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 O ano 2020 é um ano invulgar, perante o impacto da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus que rapidamente se alastrou pelo mundo inteiro, o pessoal desta Polícia e todos os 

aplicar as medidas de prevenção e combate à epidemia, persistimos no cumprimento e uma boa 

e de policiamento, esta Corporação procedeu, atempadamente, um ajustamento de medidas 

policiais para a prevenção e controlo da epidemia, e encara as dificuldades e desafios com 

envida esforços para manter um ambiente seguro em Macau.

 

O Comandante do CPSP

Ng Kam Wa
Superintendente Geral
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Graças às prosperidades e o fortalecimento do 

a estabilidade da RAEM. E só com a defesa da 
segurança nacional e persistência na aplicação 

se poderá assegurar a estabilidade e a ordem 
na sociedade de Macau, assim como o seu 
desenvolvimento contínuo e progressivo. Esta 
Corporação como um membro importante do 
sistema de segurança, persiste nos trabalhos 
de defesa da segurança nacional, coordena 
activamente nas estratégias de desenvolvimento do 

Defesa da Segurança Nacional
Defender a segurança nacional é um factor 
necessário para assegurar o bom desenvolvimento 
e as prosperidades do País, para assim garantir a 
estabilidade e a ordem na sociedade de Macau, por 
isso constitui uma responsabilidade obrigatória do 
Governo e das Forças de Segurança da RAEM, e, 
ainda, é um dever comum de todos os cidadãos de 
Macau.
Daí, esta Corporação promove activamente a 
formação sobre a segurança do País aos agentes 

policiais, desenvolve o sistema da respectiva 
educação permanente para que os agentes policiais 
obtenham bons conhecimentos sobre o seu principal 
papel, as suas responsabilidades, comportamentos 
e funções face à segurança nacional. Além disso, 
esta Corporação promove, também, as promoções 
sobre a prevenção e o combate da criminalidade 

sobre a educação da segurança nacional, a fim de 

constantemente as tarefas de defesa da segurança 
nacional.

Reforço da cooperação policial
A promoção da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau proporc inou uma grande área 
de desenvolvimento para Macau, no entanto, 
normalmente as oportunidades surgem a par 
dos desafios, e para combater eficientemente a 
criminalidade transfronteiriça e manter um bom 
ambiente de segurança em Macau, esta Corporação 
participa, de forma activa, na cooperação do 
policiamento das três regiões, bem como reforça 
constantemente o intercâmbio de informações de 
interesse policial, coordena na criação do mecanismo 
de cooperação policial na Grande Baía Guangodong-
Hong Kong-Macau, intensifica a cooperação entre 
Guangdong-Macau e, ainda, a cooperação policial de 
Guangdong-Hong Kong-Macau e, procede também 
uma mais eficiente prevenção e combate das 
diferentes actividades crimonosas transfronteiriças, 
com o objectivo de envidar esforços e contribuir a sua 

A Polícia enfrenta corajosamente as catástrofes e 
a epidemia para proteger os cidadãos
Em 2020, a pneumonia causada pelo novo tipo 
de coronavírus espalhou-se pelo mundo inteiro, e 
ao mesmo tempo que esta Corporação coordena 
activamente com as tarefas de prevenção epidémica 
do Governo, persiste na sua missão de execução da 
lei e de prevenção e combate aos diferentes crimes. 

passou em Macau, esta Corporação aplicou várias 
medidas de resposta para a respectiva resolução, 
assim como envidou todos os esforços para 
assegurar a vida e os bens dos cidadãos.
Com a melhoria da situação epidémica, reabriu-se 
a passagem fronteiriça entre Macau e o Interior da 
China, as actividades de grande dimensão voltaram-
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que os fluxos de pessoas e de viação tragam 
problemas para a prevenção epidémica e à ordem da 
segurança pública, esta Corporação para além de ter 
tomado bem as medidas preventivas da epidemia, 
reforçou-se, simultaneamente, a disposição policial 
para assegurar a segurança na sociedade e, assim, 

sucesso.

Construção do policiamento inteligente

de “reforço do trabalho policial com aplicação da 

Através dos equipamentos tecnológicos e dos 
meios de técnicas informáticas, esta Corporação 
eleva a capacidade dos trabalhos policiais, gere 
cientificamente a ordem pública, responde mais 

Com base no conceito de serviço de “reforma e 

contínua, os serviços na “Conta única de acesso 

como providencia mais locais com serviços de auto-
atendimento, para facilitar os cidadãos, visitantes e 
estudantes que moram em Macau no tratamento das 
formalidades policiais em locais mais próximos ou na 
internet. Esta Corporação vai continuar a coordenar 
com o Governo da RAEM no desenvolvimento do 

dos trabalhos policiais, alargar de forma contínua os 

aumentar o nível de facilidade sobre os serviços.

Reforço da cooperação entre polícia e cidadãos
Através do “Mecanismo de Ligação de Policiamento 

a aprofundar ainda mais as relações entre Polícia 
e cidadãos, construíndo conjuntamente o nosso 
lar seguro mediante a confiança e ajuda mútuas. 
No período da epidemia, esta Corporação e as 

as reuniões online e foram transmitidas na internet 
as informações sobre a prevenção da epidemia 
em bairros comunitários, assim, sendo explorado o 
novo público-alvo na comunidade. Além disso, esta 
Corporação envidou todo o esforço na coordenação 

patriótico dos jovens de Macau, guiar eles para 
adquirirem os valores correctos, cultivar-lhes para 
serem cumpridores da lei e pilares da sociedade de 
Macau, e construir juntamente uma rede mais sólida 
de prevenção e controlo de segurança.
Correspondente ao desenvolvimento e às mudanças 
do Bairro da Ilha Verde nos últimos anos e para 

segurança comunitária, esta Corporação criou no 
Edifício do Bairro da Ilha da Verde, na Rua de Lei 
Pou Ch’ôn, o Posto do Comissariado da Zona Norte 
do Departamento Policial de Macau, para reforçar 
de forma contínua o âmbito dos trabalhos policiais 
e prestar serviços mais adequados aos cidadãos do 
referido bairro.

