 月 30 日，港珠澳大橋珠澳出入境大堂衝關

演習。

- 4 月 10 日，外港客運碼頭反恐演練。

- 4 月 27 日，「水晶魚」民防演習。

- 4 月 27 日，建築地盤意外事故演習。

- 4 月 27 日，西灣大橋下層行車道交通意外

演習。

- 4 月 28 日，港珠澳大橋車輛衝關演習。

- 5 月 9 日，新北安碼頭反恐演練。

- 5 月 14 日，筷子基坊眾互助會民防演習。

- 5 月 18 日及 6 月 12 日，仁伯爵綜合醫院火

警演習。

- 5 月 23 日，澳門國際機場乘客鼓譟演習。

A fim de melhorar a capacidade de resposta a 
incidentes imprevistos, no ano que passou, esta 
Corporação em conjunto com os vários serviços 
e instituições envolvidas fizeram diversos tipos de 
exercícios para rever o efeito dos actuais mecanismos 
e planos, e aperfeiçoar o mecanismo de coordenação 
e comunicação interdepartamental, assegurando uma 
intervenção rápida nos incidentes imprevistos. Os 
exercícios em que esta Corporação participou em 
2019 foram os seguintes:

-24 de Janeiro, Exercício de evacuação do incêndio na 
fábrica da Hovione.

-6 de Março, Exercício de busca e salvamento no mar.

-13 de Março, Exercício de evacuação do incêndio no 
Cais de Contentores do Porto de Ká-Hó, em Coloane.

-22 de Março, Exercício de simulação de resposta a 
incidente súbito nas instalações da operadora de jogo, 
denominado “Captura do Lobo”.

-22 de Março, Exercício do incêndio no depósito de 
gasolina do Aeroporto Internacional de Macau.

-26 de Março, Ensaio para exercício de protecção civil 
“Peixe de Cristal”.

-27 de Março a 9 de Julho, Exercício de “prevenção de 
catástrofes nas escolas” efectuado nas 5 instituições de 
ensino de Macau.

-30 de Março, Exercício de emergência face ao caso 
de entrada violenta de pessoa na ala de chegadas 
de Zhuhai e ala de partidas para Zhuhai do Posto de 
Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

-10 de Abril, Exercício contra-terrorismo no Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior.

-27 de Abril, Exercício de protecção civil “Peixe de Cristal”.

-27 de Abril, Exercício de simulação de acidente em 
terrenos de obras de construção civil.

-27 de Abril, Exercício do acidente rodoviário no túnel 
inferior da Ponte de Sai Van.

-28 de Abril, Exercício conjunto de emergência face 
ao caso de entrada violenta de um veículo na Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau.

-9 de Maio, Exercício contra-terrorismo no Terminal 
Marítimo do novo Terminal Marítimo de Passageiros 
da Taipa.

-14 de Maio, Exercício de protecção civil na 
Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos 
Moradores do Bairro “Fai Chi Kei”.

民防演習
Exercício de 
p r o t e c ç ã o 
civil
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澳門國際機場非法劫持航機演習
Exercício contra-sequestro aéreo no Aeroporto 
Internacional de Macau

- 5月23日，「迎風」粵港澳三地警方反恐演練。

- 6 月 6 日，「迅雷聯合行動」大型事故演習。

- 6 月 13 日，沙梨頭坊眾互助會民防演習。

- 6 月 19 日，澳門國際機場非法劫持航機演習。

- 6 月 28 日，路環九澳油庫火警疏散演習。

- 7 月 6 日，路氹城出入境事務站突發事件

演習。

- 7 月 13 日，澳門工會聯合總會民防演習。

- 7 月 16 日，港珠澳出入境事務站突發事件

演習。

- 7 月 31 日，蓮花口岸車道通關系統故障演練。

- 8 月 16 日，澳門大學河底隧道交通事故演習。

- 9 月 5 日，葡京酒店火警疏散演習。

- 9 月 9 日，教育暨青年局緊急疏散演習。

- 9 月 12 日，澳門國際機場全方位緊急演習。

- 9 月 12 日，港珠澳大橋防禦強颱風應急演練。

- 9 月 17 日，天然氣門站泄漏應急救援演練。

- 9 月 25 日，關閘出入境事務站車輛闖關聯合

演習。

- 10 月 9 日及 17 日，澳門輕軌氹仔線緊急事

故演習。

- 10 月 18 日，新建業商業中心火警演習。

- 10 月 22 日至 11 月 28 日，在本澳 4 間學校

進行「學校防災實況演習」。

- 10 月 29 日及 11 月 6 日，星際酒店娛樂場

消防疏散演習。

-18 de Maio e 12 de Junho, Exercício do incêndio no 
Centro Hospitalar Conde de S. Januário.

-23 de Maio, Exercício de simulação de incidente 
sobre o clamor apresentado por passageiros no 
Aeroporto Internacional de Macau.

-23 de Maio, Exercício conjunto antiterrorista das 
Polícias de Guangdong, Hong Kong e Macau, 
denominado “Ieng Fong”.

-6 de Junho, Simulacro “Operação Conjunta – 
Relâmpago”.

-13 de Junho, Exercício de protecção civil na 
Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do 
Patane.

-19 de Junho, Exercício contra-sequestro aéreo no 
Aeroporto Internacional de Macau.

-28 de Junho, Exercício de evacuação do incêndio no 
depósito de gasolina de Ká-Hó, Coloane.

-6 de Julho, Exercício de simulação em resposta ao 
incidente súbito no Posto de Migração de Cotai.

-13 de Julho, Exercício de protecção civil na Federação 
das Associações dos Operários de Macau.

-16 de Julho, Exercício de simulação em resposta ao 
incidente súbito no Posto Fronteiriço da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau.

-31 de Julho, Exercício de simulação de avaria do 
sistema informático de migração em corredores de 
veículos do Posto de Migração de Cotai.

-16 de Agosto, Exercício de acidente rodoviário no 
túnel subaquático da Universidade de Macau.

-5 de Setembro, Exercício de evacuação do incêndio 
no Hotel “Lisboa”.

-9 de Setembro, Exercício da evacuação de emergência 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

-12 de Setembro, Exercício de segurança do tipo 
“full-scale emergency” no Aeroporto Internacional de 
Macau.

-12 de Setembro, Exercício de resposta a contingências 
sobre a prevenção do forte tufão na Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau.

-17 de Setembro, Exercício de incidente sobre fuga da 
conduta do gás natural no gate do gás natural.

-25 de Setembro, Exercício conjunto de emergência 
face ao caso de entrada violenta de um veículo no 
Posto de Migração das Portas do Cerco.
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-9 e 17 de Outubro, Exercício de incidente emergente 
na Linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau.

-18 de Outubro, Exercício de incêndio no San Kin Yip 
Commercial Centre.

-22 de Outubro a 28 de Novembro, “Exercícios de 
Prevenção de Catástrofes em Escolas” efectuados nas 4 
instituições de ensino de Macau.

-29 de Outubro e 6 de Novembro, Exercício de 
evacuação do incêndio no Hotel StarWorld.