Controlo em postos de migração e defesa do 
nosso lar
Para coordenar os trabalhos de prevenção e controlo 
da epidemia, esta Corporação adoptou uma série de 
medidas de controlo fronteiriço de entradas e saídas, 
manteve a comunicação íntima com o Interior da 

o sistema de passagem automática e o resultado do 
teste de ácido nucleico, prestou apoio à conversão 
do código de saúde das pessoas que pretendam 

os trabalhos de examinação de documentos de 

Além disso, o Posto Fronteiriço de Hengqin entrou, 
oficialmente, em funcionamento no dia 18 de 
Agosto de 2020, no qual é adoptado o modelo de 

serviços e coordenar as medidas sobre a prevenção 
da epidemia do Governo, no intuito de garantir 
a segurança sobre o controlo da epidemia nas 

acontecimento da epidemia trouxe-nos os novos 
desafios. Com os espíritos de reforma, inovação 
e sacrifício, esta Corporação ainda está na linha 

diversos trabalhos sobre a prevenção e controlo da 

vamos persistir na defesa da segurança do estado, 
responder ao desenvolvimento estratégico nacional, 
coordenar o planeamento do desenvolvimento global 
do governo da RAEM, envidar esforço na defesa do 
bom ambiente de segurança de Macau e construir 
um seguro e belo lar!
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Estrutura Orgânica





Distintivos de Posto 

Superintendente Geral Superintendente

Subintendente ComissárioIntendente Subcomissário

Subchefe Guarda PrincipalChefe Guarda de Primeira Guarda
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Dia do CPSP

Na manhã do dia 14 de Março de 2020, ou seja, 

e imponente, a cerimónia do içar da bandeira no 
acesso ao Edifício do Comando do CPSP.

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

Edifício do Comando do CPSP

Veja o vídeo 



13

 
 

R
etrospectiva Anual 



14



15

 
 

R
etrospectiva Anual 

União da População Contra a Epidemia

O Chefe do Executivo, Dr. Ho Iat Seng, acompanhado por titulares dos principais cargos e oficiais, inspecionou as 
instalações de prevenção epidémica da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e do Posto Fronteriço das Portas do Cerco

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak liderou a 
delegação de Macau para participar na reunião de trabalho 
sobre prevenção epidémica

O Comandante Ng Kam Wa inspeccionou as instalações 
antiepidémicas do Edifício de Migração

Reunião sobre o trabalho anti-epidémico da Corporação

O Comandante-geral dos SPU, Leong Man Cheong, 
inspeccionou o Posto de testes virais de ácido nucleico no 
Terminal Marítimo de Passageiros de Pac On
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No início de 2020, o novo tipo de coronavirus 
espalhou-se rapidamente pelo mundo, constituindo 
uma ameaça grave à segurança da vida e bens do 
povo em todos os países. O governo da Região 
Administrativa Especial de Macau implementou 
vigorosamente uma série de medidas de prevenção da 

A Corporação está também na linha da frente da 

diversas tarefas de acordo com as condições actuais 
e cumprindo o juramento de “A polícia não desiste a 

Em articulação com as novas medidas promovidas em 
diferentes fases do desenvolvimento da epidemia de 
novo tipo de coronavírus pelo Governo da RAEM, esta 
Corporação procede ao reforço contínuo do control de 
migração. Na fase inicial da prevenção da epidemia, 
as medidas incluem: efectuar a medição a temperature 

especial para os visitantes provenientes de áreas de alta 
incidência epidémica. E depois, para evitar a concentração 
excessive de pessoas causando assim eventual risco de 

do Posto de Migração das Postas do Cerco, com vista a 
transferir as pessoas ao Posto de Migração do Parque 
Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, aumentando seis 
passagens de controlo manual nos corredores para a partida 
de veículos, e desviar as pessoas para o Posto Fronteiriço 
da Flor de Lótus conforme as situações concretas.

Por outro lado, segundo as indicações do Centro 
de Coordenação de Contingência, os residents de 

os visitantes provenientes de áreas de alta incidência 
epidémica, devem ser encaminhados aos postos 

Corporação destacou mais agentes policiais para prestar 
apoio à triagem e escolta dos respectivos indivíduos 
e manteve a ordem no local, com vista a assegurar a 
execução estrita das medidas acima referidas.

Criação do corredor especial para os visitantes 
provenientes de áreas de alta incidência epidémica

Abertura de mais balcões provisórios de verificação de 

Agente policial a prestar apoio à triagem e escolta dos 
indivíduos sujeitos a exames médicos

Coordenar com as medidas da prevenção da epidemia 
do Governo e reforçar o controlo de migração
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Troca de in formações sobre a 
s i tuação de segurança públ ica 
através da videoconferência

Destacamento de mais forças policiais aos diversos 
locais de venda de máscaras para manter a ordem

Agente policial a regular o trânsito

Distribuir com flexibilidade os recursos humanos para 
a defesa da segurança e ordem públicas

Em articulação com o plano de venda de mascaras 
do Governo, esta Polícia destacou mais agentes aos 
diversos locais de venda de máscara, para que estes 
prestem atenção à situação de espera da população 
e mantenham a ordem no local, evitando a eventual 
confusão por causa de grande concentração de 
pessoas e protegendo a segurança dos cidadãos.

de trânsito rodoviário, pelo que neste período, a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 

obras acima referidas e a segurança da circulação 
rodoviária nas proximidades, esta Corporação enviou 

obras para manter o ordem de trânsito. Além disso, 
com a retoma do funcionamento normal dos serviços 
públicos a partir do dia 2 de Março de 2020, prevê-

assim, esta Corporação vai continuar a estar atenta às 
situações de trânsito durante as horas pontas, e enviar 
mais forças policiais para manter o ordem de trânsito 
nas vias com maior movimento.

No período de combate da epidemia, esta Corporação 
continua a prestar atenção à situação de segurança da 
comunidade. Para responder às medidas de combate 
à epidemia do Govemo da RAEM, esta Corporação 
aproveita bem os recursos da rede, convidando os 
membros do mecanismo de ligação do policiamento 
comunitário e as associações sociais para trocar, 
através da videoconferência, informações sobre 
a situação de segurança pública na internet – “a 

sobre o ambiente seguro na comunidade e as medidas 
da prevenção da epidemia.
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Coordenar, activamente, com as promoções de 
combate à epidemia desenvolvidas pelo Governo

Envio, diário, de representantes para a participação da 

Coordenação de Contigência do Novo Tipo de Coronavírus

No sistema de previsão e 
aviso do fluxo de pessoas 
são divulgadas mensagens 
s o n o r a s  e ,  a i n d a , 
demonstradas no seu ecrã 
as respectivas informações 
sobre o combate à epidemia

Divulgação de informações sobre o combate à epidemia 
no ecrã de grande dimensão

Esta Corporação desenvolve as tarefas promocionais 
de combate à epidemia multifacetadamente e, servese 
de diferentes vias, tais como, comunicados, WeChat, 
Instagram, Facebook, etc. para publicar as respectivas 
informações de prevenção e controlo da epidemia, 
assim como, as mais recentes medidas de entradas/ 

diferentes canais, vídeos oficiais, sistema de difusão 
pública para divulgar informações promocionais de 
prevenção contra a epidemia à comunidade.

A partir de 6 de Fevereiro de 2020, sob a coordenação 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, esta 
Corporação apela aos cidadãos para participarem 
conjuntamente no combate à epidemia mediante dos 
equipamentos de difusão e promocionais das diferentes 

sobre o combate à epidemia, em diferentes línguas e 
periodicamente, através do sistema de previsão e aviso 
do fluxo de pessoas, que se encontra instalado nas 
proximidades das Ruínas de S. Paulo, e do sistema 
de difusão, que se encontra nos diferentes postos de 
migração e corridor coberto para peões da Praça das 
Portas do Cerco, e, simultaneamente, são emitidas 
as respectivas informações sobre o combate contra a 
epidemia no ecrã do sistema de previsão e alerta do 

subunidades da linha de frente desta Corporação, e, 
ainda, no ecrã de grande dimensão que se encontra na 
parte exterior dos edifícios dos Comissariados.

Esta Corporação, para além de servir-se dos veículos 
de patrulhamento para divulgar informações sobre o 
combate da epidemia, coopera, também, a Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto 
Cultural no estabelecimento do itinerário de difusão 
ou divulgação, nomeadamente, nas Zonas Norte, 
Porto Exterior, Praia Grande e Ilhas, para que os seus 
veículos promocionais possam divulgar, com maior 
eficácia, as respectivas informações de combate 
à epidemia, bem como, apelar aos cidadãos para 



19

 
 

R
etrospectiva Anual 

Acompanhar as movimentações dos pacientes 
confirmados para proteger a saúde da população

Prestação de recomendações aos cidadãos 
para que evitem reunir-se durante o período de 
epidemia

Inspecção das situações das 
pessoas sujeitas à observação 
médica domiciliária

da epidemia aos grupos sociais 

Para  preven i r  e  cont ro la r  e f ic ien temete  a 
epidemia, esta Corporação presta activiamente 
apoio aos Serv iços de Saúde,  procede ao 
acompanhamento contínuo das movimentações 
dos pacientes confirmados em Macau e dos 

visitaram Macau, destaca agentes para investigar 
os indivíduos determinados, procura os indivíduos 
que são considerados contactos próximos ou 
precisam de ser isolados para escoltá-los aos 
locais determinados, e divulga atempadamente ao 
público as respectivas informações.

Além disso, sob a coordenação dos Serviços 
de Polícia Unitários, esta Corporação coodena 
activamente com os serviços competentes do 

pensões ilegais, procura os visitantes provenientes 
da Província de Hubei que ainda permanecem em 
Macau, e presta apoio a esses indivíduos a sair de 
Macau ou ser encaminhados à gestão médico em 
locais determinados.

Por outro lado, em resposta ao desenvolvimento 
da situação epidémica, registou-se uma tendência 
crescente dos indivíduos sejeitos à observação 
médica domiciliária. Esta Corporação enviou 
agentes para efectuar verificações, a qualquer 
momento, da situação de observação médica 
domiciliária dos respectivos indivíduos, no intuito 

prevenção de epidemias são observadas.
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Divulgação e Assistência de Conversão de “Código de 
Saúde” nos Postos Fronteiriços

Para assegurar  a passagem rápida e fác i l 
dos passageiros pelos postos fronteiriços, a 
Corporação tomou, em 10 de Julho de 2020, 
medidas especiais fora do Posto de Migração das 
Portas do Cerco, Posto de Migração de Cotai, e 
Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau, para divulgar e assistir a conversão do 

Foram estabelecidas serventias com toldas 
na Praça das Portas do Cerco, para triar os 
passageiros antes do seu acesso às escadas 
rolantes da Sala de Partida, e orientar aqueles que 

foi feita com a assistência de agentes policiais e do 
pessoal dos Serviços de Saúde presentes no local, 

passageiros entre Zhuhai e Macau.

Marcha ordenada de passageiros sob orientação de 
agentes policiais

Estabelecimento da “Zona de expl icação da 

Cerco

A s s i s t i r  o s 
p a s s a g e i r o s  a 
converter os códigos 
de saúde de Macau e 
de Guangdong

associações

Criação de acesso reservado para 
alunos transfronteiriçosAgentes desta Corporação a montar 

toldas no local de fileiras do posto de 
testes virais de ácido nucleico
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Administrativa Especial de Macau se encontra 
num momento crucial, esta Corporação apela 
ao público, se não seja caso obrigatório ou de 
emergência, deve aproveitar activamente os 
serviços on-line desta Corporação, no sentido 
de tratar os diversos serviços que se contam nas 
áreas de trânsito, de migração e de consultas de 
perdidos e achados, evitando a saída de casa e 
combatendo a epidemia na medida possível.

Durante o período anti-epidémica, o pessoal 
da linha de frente se encontra sob uma grande 
pressão psicológica, assim esta Coorporação 
prestou oportunamente apoio psicológico aos 
colegas, através de uma equipa de cuidados, 

Aproveite bem os serviços prestados pela via da rede 
informática, são seguros, facéis e rápidos

Acompanha em situação de “epidemia”

o tema de combate à epidemia em conjunto, com vista a 
registar o processo anti-epidémica
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No dia 4 de Abri l  de 2020, pelas 10H00, à 
frente da direcção e oficiais da Corporação, o 

silêncio antes de uma reunião com o pessoal 
do Posto de Migração das Portas do Cerco, a 
expressar sinceras condolências aos mártires e 
compatriotas que morreram na epidemia de novo 
tipo de coronavírus. Além disso, as dependências 
da Corporação também içaram a bandeira a meio 
pau em homenagem às vítimas.