-3 de Novembro, Exercício de entrada violenta de 
pessoa no Posto de Migração da Ponte Hong Kong - 
Zhuhai - Macau.

-8 de Novembro, Exercício de evacuação do incêndio 
na Central Térmica de Ká-Hó de Coloane.

-14 a 29 de Novembro, Exercício teórico sobre 
“Suspeitos entraram em escolas” efectuado nas 9 
instituições de ensino de Macau.

-21 de Novembro, Exercício de evacuação do 
incêndio no HSBC.

-22 de Novembro, Exercício de segurança no 
Aeroporto Internacional de Macau.

-26 de Novembro, Exercício de evacuação do incêndio 
na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

-26 de Novembro, Exercício de evacuação do 
incêndio na Torre de Macau

-29 de Novembro, Exercício de notificação de alarme 
no Posto de Migração das Portas do Cerco

-3 de Dezembro, Exercício de entrada violenta de 
pessoa no Posto de Migração de Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai - Macau.

-5 de Dezembro, Exercício de entrada violenta de um 
veículo no Posto de Migração da Ponte Hong Kong - 
Zhuhai - Macau.

-10 de Dezembro, Exercício da evacuação de 
emergência da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude.

澳門輕軌氹仔線緊急事故演習
Exercício de incidente emergente na Linha da 
Taipa do Metro Ligeiro de Macau

關閘出入境事務站車輛闖關聯合演習
Exercício conjunto de emergência face ao caso de entrada 
violenta de um veículo no Posto de Migração das Portas do 
Cerco

- 11 月 3 日，港珠澳大橋出入境事務站衝關

演習。

- 11 月 8 日，路環九澳發電廠火警疏散演習。

- 11 月 14 日至 11 月 29 日，在本澳 9 間學校

進行「可疑人物闖入校園」桌上演習。

- 11 月 21 日，滙豐銀行火警疏散演習。

- 11 月 22 日，澳門國際機場保安演習。

- 11 月 26 日，教育暨青年局火警疏散演習。

- 11 月 26 日，澳門旅遊塔火警疏散演習。

- 11 月 29 日，關閘出入境事務站聯動警報器

通報演習。

- 12 月 3 日，跨境工業園區出入境事務站衝關

演習。

- 12 月 5 日，港珠澳大橋出入境事務站車輛衝

關演習。

- 12 月 10 日，教育暨青年局緊急疏散演習。

路氹城出入境事務站
突發事件演習
Exercício de simulação 
e m  r e s p o s t a  a o 
incidente súbito no 
Posto de Migração de 
Cotai
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就職晉升
Tomadas de posse e Promoções

2019 年 4 月 8 日，本局黃偉鴻警務總長正式

就任為副局長，並獲授予副警務總監之警銜。

黃偉鴻副局長於 1988 年加入治安警察局，於

1994 年修畢保安部隊高等學校第一屆警官培訓

課程後，歷任特警隊、交通廳、澳門警務廳、

資源管理廳之主管職務，並先後擔任交通廳澳

門交通警司處處長、資源管理廳物力資源處處

長、交通廳及行動廳廳長。自本年 1 月 15 日起，

擔任治安警察局代副局長。

2019 年 10 月 8 日，本局梁慶康警務總長正式

就任為副局長，並獲授予副警務總監之警銜。

梁慶康副局長於 1996 年修畢保安部隊高等學校

第二屆警官培訓課程後，歷任澳門警務廳、特

警隊、海島警務廳之主管職務，並先後擔任指

揮部輔助暨服務處處長、警察學校校長、特警

隊指揮官助理、情報廳廳長及策劃行動廳廳長。

自本年 5 月 1 日起，擔任治安警察局代副局長。

Em 8 de Outubro de 2019, o Intendente Leong 
Heng Hong tomou oficialmente posse do cargo de 
2.° Comandante do Corpo de Polícia de Segurança 

Em 8 de Abril de 2019, o Intendente Vong Vai 
Hong tomou oficialmente posse do cargo de 2.° 
Comandante do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, bem como foi promovido ao posto de 
Superintendente. O 2.º Comandante Vong Vai 
Hong integrou-se no CPSP em 1988. Após a sua 
conclusão do 1.º Curso de Formação de Oficiais 
na Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau em 1994, exercia as funções de chefia 
respectivamente da Unidade Táctica de Intervenção 
da Polícia, Departamento de Trânsito, Departamento 
Policial de Macau, e Departamento de Gestão de 
Recursos, e posteriormente, exercia as funções 
do Chefe do Departamento de Trânsito, e em 
seguida, do Departamento de Operações. A partir 
de 15 de Janeiro de 2019, assumiu o cargo de 2.º 
Comandante Subst. º do CPSP.

Pública, bem como foi promovido ao posto de 
Superintendente. O 2.° Comandante Leong Heng 
Hong, após concluído o “2.° Curso de Formação de 
Oficiais” na Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau em 1996, exerceu as funções de chefia, 
respectivamente, no Departamento Policial de 
Macau, Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 
e Departamento Policial das Ilhas e, posteriormente, 
foi Chefe da Divisão de Apoio e Serviços, Director da 
Escola de Polícia, Adjunto de Comandante da UEP, 
Chefe do Departamento de Informações e Chefe do 
Departamento de Planeamento de Operações. A 
partir do dia 1 de Maio de 2019, assumiu o cargo de 
2.° Comandante Subst.° do CPSP.
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2019 年 1 月 2 日，舉行了警官晉升儀式。6 位

副警務總長獲晉升為警務總長：

古敬軒、古綺勤、董志明、李昶文、劉小玲、

趙崇遠

11 位警司獲晉升為副警務總長：

梁飛鴻、黃劍虹、魏瑞斌、何少明、鄭俊禧、

黃超文、連興池、李國棟、黃慶蕃、源劍鋒、

鍾倩怡

Em 2 de Janeiro de 2019, realizou-se a cerimónia de 
promoção de oficiais. Os seguintes 6 subintendentes 
foram promovidos ao posto de intendente:

KU KENG HIN, KU I KAN, TONG CHI MENG, LEI 
CHONG MAN, LAO SIO LENG, CHIO SONG UN

11 comissários foram promovidos ao posto de 
subintendente:

LEONG FEI HONG, WONG KIM HONG, NGAI 
SOI PAN, HO SIO MENG, CHEANG CHON HEI, 
WONG CHIO MAN, LIN HENG CHI, LEI KUOK 
TONG, WONG HENG FAN, UN KIM FONG, 
CHONG SIN I
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2019 年 1 月 11 日，48 位首席警員獲晉升為

副警長。

2019 年 10 月 28 日，30 位 副 警 長 獲 晉 升 為

警長。

Em 28 de Outubro de 2019, 30 subchefes foram 
promovidos ao posto de chefe.

Em 11 de Janeiro de 2019, 48 guardas principais 
foram promovidos ao posto de subchefe.
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2019 年 4 月 12 日，99 位警員獲晉升為首席

警員。

2019 年 11 月 19 日，151 位保安學員就職成為

警員。

Em 12 de Abri l  de 2019,  99 guardas foram 
promovidos ao posto de guarda principal.