A bandeira nacional e a bandeira de Macau içadas a meio pau na entrada das dependências em 
homenagem às vítimas

Comandante Ng Kam Wa prestou homenagem aos 
compatriotas falecidos

Pessoal das dependências na cerimónia 
de silêncio

Sinceras condolências aos mártires e compatriotas mortos pela epidemia
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Cerimónia de entrega da Zona do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço de 
Hengqin

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
inspecciona a Zona do Posto Fronteirço de Macau do 
Posto Fronteiriço de Hengqin

As autoridades competentes iniciam o exercício das suas 
atribuições

Cerimónia de entrega

A Zona do Posto Fronteirço de Macau do Posto 
Fronteiriço de Hengqin sob a jurisdição da RAEM

entrada em funcionamento da área de inspecção 
de passageiros da Zona do Posto Fronteiriço de 
Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e das suas 

18 de Março de 2020, e, ainda, sob a jurisdição da 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Daí que, pelas 00H00 horas do dia 18 de Março, 

cerimónia de entrega da referida Zona do Posto 
Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço de 

passageiros do novo Posto Fronteiriço de Hengqin. 
No seguimento da cerimónia de entrega, foi 
destacado pessoal dos Serviços de Alfândega (SA), 
Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 
Corpo de Bombeiros (CB) e Polícia Judiciária 
(PJ) de Macau para o desempenho, nos termos 
da lei, das tarefas de controlo de segurança, 
e, simultanemante, proceder-se-ão, de forma 
ordenada, os trabalhos de aperfeiçoamento e de 
inspecção das instalações e equipamentos do 
edifício do posto fronteiriço e das vias rodoviárias.
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Instruendos das FSM levantaram activamente questões 
sobre a exposição 

Os colegas assistiram activamente à exposição de fotos de 
segurança nacional

A direcção da Corporação assist iu act ivamente à 
exposição

No dia 15 de Abril de 2020, que coincidiu com o 
“Dia de educação de segurança nacional para 

uma exposição fotográfica on-line de “Segurança 

A segu rança  nac iona l  é  i nd i ssoc iáve l  da 
estabilidade social de Macau e, como membro das 
Forças de Segurança de Macau, a Corporação tem 

da Corporação visitou o website da exposição 
de fotos por meio de navegação on-line e apoiou 
totalmente essa exposição de fotos de “Segurança 

também estimulou os colegas a participarem 
activamente, a compreenderem profundamente a 
conotação e significado importante da segurança 
nacional e a trabalharem em conjunto para 
salvaguardar a segurança nacional em prol de 
Macau, de modo a assegurar a estabil idade 
permanente da sociedade de Macau e da vida dos 
residentes.
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No dia 22 de Julho e 23 Outubro de 2020, a 

o professor Wang Yu, membro da Comissão da 
Lei Básica de Macau do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Nacional. Houve 168 agentes 
da Corporação participaram na palestra, cujo teor 
compreende: o conceito da segurança nacional, o 

O orador da palestra, professor Wang Yu

Palestra sobre “Segurança Nacional e Um país, Dois sistemas”

e o estabelecimento de sistema e mecanismo 
da defesa da segurança nacional na Região 
Administrativa Especial de Macau, etc. A palestra 
ajudou o pessoal da Corporação a conhecer 
melhor o conceito da segurança nacional e elevou 
o grau de alerta dos agentes policiais para os 
riscos e ameaças latentes, consolidando melhor 
a eficácia do trabalho de defesa de segurança 
nacional.
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O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu a 
cerimónia de inauguração

Inspecção Fronteiriça Integral - Serviços 
fronteiriços durante 24 horas

Pelas 15H00 do dia 18 de Agosto de 2020, 
inaugurou-se o novo Posto Fronteiriço de Hengqin. 
No discurso proferido na cerimónia de inauguração, 
o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou que 
o governo da RAEM aproveitará a abertura do 
novo Posto Fronteiriço de Hengqin como uma 
oportunidade para se beneficiar do máximo do 
apoio do Estado e das políticas preferenciais, 
reforçar a cooperação com Guangdong e Zhuhai, 
e, com uma nova forma de pensamento e novos 

profunda de GuangdongMacau (Hengqin), e uma 

nível.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o Vice-Presidente da 
Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau 
Wah, ouviram a introdução do Comandante Ng Kam Wa 
sobre as instalações do novo Posto Fronteiriço de Hengqin

Cer imónia do içar  da bandeira no novo Posto 
Fronteiriço de Hengqin

O novo Posto Fronteiriço de Hengqin é um outro 
posto que adopta o novo modelo de inspecção 

o Posto Fronteiriço Zhuhai-Macau da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau, e compreende três tipos 
de canais de inspecção: canais de inspecção 
integral automática, canais de inspecção integral 
manual e canais de inspecção manual tradicional, 
que funcionam 24 horas, permitindo o aumento 
da capacidade de inspecção rotineira de 750 mil 

experiência de inspecção fronteiriça.

Inauguração do Novo Posto Fronteiriço de Hengqin
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Para assegurar a circulação fronteiriça expedita 
e boa segurança no novo Posto Fronteiriço, a 
Corporação adoptou o seguinte policiamento:

1. Gestão de migração – a Corporação observa 

Policiamento compreensivo da Corporação

Promoção de medidas fáceis para a inspecção 
fronteiriça

de perto o fluxo de pessoas que entram e saem do 

apropriados para servirem no Posto, e, com o reforço 
da cooperação com os serviços fronteiriços de 
Zhuhai, garante uma circulação fronteiriça expedita de 
pessoas.

2. Prevenção e controlo de segurança pública – Foi 
estabelecido na área de saída no segundo piso da 

Fronteiriço de Hengqin, o Centro para Denúncia e 
Queixa do DPI para atender aos residentes e visitants 
que procurem assistência. Respeitante à aplicação 
de lei, reforçaram-se as patrulhas nos arredores 
do referido Posto, para acelerar a comunicação de 
informações e tratar incidentes súbitos.

3. Assegurar o funcionamento seguro e ordenado 
do novo Posto Fronteiriço de Hengqin – Os espaços 

de Macau no novo Posto Fronteiriço de Hengqin, 
incluindo a plataforma para a evacuação de cidadãos 
e a plataforma de centro de transportes, estão 
equipados de sistema de videovigilância, para garantir 
a segurança das instalações e do funcionamento do 
novo Posto Fronteiriço de Hengqin.

I m p l e m e n t a ç ã o  d o  m o d e l o  d e 
inspecção fronteiriça que consiste na 

Exibição obrigatória do relatório do teste 
de ácido nucleico e do código de saúde 
pelos passageiros

de inspecção integral automática, a Corporação 
e os serviços de inspecção fronteiriça de Zhuhai 
reajustaram, com efectividade a partir de 18 de 
Agosto, o limite mínimo de idade dos residents 
de Macau e do Interior da China aplicável para a 

medida é igualmente aplicável nas salas de entrada/ 
saída do Posto Fronteiriço Zhuhai-Macau da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau. Além disso, a idade 

prioritários nos postos fronteiriços de Macau foi 
reajustada de 65 para 60 anos.
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Assistência dada à evacuação dos residentes

Execução de medidas de resposta

Os agentes prestaram serviços durante a passagem dos tufões

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu uma reunião 
de trabalho de resposta ao tufão no COPC

Assistência à evacuação de residentes de 

Nos dias 18 de Agosto e 13 de Outubro de 2020, 

Devido à coincidência com a maré astronómica 

que as áreas baixas deverão ser severamente 
inundadas, o Centro de Operações de Protecção 
Civil (COPC) activou o seu funcionamento de 
forma plena. Foram constituídas equipas de 
evacuação pelo CPSP, Serviços de Alfândega, 
Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros e Escola 
Superior das FSM para executar de imediato 

tufão» e evacuados no total de 2.722 residentes de 

Na madrugada do dia 19 de Agosto, a Direcção 
dos Serviços de Meteorológicos e Geofísicos içou 
o primeiro sinal n.º 10 de tempestade tropical 

árvores urbanas, danos de edifícios, invasão 
da água do mar na terra, e ventos fortes etc. 
Entretanto, prosseguindo o espírito de “Não recear 

nossos agentes agarraram-se às suas atribuições 
e executaram medidas de resposta, protegendo a 
segurança da vida e bens dos cidadãos com todo 
o empenho.
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Remoção de obstáculos e manutenção da 
ordem da cidade

O pessoal da Corporação examinou casa por casa, aconselhando e assistindo a 

saída da Ponte de Sai Van

Remoção de  obs tácu los  e 
reabertura de estradas

Cooperação polícia-cidadão na 
remoção de obstáculos

Encerramento de três pontes Macau-Taipa e da Ponte Flor de Lótus

Presença do pessoal da Unidade
Especial de Polícia no CAE para
prestar assistência

Pelas 08H00 do dia 19 de Agosto, após o sinal do 

das unidades operacionais para ajudar a remover 
árvores caídas e obstáculos em vias públicas, 
inspeccionar as instalações rodoviárias e coordenar 
as tarefas de restauração, procurando recuperar a 

a deslocação segura da população. Entretanto, 
houve muita gente que prestou activamente a 
sua ajuda, demonstrando a cooperação polícia-
cidadão, protegendo Macau juntos.
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No dia 23 de Janeiro de 2020, voltaram-se a 
entrar em funcionamento as careiras de ida e volta 
entre o Terminal Marítimo do Porto de Interior e o 

se, também, a passagem migratória no Posto de 
Migração do Terminal Marítimo do Porto Interior 

de hardware da passagem migratória e, aumentar 
a sua capacidade de entradas/saídas, esta 
Corporação replaneou os átrios de entradas e 
saídas após a reabertura da passage migratória no 
Posto de Migração do Terminal Marítimo do Porto 
Interior, baseando-se principalmente nos canais de 
inspecção automáticas (canais-e), tendo instalado 
no total 13 canais-e, 4 canais de inspecção manual 

máximo de visitantes inspeccionados durante uma 
hora nas entradas/ saídas migratórias é de 3.840 
pessoas, e durante um dia poderá alcançar as 
57.600 pessoas.

Além disso, esta Corporação coordenou com 
os Serv iços de competências corre lat ivas, 
nomeadamente, o Instituto para os Assuntos 
Municipais, a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego e Companhia de Electricidade 

terraplanagem do pavimento e acréscimo de 
equipamento de iluminação, etc..

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

Replaneamento das instalações de passagem 
migratória
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Optimização das instalações policiais

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, acompanhado de Comandante-
geral Leong Man Cheong e de Comandante Ng Kam Wa, presidiu a cerimónia 
de inauguração 

Apresentação sobre as ins ta lações do Posto do 

Inauguração do Posto do Comissariadoda Zona Norte

Em resposta ao desenvolvimento e mudanças 
do Bairro da Ilha Verde nos últimos anos e à 
implementação do trabalho de prevenção e control 
de segurança da comunidade, a Corporação 
estabeleceu o Posto do Comissariado da Zona 
Norte do Departamento Policial de Macau no 
Edifício do Bairro da Ilha Verde, na Rua de Lei Pou 

Posto em 25 de Setembro de 2020. No discurso 
proferido na cerimónia, o Comandante Ng Kam Wa 
disse que, quanto a policiamento e aplicação de 
lei, a Corporação, norteada pelas necessidades 
no âmbito de segurança comunitária, continuaria 
a reforçar a cobertura do trabalho policial, prestart 
serviços mais apropriados aos residentes do bairro, 
e construir uma rede de prevenção e controlo de 
segurança pública mais sólida com os esforços 
conjuntos de polícia e cidadãos.
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Estabelecimento de TeleEyes em diferentes 
locais da cidade

Explicação sobre o funcionamento do sistema TeleEye ao Comandante-geral dos 
SPU Leong Man Cheong e ao Comandante do CPSP Ng Kam Wa

Entrada em funcionamento da 4.ª fase do Sistema de Videovigilância em Espaços Públicos

Desde a sua entrada em funcionamento em 
Setembro de 2016, o Sistema de Videovigilância 
em Espaços Públicos (vulgarmente conhecido 

de auxiliar a polícia na prevenção e combate 
ao crime, e 800 câmaras de vídeo da 4.ª fase 
também entraram em uso a partir da 00h00 do dia 
6 de Agosto de 2020.

Além disso, as 200 câmaras seleccionadas 
nas primeiras quatro fases do Sistema “Olhos 

sobre as funções de reconhecimento facial e de 
reconhecimento de matrículas de veículos. Após 
a uma avaliação preliminar, o resultado mostrou 
que o sistema chegou a reconhecer rápidamente 

tradicional. Os resultados dos testes foram ideais 
na sua generalidade, alcançando o objectivo de 

de investigação.
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Aumento de meio de pagamento electrónico

Aumento de serviço de marcação prévia on-line para registo da carta de condução estrangeira

Medidas de facilitação

Além disso, através da plataforma de pagamento 

infracção de trânsito com o Banco da China, 
podendo os cidadãos efectuar o pagamento das 
multas nos nossos balcões de cobrança de multas 
por infracções de trânsito através do BOC Pay.