Em 19 de Novembro de 2019, 151 instruendos 
tomaram a posse do cargo de agente policial.
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持續開展多元培訓
Desenvolvimento contínuo de formações diversificadas

本局秉持「廉潔高效、專業精幹」的信念，持

續開展多元培訓計劃，包括舉辦專業課程及講

座，與海內外組織機構進行警務交流學習，透

過針對性強化警務知識、專項培訓與心理素質

範疇等培訓工作，以應對瞬息萬變的治安形勢，

提升警隊專業的執法能力。 

Esta Corporação mantém a fé de “Integridade, 
alta eficiência, competência e profissionalismo”, 
desenvolve constantemente os planos de formações 

人員學習使用拯溺救援工具
Os agentes aprenderam a utilizar ferramentas para 
o salvamento

射擊訓練
Treino de tiro

「 警 務 人 員 進 修
課 程 」 有 助 提 升
前 線 人 員 的 綜 合
能力
O  “ C u r s o  d e 
Aperfeiçoamento 
p a r a  A g e n t e s 
Policiais” contribui 
p a r a  r e f o r ç a r  a 
capacidade geral 
de agentes na linha 
da frente

導師介紹證件防偽特徵
O formador em apresentação de características de 
anti-falsificação de documentos

警務人員進修課程、打擊販賣人口犯罪講座、

公共服務系列課程、認識毒品講座、警務報告

課程、現場取證技巧課程、辨認偽證及偽入境

申報表課程、急救課程及交通違例檢控課程等。

Curso de Aperfeiçoamento para Agentes Policiais, 
Palestra de Combate ao Crime de Tráfico de Pessoas, 
Cursos sobre os serviços públicos, Palestra sobre 
Drogas, Curso sobre as Participações Policiais, 
Curso de Técnicas de Recolha de Prova no Local de 
Crime, Curso de Identificação de Documentos Falsos 
e de Boletins de Chegada Falsos, Curso de Primeiros 
Socorros e Curso de Processo por Infrações de 
Trânsito etc...

警務知識培訓課程
Cursos de formação sobre os conhecimentos de policiamento

diversificadas, incluindo a realização de cursos 
e de palestras profissionais, os intercâmbios 
policiais em colaboração com as instituições locais 
ou estrangeiras, através do reforço pontual dos 
conhecimentos policiais, formações específicas 
e do âmbito de qualidade psicológica, por forma 
a responder a circunstância de segurança com 
mudanças rápidas e elevar a capacidade profissional 
de aplicação da lei da equipa da polícia.
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「緩減壓力講座」有
助人員了解舒緩壓力
的方法
A “Pa l e s t r a  sob re 
o Alívio de Stress” 
a juda  o  pes soa l  a 
conhecer os métodos 
de redução de stress

課程有效提高人員對
電腦軟件應用的知識
O curso melhorou, 
de forma ef icaz, o 
conhecimento sobre a 
aplicação de Software 
por parte do pessoal

人員講解胡椒噴霧的
使用守則和技巧
O s  a g e n t e s  e m 
explicação de regras 
e técnicas do uso de 
gás pimenta「警務應變防暴課程」訓練學員掌握人群管理及

控制等技術
O “Curso de Intervenção Policial” ensinou os 
instruendos a dominar as técnicas de gestão e 
controlo de multidões

邀請海外專家提供生化
防護裝備的使用建議
Especialistas estrangeiros 
c o n v i d a r a m - s e  p a r a 
da r  suge s tõe s  do  u so 
d e  e q u i p a m e n t o s  d e 
protecção contra riscos 
bioquímicos

「警務護送課程」有助加強護送組成員
車輛操控技術
O “Curso de Escolta Policial” ajuda os 
membros do grupo de escolta a reforçar as 
técnicas de controlo de veículos

警務護送課程、使用胡椒噴霧培訓課程、警務

應變防暴課程、旅遊警察培訓課程及地底搜爆

培訓課程等。

Curso de escolta policial, Curso de Formação sobre 
uso de gás pimento, Curso de Intervenção Policial, 
Curso de Formação da Polícia Turística e Curso de 
formação sobre busca de engenhos explosivos em 
subsolo etc...

專項培訓
Formação específica

本局與鏡湖護理學院合辦「認識失智症培訓課程」
O “Curso de Formação sobre o Conhecimento de 
Demência” organizado conjuntamente por esta Corporação 
e pelo Instituto de Enfermagem Kiang Wu

認識失智症培訓課程、持廉守正講座、活動策

劃及統籌課程、資訊安全課程、微信平台操作

課程、電腦軟件應用課程、公文寫作技巧課程

及緩減壓力講座等。

Curso de formação de conhecimentos sobre a 
demência, Palestra sobre Carácter Nobre, Conduta 
Íntegra, Curso sobre Planeamento e Coordenação 
dos  Even tos ,  Cursos  sobre  a  Segurança  da 
Informação, Cursos sobre a Operação da Plataforma 
de Wechat, Curso de Aplicação de Softwares 
informáticos, Curso de Chinês Funcional e Palestra 
sobre o Alívio de Stress etc...

人員素質培訓
Formação sobre a qualificação do pessoal



互訪交流
Visitas Mútuas

110

111



互

訪

交

流

112

為拓展本澳與鄰近地區及國際間警務合作，本

局與各地警務機關積極進行交流互訪、合辦各

類專業培訓課程及舉辦座談會，藉此分享警務

工作心得、交流警察文化、探討區域警務合作，

互相借鑒從而啟發優化警務工作，推動區域安

全和諧穩定發展。

中聯辦傅自應主任在保安司黃少澤司長陪同下視察本局
Visita a esta Corporação do Chefe do GMELPC, Fu Ziying, 
acompanhado com o Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak

徐良才司令員檢閱本局特警隊
O Comandante da GMELPC, Xu Liangcai, passou revista à UEP

第二十二屆粵澳警務工作會晤在澳門舉行
22.ª Reunião de trabalho sobre os assuntos policiais entre Macau e Guangdong, 
realizou-se em Macau

N o  i n t u i t o  d e  d e s e n v o l v e r  a  c o o p e r a ç ã o 
internacional do policiamento entre Macau e regiões 
vizinhas, esta Corporação e as entidades policiais 
de outros locais realizaram, de forma activa, visitas 
mútuas e intercâmbios, coorganizando cursos de 
formação profissional e palestras, daí compartilhar 
experiências sobre os trabalhos policiais, trocar 
a cultura da polícia e abordar a cooperação 
regional do policiamento, aprendendo uns com 
os outros para inspirar a optimização do trabalho 
policial, promovendo o desenvolvimento estável e 
harmonioso da segurança regional.