Em articulação com o desenvolvimento do governo 
electrónico da RAEM, esta Corporação tem 

partir de 2 de Janeiro de 2020, acrescentou os 

nos balcões de serviços dos postos de serviços do 
Departamento para os Assuntos de Residência e 
Permanência desta Corporação, facilitando mais 
os cidadãos aquando de tratamento das diferentes 
formalidades.

A partir de 26 de Março de 2020, o Departamento 
de Trânsito desta Corporação acrescentou um 
serviço de marcação prévia on-line para registo 
da carta de condução estrangeira, os requerentes 
podem efectuar a marcação prévia on-l ine, 
deslocando após ao Departamento de Trânsito na 
data e período de tempo marcado e apresentando 
os necessários documentos para tratar das 
formalidades de registo.
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A par t i r  de 14 de Setembro de 2020,  esta 
Corporação acrescentou os quiosques de auto-
atendimento em cinco locais, incluindo o Centro 
de Serviços da RAEM da Areia Preta, o Centro de 
Serviços da RAEM das Ilhas, o Posto de Migração 
das Portas do Cerco, o Posto do Comissariado 
da ZAPE e o Posto da Universidade de Macau 
do Comissariado de Coloane; e em conjunto 
com o Edifício de Serviços de Migração de Pac 

“Serviço facilitador para o levantamento dos documentos do pedido de renovação da contratação 
de trabalhador doméstico”, na aplicação do telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM” e nos “ quiosques de multi-aplicações”

Aumento de locais  para  serv iços de auto-
atendimento

Para criar mais facilidades ao empregador na 
renovação da contratação do seu trabalhador 
domést ico, nos dias 1 de Setembro e 4 de 
Novembro de 2020, esta Corporação lançou 
o “serv iço fac i l i tador  para o levantamento 
dos documentos do pedido de renovação da 

na aplicação do telemóvel “Conta única de acesso 

Direcção dos Serviços de Identificação. Mediante 

pode proceder às formalidades de pedido de 
renovação da contratação de TNR doméstico e 
efectuar o pagamento da taxa para o procedimento 
dos documentos, o TNR doméstico poderá, 10 dias 
depois, deslocar-se ao local escolhido para efectuar 

TNR).

On, existe, actualmente, no total de 6 locais de 
serviços destinados aos estudantes estrangeiros 
para efectuar o auto-atendimento das formalidades 
de renovação e de levantamento do "Boletim de 
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Extensão do serviço “One-Stop”

Plataforma de informação em tempo real acrescenta 
o estado do fluxo de pessoas no Posto Fronteiriço 
Hengqin.

Activação da página electrónica da OSPSP

Nos dias 3 de Novembro de 2015 e 18 de Março 
de 2019, respectivamente, esta Corporação 
estabeleceu balcões de atendimento no Centro 
de Serviços da RAEM da Areia Preta e no Centro 

De forma a facilitar o público na escolha atempada 
dos postos fronteir iços para a sua saída, a 
partir das 10H00 do dia 25 de Novembro de 
2020, os cidadãos podem aceder à "Plataforma 
de Informação em Tempo Real de Postos de 
Migração" através da página electrónica desta 

Serviços, a partir de 28 de Setembro de 2020, para 

pontos de serviço, acrescentou ainda o serviço de 

estudantes estrangeiros, bem como serviço de 

Corporação e da aplicação de telemóvel "ePolice" 

real no Posto de Migração da Zona do Posto 
Fronteiriço da parte de Macau do Posto Fronteriço 
Hengqin.

Obra Social da Polícia de Segurança Pública, a 
página electrónica da OSPSP já foi oficialmente 
activada no dia 16 de Setembro de 2020. Os 
conteúdos da referida página electrónica incluem: 

descontos para sócios, lembranças, consulta 
sobre situação dos subsídios, descarregamento 
de impressos, etc, bem como as retrospectivas 

atribuições e composição da OSPSP, entre outras 
informações.
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Exercício de Tufão

No dia 27 de Junho de 2020, a Estrutura de 

e testar a eficiência e a operabilidade do “Plano 
de Evacuação das Zonas Baixas em Situação 

e dos planos de contingência de cada entidade 
in terven iente ,  e  re forçar  a  capac idade de 
comando, coordenação, comunicação e resposta 
a emergências dos membros da Estrutura. Através 
da participação conjunta das associações sociais e 
residentes, elevam-se a consciência da segurança 

da população durante a passagem de tufão.

Verde, Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco 
e Coloane. O exercício simulou a passagem de um 
tufão severo sobre Macau, acompanhado pelos 

a esta situação, o Centro de Operações de 
Protecção Civil entra em pleno funcionamento. No 
intuito de assegurar a segurança da vida e dos 

baixas, o COPC procede operações de evacuação 
conforme o “Plano de Evacuação das Zonas 
Baixas em Situação de ‘Storm Surge’ durante a 

cerca de 5 horas, tendo simulado 60 incidentes que 
poderiam acontecer durante a passagem de tufão 
e contou com a participação de 2.350 pessoas. Os 
processos do exercício correram bem e o exercício 
atingiu os objectivos de prevenção de desastre e 
da epidemia.
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Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing

Convidados em momento de silêncio

de homenagem ao “Dia Nacional de Luto pelas 

Superior das Forças de Segurança de Macau, 
a qual contou com a participação do Chefe do 
Executivo, Dr. Ho Iat Seng, e vários representantes 
de diferentes sectores. 

coroas de flores junto do palco de prestação de 
homenagens, para o Chefe do Executivo e outros 
representantes procederem à deposição de coroas 
de flores em memória das vítimas do massacre 

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

Em comemoração  do  71 . º  An ive rsá r io  da 
Implantação da República Popular da China e do 
21.º Aniversário do estabelecimento da RAEM, 

no Dia Comemorativo do Regresso de Macau à 

O Chefe do Executivo a receber continência prestada 
pelas Forças em Parada

Cerimônia de hasteamento da bandeira

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, que acompanhado 

Segurança, Wong Sio Chak, passou 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 

continência à Sua Excelência o Chefe do Executivo 
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. Protecção”

Por ocasião do 21.º aniversário do estabelecimento 
da RAEM, a Corporacão procedeu à estreia on-line 
do micro-filme “Expectativa .

O micro-filme “Expectativa .

tema de içar de bandeira pela equipa policial, foi 
apresentado através de actuações envidadas de 
toda a equipa da Guarda de Honra da Unidade 
Especial de Polícia do CPSP. O micro-filme, cujo 
holofote recaiu sobre o agente incumbido de içar 
de bandeira, descreveu os desafios e provações 
físicos e mentais experimentados por um agente 
durante o decorrer desde  o treinamento até ser 
seleccionado como o agente confiado ao içar de 
bandeira.

O micro-filme já foi 
colocado no canal 
oficial de YouTube 
da Corporação
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Operações Anti-crime
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Situação das operações de combate

No início do ano de 2020, a pneumonia causada 
pelo novo tipo de coronavírus espalhou-se pelo 
mundo inteiro e, a grave situação epidémica 
proporcionou novos desafios para o ambiente de 
segurança de Macau, pelo que, esta Corporação 

o combate dos d i ferentes t ipos de cr imes, 
ilegalidades e irregularidades, envidar esforços 
para acabar com os actos criminais e, assim, 
assegurar a ordem na sociedade e a segurança 
dos cidadãos.

Em 2020 esta Corporação tratou no total 7.274 
casos de crime, e comparando-se com 2019, 
representa uma descida de 29,5%; t ratou-
se 10.194 casos de ac idente de v iação,  e 
comparando-se com o ano transacto, representa 
uma descida de 25,5%; desenvolveu-se 99 
operações conjuntas de combate à criminalidade, 
nas quais foram interceptados 3.435 pessoas; 
esta Corporação entregou no total 1.782 arguidos 
ao Ministério Público para os devidos efeitos, e 
comparando-se com 2019, representa uma descida 
de 21,9%.

Combate aos crimes relacionados com a droga

Esta Corporação desmantelou 23 casos de crime 
relacionados com a droga; um número total de 32 
suspeitos foram presentes ao Ministério Público 
para a investigação. O Pelotão Cinotécnico 
efectuou 6.802 operações de combate à droga.
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Combate às infracções praticadas por taxistas e aos “veículos que serviram como táxi sem 
alvará” 

Em 2020, foram apl icadas um total  de 147 
autuações contra as infracções praticadas por 
taxistas pela Corporação, que compreenderam 

de outras infracções; e foram apl icadas 62 
autuações contra os motoristas de “veículos que 

Operações de '' combate à prostituição'' 

Esta Corporação procedeu, durante o ano, a 121 

interceptou 203 indivíduos, e entre estes houve 
173 que foram imediatamente repatriados.
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Combate aos trabalhos ilegais

Tratamento das queixas sobre o ruído

Esta Corporação inspeccionou, individualmente 
e em conjunto com a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, 3.737 lugares, onde 
levou à detenção de 342 trabalhadores ilegais 
e 53 empregadores por contratação ilegal de 
trabalhadores.

Em 2020, esta Corporação recebeu 11.277 queixas 
sobre distúrbio de ruídos, entre as quais, houve 
3.213 casos que envolveram a autuação nos 
termos da lei ou a devida advertência, e 7.841 

origem do ruído.

Introdução da lei  de «Prevenção e 

conjuntamente pelo CPSP e Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental em 

Combate à prestação de alojamento ilegal

A Corporação procedeu, individualmente e em 
colaboração com a Direcção dos Serviços de 
Turismo, à autuação contra 51 fracções autónomas 
exploradas para a prestação de alojamento ilegal, 
onde foram apreendidos 29 indivíduos por excesso 
de permanência e 11 imigrantes ilegais.
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Em 2020, esta Corporação combateu actividades 
de imigração clandestina independentemente, bem 
como conjuntamente com outros departamentos 
congéneres, através do “Mecanismo de prevenção 
conjunto sobre trabalhos de combate a imigrantes 

imigrantes ilegais.

Desmantelamento de casos de furto ocorridos na cabina do avião

Situação de execução da “Lei de prevenção e combate à violência doméstica”

Esta Corporação procedeu ao tratamento de 12 
casos de furto ocorridos no avião, o montante 
envolvido foi de cerca de $590.000 patacas, e 
houve 2 pessoas que foram acusadas do crime de 

Dos casos tratados por esta Corporação no ano 
2020, 94 casos suspeitos de violação desta Lei 
foram transferidos aos respectivos departamentos 
para o devido acompanhamento.  

(Origem da foto: Instituto de Acção Social)

Reunião de trabalho regular do mecanismo de cooperação 
entre departamentos públicos

Combate à imigração ilegal
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Operação Preventiva do Inverno

Para manter um ambiente seguro nas vésperas do 
ano novo, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) 
coordenaram com esta Corporação e a Polícia 
Judiciária (PJ) e em conjunto com os Serviços 

e 3 de Fevereiro. Mediante da intensificação da 
supervisão da segurança e ordem de Macau, 
combate aos diferentes tipos de crimes e, ainda, 
através das actividades promocionais, tais como: 
palestras, inspecções aos bairros comunitários, 
etc., transmitiu-se informações e conhecimentos 
sobre a prevenção da criminalidade aos cidadãos. 
Além disso, para coordenar com as medidas de 
prevenção da “pneumonia causada pelo novo tipo de 

pensões ilegais, bem como procedeu-se à busca e 
transporte dos indivíduos provindos das regiões de 

médico, tratamento e isolamento.

No decurso desta operação,  desenvolveu-se 
inspecções a várias lojas, karaokes, centros de 
máquinas de jogos electrónicos, salas de bilhar, 
casinos e seus arredores, e na qual as autoridades 

identificado 20.579 indivíduos, dentro dos quais 

averiguações e, de entre os detidos, houve 432 
indivíduos que foram encaminhados ao Ministério 
Público para efeitos de acusação por cometimento de 
crimes. A presente operação deu resultados frutíferos, 
e sob a colaboração dos cidadãos e apoio manifestado 
pelas associações comunitárias, os trabalhos de polícia 
e de prevenção da epidemia foram desenvolvidos de 

situação da segurança, desencadeando operações 

um ambiente seguro em Macau.
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Operação Trovoada

No in tu i t o  de  p reven i r  e  comba te r  o  c r ime 

de Guangdong, Hong Kong e Macau desenvolveram 
a operação conjunta de combate à criminalidade 

Maio de 2020. Sob a coordenação dos SPU, a parte 

imprevistas aos casinos, centros de massagens, 
estabelecimentos nocturnos, karaokes, centros de 
máquinas de jogos electrónicos, salas de bilhar, 
cibercafés e outros tipos de estabelecimentos de 

à Polícia para efeitos de averiguações, e houve 123 
pessoas que se encontram envolvidos em 97 casos 
e foram entregues ao órgão judicial para efeitos de 
acusação por cometimento de crimes relacionados 
com a ofensa à integridade física, burla, droga, furto, 
etc..