交流活動
Actividades de intercâmbio

( 相片來源：保安司司長辦公室 )
(Fonte da foto: GSS)
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本局承辦第十四期及第十五期「澳門出入境事務研修班」（內地班）
Esta Corporação realizou os 14.º e 15.º Cursos de Estudos Essenciais 
dos Assuntos de Migração de Macau (para a turma do Interior da China)

黃偉鴻副局長與上海市公安局王德強副局長會晤
Encontro entre o 2.º Comandante desta Corporação, 
Vong Vai Hong, e o Subdirector da Directoria 
Municipal de Segurança Pública de Shanghai, Wang 
Deqiang

梁慶康代副局長陪同嘉賓到大三巴一帶進行警務考察
Os conv idados  a  desenvo lve r  uma inspecção  do 
policiamento à Rua de São Paulo, acompanhados pelo 2.º 
Comandante substituto, Leong Heng Hong

內地與港澳地區出入境管理部門 “1+2”聯繫協作
機制啟動儀式
Cerimónia do accionamento do «Mecanismo de ligação 
e colaboração “1+2” entre os serviços do controlo de 
migração do Interior da China e das regiões de Hong 
Kong e Macau»

粵港澳三地警方刑偵主管第二十五次工作會晤在廣東佛山舉行
25.ª Reunião de Trabalho entre Encarregados de Investigação Criminal da China, Hong Kong e Macau, realizou-se em Foshan 
da Província de Guangdong

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)
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本局分別接待緬甸、巴基斯坦、日本、印尼、泰國及美國等
駐港領事官員到訪，雙方就治安和出入境事務進行交流 
Esta Corporação recebeu respectivamente as visitas dos oficiais 
dos Consulados em Hong Kong da Birmânia, Paquistão, Japão, 
Indonésia, Tailândia e Estados Unidos da América, os dois lados 
trocaram impressões dos assuntos sobre segurança pública e 
migração

韓國警察廳代表團到訪北區警司處
Visita dos representantes da Agência 
Nacional de Polícia Sulcoreana ao 
Comissariado da Zona Norte desta 
Corporação

本局與澳門退休警務人員協會就參與
社會事務情況交換意見
Es ta  Corporação  e  a  Assoc iação 
de Polícias Aposentados de Macau 
trocaram impressões sobre assuntos 
sociais
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香港警務處鄧炳強副處長帶領代表團到訪本局
Visita a esta Corporação do 2.º Comandante, Tang Ping-
Keung, e a sua delegação

民防架構政府部門和私營機構代表參觀救援設備
Visita dos representantes dos serviços governamentais da 
estrutura de protecção civil e das instituições privadas aos 
equipamentos de salvamento

香港入境事務處派員修讀本局開辦的第三期「澳門出入境事務
研修班」（香港班）
O Departamento de Imigração de Hong Kong enviou pessoal 
para frequentar o 3.º “Curso de Estudos Essenciais dos Assuntos 
de Migração de Macau” (para a turma de Hong Kong) organizado 
por esta Corporação

香港警務處盧偉聰處長參觀港珠澳大橋澳門口岸通關
設施
Visita do Comandante da Hong Kong Police Force, 
Lo Wai Chung, às instalações de passagem fronteiriça 
no Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong - 
Zhuhai - Macau

檢察院到訪交通廳了解道路監控系統
的運作情況
Vis i ta  do  Min i s té r io  Públ ico  ao 
Depar tamen to  de  T râns i to  pa ra 
conhecer o funcionamento do sistema 
de videovigilância rodoviário
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2019 年 10 月 16 日，澳門保安部隊高等學校

舉辦「澳門保安部隊及保安部門工作經驗分享

會」，各部門代表近 190 人出席了分享會。冀

透過人員分享自身的警務工作經驗，與同儕互

勵互勉，以增加人員間的凝聚力，共同求進，

更好地履行護法安民的職責。

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

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

Em 16 de Outubro de 2019, a ESFSM realizou uma 
“Sessão de Partilha de Experiências de Trabalho 
das Forças e Serviços de Segurança de Macau”, 
e participaram cerca de 190 representantes dos 
diferentes serviços. Pretendendo promover, através 
da partilha das suas próprias experiências no 
trabalho policial, o estímulo e encorajamento entre 
os colegas, e o reforço da coesão do pessoal para 
um progresso comum, a fim de cumprir, da melhor 
forma, as atribuições da observância das leis e 
protecção dos cidadãos.

澳門保安部隊及保安部門工作經驗分享會
Sessão de Partilha de Experiências de Trabalho das Forças e Serviços de Segurança de Macau



 
Visitas M

útuas

117

警務學術理論的鑽研探究和新益求新，有助於

提高警務工作實踐績效。本局人員積極研究並

撰寫警務學術論文，參與警務學術交流活動，

透過區域間的警務學術交流，有效促進跨區域

間的警務合作及警務學術文化發展。

O estudo e a análise das teorias académicas do 
policiamento, bem como a procura do perfeito 
e inovação, contr ibuem para a elevação do 

2019 年 4 月 10 日，保安司黃少澤司長以「警

務理念與警察文化的理論與實踐」為題與保安

範疇各部門人員進行專題講座，藉此深化人員

對現代警務理念與警察文化的理解，並檢討轄

下各部門對「主動警務」、「社區警務」和「公

關警務」三個理念在貫徹的過程中所遇到問題

及其應對策略，繼而掌握有效實踐的方法。

黃少澤司長主持專題講座
Secretário Wong Sio Chak presidiu a palestra temática

黃少澤司長率領一眾官員與第六
屆指揮及領導課程學員合照
Fo tog ra f i a  con jun ta  en t r e  o 
Secretário Wong Sio Chak, os 
oficiais e os alunos do 6.º Curso 
de Comando e Direcção

Em 10 de Abril de 2019, o Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak, presidiu uma palestra 
temática subordinada ao tema “Teorias e Práticas 
dos Conceitos de Policiamento e da Cultura 
Policial” em que participou o pessoal de todos 
os serviços da área de segurança, com a qual 
aprofunda o entendimento do pessoal sobre os 
conceitos de policiamento modernos e da cultura 
policial, revendo os problemas encontrados e as 
estratégias de enfrentamento, por todos os serviços, 
no processo de implementação dos três conceitos de 
policiamento: “Policiamento Activo”, “Policiamento 
Comunitário” e “Policiamento de Proximidade”, por 
conseguinte, propiciando ao mesmo o domínio de 
métodos práticos e eficazes.

警務學術交流
Intercâmbio académico do policiamento

「警務理念與警察文化的理論與實踐」專題講座
Palestra temática sobre “Teorias e Práticas dos Conceitos de Policiamento e da Cultura Policial”

desempenho prático dos trabalhos policiais. O 
pessoal desta Corporação estuda activamente 
e elabora disser tações académicas sobre os 
assuntos policiais, participando em actividades de 
intercâmbio académico do policiamento, através 
do intercâmbio regional de estudos policiais, 
promovendo assim a cooperação policial inter-
regional e o desenvolvimento da cultura académica 
do policiamento.
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2019 年 7 月 4 日，澳門保安部隊高等學校舉

行「法律差異與大灣區警務合作」研討會，探

討大灣區警務跨域合作之現況與趨勢。期望透

過與會專家學者的共同努力，帶來啟發和創新

思維，為大灣區的發展出謀獻策。

Em 4 de Julho de 2019, a ESFSM realizou o 
seminário “Diferença de Direito e Cooperação 
Policial na Grande Baía”, abordando o estado actual 
e a tendência da cooperação policial na zona da 
Grande Baía, esperando que, através dos esforços 
das especialistas e académicos no seminário, 
poderá trazer inspiração e pensamento inovador 
que possam contribuir para o desenvolvimento da 
Grande Baía.

「法律差異與大灣區警務合作」研討會
Seminário de Diferença de Direito e Cooperação Policial na Grande Baía

主禮嘉賓與研討會演說嘉賓合照
Fotografia conjunta dos convidados e oradores no seminário

黃少澤司長向演說嘉賓霍樹有警司致送紀念品
Entrega de uma lembrança pelo Secretário para a 
Segurança, Wong Sio Chak, ao Comissário, Fok Su Iao
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第十四屆「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

於 2019 年 10 月 23 日至 24 日在遼寧省瀋陽

市舉行，由黃偉鴻副局長率領本局部門主管及

論文作者出席。本屆研討會主題為「優化智慧

警務效能與跨境警務合作」，來自海峽兩岸、

香港及澳門的警務人員和專家學者逾 200 人參

與研討會。

Nos dias 23 a 24 de Outubro de 2019, decorreu em 
Shenyang da Província Liaoning, o “14.º Seminário 
sobre Ciências Policiais entre os Dois Lados do 
Estreito, Hong Kong e Macau”, o 2.º Comandante 
Vong Vai Hong liderou os chefes e autores das teses 
desta Corporação para a participação. O presente 
seminário incidiu sobre o “Aperfeiçoamento do 
policiamento inteligente e da cooperação policial 
transfronteiriça”, o qual contou com a presença de 
mais de 200 agentes policiais, especialistas e peritos 
oriundos do dois lados do estreito, Hong Kong e 
Macau.

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會
Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

本局黃偉鴻副局長與部門主管
及人員在會場合照
Fo tog r a f i a  con jun t a  do  2 . º 
Comandante, chefes e agentes 
desta Corporação no local de 
realização do evento

本局李家榮特級技術員發表論文
Técnico especialista desta Corporação Lee Ka Weng 
apresentou a sua tese
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為促進本局人員的身心健康發展、培養同僚合

作精神及強化團隊歸屬感，本局組織了多個康

體隊伍，包括體育運動項目、美術書畫班及舞

蹈隊，透過恆常訓練、比賽、演出和舉辦展覽

活動，既豐富了人員的生活，也加強了警隊組

織性文化建設，為警隊樹立了良好的正面形象。

在路環舉辦年度越野跑比賽
Prova anual de corrida de longa distância, realizada em Coloane

內部乒乓球賽
Campeonato Interno de Ténis de Mesa

A fim de fomentar o desenvolvimento físico e mental 
do pessoal da Corporação, e cultivar o espírito de 
cooperação entre os colegas e reforçar o sentido 
de pertença das forças, a Polícia organizou várias 
equipas recreativas e desportivas, incluindo, o 
projecto desportivo, a Turma de Belas-Artes e o 
Grupo de Dança, através de treinos permanentes, 
competições, espectáculo e participação em 
exposições, isto não só enriquecendo a vida do 
pessoal, como também reforçando a construção da 
cultura organizacional das forças, criando assim 
uma imagem boa e activa para as forças.

康體活動
Actividades recreativas e desportivas
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內部射擊賽
Competição Interna de Tiros

內部籃球賽
Competição Interna de Basquetebol

內部七人足球賽
Competição Interna de Futebol de Sete

內部五人足球賽
Competição Interna de Futebol de Cinco
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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，除了獲得優異

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.



 
Actividades Culturais, Recreativas e D
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跑步隊參加「世界警察和消防員運動會」
Equipa de corrida a participar nos Jogos Mundiais de 
Polícias e Bombeiros

「保安部隊及保安部門與青年體育交流」活動
Intercâmbio desportivo entre as Forças e 
Serviços de Segurança e os Jovens

龍舟隊參加「澳門國際龍舟賽」         
Participação da Equipa de barco de 
dragão nas «Regatas Internacionais 
de Barcos de Dragão de Macau»

保安部隊及保安部門合辦「行山同樂日 2019」活動
Actividade de “Dia de convívio de caminhada 2019”, 
organizada pelas forças e serviços de segurança



文
娛
康
體
活
動

126

「治安小警苗」親子活動
“Polícia Juvenil” - Actividades da família

參與社區活動 
Participação nas actividades comunitárias

體驗農耕樂趣
Experiência de agricultura

親子工作坊
Workshop da família

參觀活動
Visita
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舞蹈隊屢獲邀請演出
O Grupo de Dança foi convidado, várias vezes, para os espectáculos

舞蹈隊參與新春花車巡遊
Grupo de Dança participa na Parada de Celebração do 
Ano Novo Chinês
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澳門教科文中心
Centro UNESCO de Macau

周年及聖誕聯歡晚宴藝廊
Galeria de arte aberta no sarau do aniversário da PSP 
e do Natal

於警民同樂日展示作品
Obras exibidas no Dia de Convívio 
entre a Polícia e o Cidadão

美術書畫班成立十周年暨 2019 警務人員藝術作品展
10.º Aniversário da Turma de Belas-Artes do CPSP e a Exposição das Obras 
Artísticas dos Agentes Policiais 2019



 
Actividades Culturais, Recreativas e D

esportivas
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聖誕聯歡
Festa de Natal
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01 截至 2019 年 12 月 31 日本局人數
 Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2019

 1.1 警務人員
  Agente policial

 1.2 文職人員
  Pessoal civil

02 2019 年本局人員授勳與嘉獎
 Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2019

03 過去五年晉升數字
 Promoção nos últimos cinco anos

04 警務人員學歷分佈
 Habilitações académicas de Agente policial

         4.1 截至 2019 年 12 月 31 日學歷分佈數字
  Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2019

 4.2 過去五年學歷分佈
  Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05 過去十年本局處理之罪案、交通事故與出入境數字
 Registos de crimes, acidentes de viação, movimentos de entrada e saída do CPSP nos últimos dez anos

 5.1 罪案數字
  Registos de casos de crimes

 5.2 交通事故總數
  Número total de acidentes de viação

 5.3 出入境本澳總人次
  Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

06 過去五年本局緊急救助電話接聽數字
 Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência nos últimos cinco anos

07 過去五年本局移送檢察院嫌犯人數
 Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

附錄 Apêndice
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08 2019 年本局警務行動
 Operações policiais realizadas em 2019

09 2019 年社區警務工作執行概況
 Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2019

10 投訴及反映
 Queixas e participações

 10.1 全年接獲及處理數字 ( 截至 2019 年 12 月 31 日 )
  Registos de casos recebidos e tratados em 2019 (até 31 de Dezembro)

 10.2 過去五年接獲數字
  Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

11 出入境事務
 Assuntos de Migração

 11.1 2019 年各地居民出入境人次及比例
  Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2019

 11.2 過去五年各地居民出入境人次
  Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos

 11.3 2019 年本澳各口岸出入境比例
  Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2019

 11.4 過去五年本澳各口岸出入境人次
  Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos

 11.5 過去五年本局遣返人數
  Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

 

12 交通處理數字
 Dados Estatísticos do Trânsito

 12.1 交通意外傷亡
  Feridos e mortes em acidentes de viação

 12.2 2019 年檢控的士違規數字
  Registos de infracções de taxistas autuadas em 2019

 12.3 違例檢控數字
  Registos de infracções autuadas

13 2019 年服務承諾履行情況
 Situação de Implementação da Carta de Qualidade em 2019



132

附   

錄 01
截至 2019 年 12 月 31 日本局人數
Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2019

1.1	 警務人員
 Agente policial

警務人員總數 No total de agentes policiais 5,148 人 Pessoas

文職人員 Pessoal civil 452 人 Pessoas

1.2	 文職人員
 Pessoal civil 

Chefe

Subchefe

Guarda Principal

Guarda de Primeira

Guarda

基礎職程 Carreira de base 5,040 人 Pessoas

高級職程 Carreira superior 108 人 Pessoas

Superintendente Geral

Superintendente

Intendente

Subintendente

Comissário

Subcomissário
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02
2019 年本局人員授勳與嘉獎
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2019 

警察總局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante-geral 
dos Serviços de Polícia Unitários

吳錦華 警務總長
Intendente NG KAM WA

李璧瑩 警務總長
Intendente LEI PEK IENG

葉志偉 首席警員
Guarda Principal IP CHI WAI

梁建志 首席警員
Guarda Principal LEONG KIN CHI

胡海順 首席警員
Guarda Principal WU HOI SON

龔建文 一等警員
Guarda de Primeira CHUNG KIN MAN

佘淑君 警員
Guarda SE SOK KUAN

胡嘉偉 警員
Guarda WU KA WAI

張玉衡 警員
Guarda CHEONG IOK HANG

張世豪 警員
Guarda CHEONG SAI HOU

丁  詠 警員
Guarda TENG WENG

李曉政 警員
Guarda LEI HIO CHENG

張穎珊 警員
Guarda CHEONG WENG SAN

黃創基 警員
Guarda WONG CHONG KEI

治安警察局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública

梁慶康 警務總長
Intendente LEONG HENG HONG

劉幸儀 副警務總長
Subintendente LAU HANG YI CLARA

江偉俊 副警務總長
Subintendente KONG WAI CHON

劉觀勝 警司
Comissário LAO KUN SENG

王偉濤 警司
Comissário VONG WAI TOU

甘巧兒 副警司
Subcomissária KAM HAO I

梁華佟 警長
Chefe LEUNG WA TONG

劉維生 警長
Chefe LAO WAI SANG

庄桂林 副警長
Subchefe CHONG KUAI LAM

吳華喜 副警長
Subchefe NG WAH HEE

鄒  飛 副警長
Subchefe CHAO FEI

譚乃舟 副警長
Subchefe TAM NAI CHAO

馮智聰 副警長
Subchefe FONG CHI CHONG

甘炳堯 副警長
Subchefe KAM PENG IO

李錦笑 副警長
Subchefe LEI KAM SIO

吳榮彬 副警長
Subchefe NG WENG PAN

岑建峰 副警長
Subchefe SAM KIN FONG

鍾志軍 副警長
Subchefe CHONG CHI KUAN

陳志光 副警長
Subchefe CHAN CHI KUONG

梁祐釗 副警長
Subchefe LEONG IAO CHIO

譚振輝 副警長
Subchefe TAM CHAN FAI

鄺展鵬 首席警員
Guarda Principal KUONG CHIN PANG

李堅華 首席警員
Guarda Principal LEI KIN WA

陳錦光 首席警員
Guarda Principal CHAN KAM KUONG

郭永生 首席警員
Guarda Principal KUOK WENG SANG

侯世震 首席警員
Guarda Principal HAO SAI CHAN

梁偉雄 首席警員
Guarda Principal LEONG WAI HONG

周芷琪 首席警員
Guarda Principal CHAO CHI KEI
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治安警察局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Comandante do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública

鄭頴彤 首席警員
Guarda Principal CHEANG WENG TONG

陳景輝 首席警員
Guarda Principal CHAN KENG FAI

黃  煜 首席警員
Guarda Principal WONG IOK

何健雄 首席警員
Guarda Principal HO KIN HONG

梁祐嵐 首席警員
Guarda Principal LEONG IAO LAM

潘祝森 一等警員
Guarda de Primeira PUN CHOK SAM

劉定偉 警員
Guarda LAO TENG WAI

劉家聲 警員
Guarda LAO KA SENG

李國偉 警員
Guarda LEI KUOK WAI

梁志鴻 警員
Guarda LEONG CHI HONG

方家豪 警員
Guarda FONG KA HOU

范嘉俊 警員
Guarda FAN KA CHON

陳志強 警員
Guarda CHAN CHI KEONG

余曉晴 警員
Guarda YU HIU CHING LUCIA

陳家豪 警員
Guarda CHAN KA HOU

李健龍 警員
Guarda LEI KIN LONG

吳偉強 警員
Guarda NG WAI KEONG

陳國鳳 警員
Guarda CHAN KUOK FONG

吳嘉龍 警員
Guarda NG KA LONG

梁偉初 警員
Guarda LEONG WAI CHO

郭偉光 警員
Guarda KUOK WAI KUONG

吳厚源 警員
Guarda NG HAO UN

澳門保安部隊事務局局長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau

唐照和 一等警員
Guarda de Primeira TONG CHIO WO

澳門保安部隊高等學校校長嘉獎
Louvores concedidos pelo Director da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau

張玉坤 副警務總監
Superintendente CHEONG IOK KUAN

李嘉儀 副警司
Subcomissária LEI KA I

梁志成 副警司
Subcomissário LEONG CHI SENG

徐小華 副警司
Subcomissária CHOI SIO WA

蘇偉楷 副警長
Subchefe SOU WAI KAI

李國雄 副警長
Subchefe LEI KUOK HONG

李家聰 首席警員
Guarda Principal LEI KA CHONG

楊國清 首席警員
Guarda Principal IEONG KUOK CHEN

鄧彩鳳 一等警員
Guarda de Primeira TANG CHOI FONG

林瑞龍 一等警員
Guarda de Primeira LAM SOI LONG

治安警察局廳長嘉獎
Louvores concedidos por chefias de 
departamentos

817 人 pessoas
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博士  Doutorado 3

碩士  Mestrado 68

大學  Licenciado 2,152

大專  Bacharelato 1,812

高中  Ensino Secundário Complementar 966

初中及以下 	Ensino Secundário Geral ou Inferior 244

04
警務人員學歷分佈
Habilitações académicas de agente policial

4.1	 截至 2019 年 12 月 31日學歷分佈數字
 Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2019

03
過去五年晉升數字
Promoção nos últimos cinco anos

人
Pessoas

人
Pessoas
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4.2 過去五年學歷分佈
 Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05
過去十年本局處理之罪案、交通事故與出入境數字
Registos de crimes, acidentes de viação, movimentos de entrada e saída do CPSP nos últimos dez anos

5.1 罪案數字
 Registos de casos de crimes

宗
Casos

人
Pessoas
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5.3 出入境本澳總人次
 Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

千萬
Dezena de milhoes

5.2 交通事故總數
 Número total de acidentes de viação

宗
Casos
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錄 06
過去五年本局緊急求助電話接聽數字
Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência nos últimos cinco anos

07
過去五年本局移送檢察院嫌犯人數
Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

萬個
Dezena de milhar

人
Pessoas
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08
2019 年本局警務行動
Operações policiais realizadas em 2019

打擊非法工作行動  Operações de combate contra trabalho ilegal 

        次數  Vezes 1,370

        巡查地點數量 N.º de locais fiscalizados 4,231

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 575

        檢控僱主人數  N.º de empregadores processados 118

「掃黃」行動  Operações de combate contra a prostituição

        次數  Vezes 500

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 1,121

        刑事檢控人數  N.º de pessoas processadas criminalmente 37

        受害人數  N.º de vítimas 39

稽查娛樂場所  Fiscalização a estabelecimentos de diversões

        巡查場所數量  N.º de estabelecimentos fiscalizados 456

        檢控場所數量  N.º de estabelecimentos autuados 7

反罪惡行動  Operações anti-crime

        次數  Vezes 188

        調查人數  N.º de pessoas investigadas 15,279

社區防罪宣傳次數  Sensibilização comunitária de prevenção da criminalidade 85

警察樂隊演出
Actuação da Banda de Música do CPSP

場數  Vezes 181

受眾  N.º de pessoas 17,770

接待社群參觀次數  Recepção de visitas de associações 84

治安專題講座 
Palestras com temas específicos sobre a segurança pública

場數  Vezes 162

受眾  N.º de pessoas 17,907

社群會面次數  Encontros com associações 126

警情發佈  Divulgação de actividades da Polícia

傳統平台 
Através de plataformas 
tradicionais

18,374

新媒體
Através de nova Média 1,472

經社區聯絡主任
Através de coordenadores 
comunitários

13

09
2019 年社區警務工作執行概況
Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2019
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錄 10
投訴及反映
Queixas e participações

接獲總數 Total de casos recebidos 1,318

     反映  Participações 250

     投訴  Queixas 1,068

            涉及人員之投訴  Queixas que envolveram agentes            650

                 「理據不確」及「資料不足」之個案
                      Casos com “fundamento incerto” e “insuficiência de dados” 283

                  須展開紀律調查程序之個案
                      Casos que envolveram a instauração de processo disciplinar 27

     已處理  Tratados 1,251

     跟進中  Em curso de tratamento 67

10.1	 全年接獲及處理數字 ( 截至 2019 年 12 月 31 日 )
 Registos de casos recebidos e tratados em 2019 (até 31 de Dezembro)

10.2	 過去五年接獲數字
 Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

宗
Casos
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11
出入境事務
Assuntos de Migração

11.1 2019 年各地居民出入境人次及比例
 Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2019

11.2 過去五年各地居民出入境人次
 Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos

百萬
Dezena de milhão
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11.4 過去五年本澳各口岸出入境人次
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos

百萬
Dezena de milhão

11.3 2019 年本澳各口岸出入境比例
 Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2019
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11.5 過去五年本局遣返人數
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

人
Pessoas

百萬
Dezena de milhão
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12.2	 2019 年檢控的士違規數字
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2019

12
交通處理數字
Dados Estatísticos do Trânsito

12.1	 交通意外傷亡
 Feridos e mortes em acidentes de viação

2018 年
Ano de 2018

2019 年
Ano de 2019

意外總數  Total de acidentes de viação 13,763 13,691

　　輕傷人數  Número de feridos ligeiros 4,274 4,381

　　重傷人數  Número de feridos graves 106 123

　　死亡人數  Número de mortes 10 8

致命事故宗數  Número de acidentes fatais 10 8

涉及醉酒駕駛之交通意外  
Acidentes de viação que envolveram a condução sob influência alcoólica 106 102
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12.3 違例檢控數字
 Registos de infracções autuadas

2018 年
Ano de 2018

2019 年
Ano de 2019

檢控總數	 Total de autuações 875,269 877,687

公共道路違法泊車 estacionamentos ilegais em vias públicas 578,132 580,209

收費車位無繳費及逾時泊車 Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 232,279 228,967

斑馬線無讓先  Não ceder passagem nas zebras 1,364 1,657

不遵守符號  Não obedecer à sinalização de trânsito 4,019 7,327

行車不開燈 / 車燈不合規格  Conduzir com as luzes apagadas / modelo de luzes não conforme o autorizado 1,584 1,344

車牌不合規格行車  Modelo de matrícula não conforme o autorizado 564 477

無牌駕駛  Condução por não habilitado 273 251

無車輛文件行車  Falta de documentos do veículo 3,496 3,353

無繳納車輛使用牌照稅行車  Sem Imposto de Circulação 1,136 891

越過實線  Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 1,706 1,332

違例橫過馬路  Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 1,168 2,088

違例運載危險品  Transporte ilegal de produtos perigosos 14 5

危險載貨  Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 450 493

超載  Sobrecarga 466 483

超重  Excesso de peso 1,752 1,774

電單車乘坐未滿 6 歲兒童  Transporte de crianças com idade interior a 6 anos em motociclos 11 13

無配戴安全帶  Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 5,917 4,243

車身顏色不符  Cor do veículo não conforme com o livrete 74 74

酒精測試
Exame de pesquisa de álcool

受檢人數  Total de pessoas examinadas 41,589 40,947

超標人數  N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 276 251

的士違規  Infracções de taxistas 6,126 3,172

「白牌車」 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 165 122

超速  Excesso de velocidade 21,163 15,573

衝紅燈  Ultrapassagem do sinal vermelho 773 2,300

駕駛時使用手提電話  Uso de telemóvel durante a condução 5,352 7,221

車呔不合規格		Modelo de pneus não conforme com o autorizado 52 73

音量超標  Perturbações sonoras 36 28

尾氣超標  Lançamento de fumo poluente 158 148

路口區域黃色標記停留 ( 黃格停車 )  Parar na marca amarela da zona da entrada de vias (paragem na marca amarela) 609 1,123

罰款總金額		Total do valor de multas $209,383,583 $186,712,886
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13
2019 年服務承諾履行情況

 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

1 入境及逗留許可

1 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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

3 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

2 出入境手續

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

出入境管制廳
各出入境事務站

( 質量指標第 4、6 及 7 項 )
關閘出入境事務站
( 質量指標第 5 項 )

100%

5 為持《前往港澳通行證》人士辦理入境驗證手續 20 分鐘 98% 100%

6 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續 — 經本局指紋
系統核實身份 20 分鐘 98% 100%

7 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續 — 非經本局指紋系統
核實身份 25 分鐘 98% 98.48%

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

3 非本澳居民遺失入境時
所使用證件之處理

9 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》— 經本局指紋系統
核實身份 1 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處（辦公時間）

出入境管制廳
調查及遣送警司處
（非辦公時間）

100%

10 為香港特別行政區居民簽發《遺失證件聲明書》— 經香港權限當局
核實身份 3 小時 98% 100%

4 延長「逗留許可」

11 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

12 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

14 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

5 外地僱員身份認別證

15 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
外地僱員分處

100%

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

17 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

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

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

20 非專業外地僱員續期申請（網上遞交申請） 5 小時 98% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

21 取消 20 分鐘 97% 100%

22 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

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

24 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

25 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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

27 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

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

居留及逗留事務廳
居留分處

100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% 100%

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

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

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

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

35 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 99.09%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% 100%

43 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

45 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% 100%

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% 100%

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

12 回境許可證明書

50 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
居留分處

---

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

52 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 98% ---

13 緊急求助服務 53 接聽熱線 (999) 9 秒 99% 策劃行動廳
行動通訊中心 100%

14 收納交通違例罰款 54 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
澳門南區交通警司處

海島交通警司處

澳門警務廳
南灣警司處

新口岸警司處
北區警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指之
駕駛執照

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

 ( 註 1 )

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

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

99.23%

57 申請《交通意外證明書》 10 個工作
日 90% 100%

17 報失 58 本澳居民報失證件（3 個之內） 15 分鐘 95% 澳門警務廳
海島警務廳 98.58%

18 處理拾獲物 59 拾獲本澳居民證件 — 發還通知 15 分鐘 80%

澳門警務廳
海島警務廳

出入境管制廳
交通廳
特警隊

93.72%

19 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 90% 澳門警務廳
海島警務廳 88.46%

20 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察及記錄科

---

21 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

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

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

23 使用及攜帶競賽武器准
照

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

情報廳
槍械及彈藥科

83.33%

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

67 續期 17 個工作
日 95% 100%

68 補發 11 個工作
日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

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

日 95% 65.79%

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作
日 98% 85.19%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作

日 95% 79.80%

74 取消 即日 99% ---

27 武器／彈藥／爆炸品／
仿真槍械之入口／出口

75 申請《入口／出口許可》 13 個工作
日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% 100%

28 保安員工作證 77 申請 10 個工作
日 98% 情報廳

私人保安企業科 100%

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

行動控制中心 100%

30 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作
日 99%

策劃行動廳
策劃行動辦公室

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

2.      達標率是從抽樣檢測結果計算出來，而該抽樣樣本總數的信賴區間及可信度分別為 3 及 99%。
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios

 (Taxa)
(Nota 1)

1 Autorização de entrada e 
permanência

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

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

2 Formalidades de entrada e 
saída

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

Postos de Migração 
(Indicadores da qualidade 

n.° 4, 6 e 7)
Posto de Migração das 

Portas do Cerco 
(Indicador da qualidade 

n.° 5) do
Departamento de 

Controlo Fronteiriço

100%

5 Formalidades da verificação de documento para os titulares de 
Salvo-conduto para deslocação a Hong Kong e Macau 20 minutos 98% 100%

6
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram 
o seu documento no exterior - confirmação da identidade pelo 
sistema de impressões digitais do CPSP

20 minutos 98% 100%

7
Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram 
o seu documento no exterior - confirmação da identidade ão pelo 
sistema de impressões digitais do CPSP

25 minutos 98% 98.48%

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

Subdivisão de Consultas 
e Informática do

Departamento para os 
Assuntos de Residência 

e Permanência

100%

3

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

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

1 hora 98%
Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de Residência 
e Permanência

(durante horas de 
expediente)

Comissariado de 
Investigação e 

Repatriamento do
Departmento de 

Controlo Fronteirço
(fora de horas de 

expediente)

100%

10
Emissão de "Declaração de Extravio de Documentos" para 
residentes da RAEHK - confirmação da identidade por autoridade 
competente da RAEHK

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização de 
Permanência"

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

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

5 Titulo de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Subdivisão de 
Trabalhadores Não 

Residentes do
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

18 Pedido de "Certidão de confirmação do estatuto de trabalhador em 
Macau de Residentes da China Continental"

até às 16H00 
do 

dia útil 
imediato

90% 100%

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

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

6

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

21 Cancelamento 20 minutos 97% 100%

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

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

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

13
Situação de Implementação da Carta de Qualidade em 2019
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附   

錄

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios

 (Taxa)
(Nota 1)

7
"Autorização Especial de 
Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

 Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

8 Autorização de Residência

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

Subdivisão de Residência 
do Departamento para 

os Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

30 Emissão de 2ª via do "Certificado de Residência"
até às 16H00 

do dia útil 
imediato

95% 100%

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

até às 12H00 
do dia útil 
imediato

95% 100%

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

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

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

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

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 99.09%

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

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

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

42 Emissão de 2ª via 4 dias úteis 90% 100%

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

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

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

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

46 Pedido
até às 15H00 

do dia útil 
imediato

90% 100%

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

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

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

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Subdivisão de Residência 
do Departamento para 

os Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

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

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

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

Comissariado de Praia 
Grande, Comissariado da 
ZAPE e Comissariado da 

Zona Norte do
Departamento Policial 

de Macau

100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

15

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

55 Registo 5 minutos 90%

Comissariado de Trânsito 
da Zona Sul de Macau 

do 
Departamento de 

Trânsito

100%

16 Documentos comprovativos de 
acidente de viação

56 Pedido de "Declaração de Acidente de Viação" 10 minutos 97%
Comissariado de 

Trânsito da Zona Sul de 
Macau e Comissariado 
de Trânsito das Ilhas do

Departamento de 
Trânsito

99.23%

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

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de 
Controlo Fronteiriço 

(Tratamento do extravio 
de documentos de não 

residentes

98.58%

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

de devolução 15 minutos 80%

Departamento Policial 
de Macau 

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de  
Controlo Fronteiriço

Departamento de 
Trânsito

Unidade Especial de 
Polícia

93.72%

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

88.46%

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

Comissariado de 
Fiscalização e Registo do 

Departamento de 
Informações

---

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

22 Licença de cremação ou 
incineração

63 Pedido (《incluindo o "Auto de notícia de transladação de restos 
mortais"》) 35 minutos 90% 100%

64 Pedido (《incluindo o "Livre-trânsito mortuário"》) 30 minutos 98% 100%

23 Licença de uso e porte de arma 
de competição

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

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

83.33%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo 
dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 65.79%

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 85.19%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

26 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 79.80%

74 Cancelamento no mesmo 
dia 99% ---

27

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

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

76 Cancelamento de "Autorização para importação / exportação" no mesmo 
dia 99% 100%

28
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

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

Departamento de 
Informações

100%

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

30 Serviço Gratificado

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

Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

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

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

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

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