A Polícia continuará a estar atenta à situação de 
segurança de Macau, e especialmente às más 

de segurança do local e os problemas que daí foram 
proporcionadas à nossa comunidade, além disso, 
irá determinar-se, atempadamente, estratégias de 
combate específicas e manter o intercâmbio de 
informações entre as Polícias de Guangdong e Hong 
Kong, por forma a assegurar as tarefas de prevenção 
e combate à epidemia sejam desenvolvidas com 
sucesso e, simultaneamente, garantir a segurança e 
a estabilidade na sociedade de Macau.
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O Departamento de Controlo Fronteiriço desta 
Corporação investigou, recentemente, nove casos 
de contratação falsa, entre Fevereiro de 2019 e 

falsos envolvidos recebiam uma remuneração 
fixa de cerca de 4.000 a 30.000 patacas por um 
indivíduo de apelido U, os quais estabeleceram 
re lações  de  t raba lho  f i c t í c ias  com vár ios 
estrangeiros. 

A associação criminosa funcionava há pelo menos 
dois anos, com a colaboração dos arguidos de 
apelido U e Chan, e membros principais que se 
encontram em fuga. Após a inquirição, o Chan 
disse que o U e os outros membros principais eram 
responsáveis pela contratação de empregadores 
falsos de residentes de Macau, ao mesmo tempo, 
o U também recrutou os seus subordinados para 

Depois de ter encontrado empregadores falsos, os 
arguidos procuraram através de uma vietnamita 
em fuga, os estrangeiros que tencionavam 
permanecer em Macau por um longo período de 
tempo. Em seguir, a referida associação criminosa 
ajudou a pedir à quota destinada aos trabalhadores 
não residentes e aos títulos de identificação de 
trabalhador não residente para os empregadores 
falsos, o que levou a estabelecer uma falsa 
relação de trabalho. Durante este processo, os 

uma remuneração entre 6.000 e 17.500 patacas. 

Os arguidos de apelido U e Chan e os oito 
empregadores  fa l sos  envo lv idos  no  caso 
são residentes de Macau. Esta Corporação 
encaminhou o caso ao Ministério Público por 

suspeitos que se encontram em fuga.

Resumo dos casos do ano

Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu o caso de contratação falsa em forma de grupo
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Entre a noite do dia 4 de Janeiro e a madrugada 
do dia 5 de Janeiro de 2020, o Departamento de 
Controlo Fronteiriço da Corporação interceptaram 
seis indivíduos estrangeiros suspeitos de entrada 

Na no i te  do d ia  4  de Jane i ro ,  os  agentes 
interceptaram no átrio das chegadas do Aeroporto 
cinco estrangeiros que se preparavam para entrar 
em Macau, os quais apresentaram respectivamente 

Vários homens e mulheres estrangeiros foram interceptados no Aeroporto por posse de documentos 
falsos

passaportes, bilhetes de identidade e carta de 
condução falsificados de Suécia, Israel e Itália, 
pelo que, foram encaminhados à esquadra para a 
investigação.

Durante a averiguação, os cinco indivíduos (três do 
sexo masculino e dois do sexo feminino) admitiram 
ser iranianos, alegando que os respectivos 
documentos foram adquiridos através de pessoas 
não identificadas no Irão (o custo variou entre 
8 mil e 10 mil euros), cujo objectivo é viver e 
trabalhar nos países europeus. Posteriormente, 
na madrugada do dia 5 de Janeiro, os agentes 

das chegadas do Aeroporto, durante o tratamento 
das formalidades de entrada, ele exibiu um 
passaporte espanhol suspeito de ser falsificado, 
o seu método de obtenção de documentos é o 
mesmo que o dos indivíduos acima referidos.

Os  se is  i ran ianos  supramenc ionados  são 
suspeitos da prática do crime de “falsificação de 

Público.



50

No dia 5 de Janeiro de 2020, os agentes do 
Departamento Policial de Macau, durante a 
patrulha ant i -cr ime na proximidade da Rua 
de Malaca,  in terceptaram um homem com 
comportamento suspei toso.  Depois  de ser 
perguntado pelos agentes, o homem admitiu a 
prática do tráfego de droga em Macau. A droga 
foi escondida no quarto do hotel onde o homem 
alojou. 

Em seguida, os agentes encontraram no seu quarto 
do hotel três saquinhos de plástico contendo a 

24,31 gramas, no valor de cerca de 73.000 HKD), 
três balanças electrónicas e instrumentos de 
embalagem; o homem alegou que foi contratado 
por um homem de Hong Kong, o qual deu-lhe 
1.000 HKD como remuneração diária e 3.000 HKD 
como despesas de alimentação e alojamento. 

tendo sido interceptado por agentes policiais. 

O arguido referido que tem mais de 20 anos, 
oriundo do Interior da China, foi encaminhado ao 
Ministério Público por crime de “Tráfico ilícito de 

O Departamento Policial de Macau interceptou um homem por tráfego de droga
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Na madrugada do dia 18 de Abril de 2020, o 
Departamento de Trânsito desta Corporação 
recebeu informações sobre a suspeita de corridas 
ilegais de vários motociclos na Estrada da Ponta 
da Cabrita. Os agentes policiais deslocaram-
se imediatamente ao local acima referido para 
inspeccionarem e instalarem barreiras para a 

Três motociclos em caso de desobediência e condução perigosa

operação Stop. Durante a qual, três motociclos 
estavam a aproximar-se de barreiras, e os três 
motociclistas não seguiram as instruções dos 
agentes a parar os seus veículos para serem 
inspeccionados, e de repente viraram o sentido 
de marcha viraram o sentido ao lado dos agentes 
e aceleraram a velocidade para sair, os agentes 

perseguição, e avisaram os agentes em frente 
para interceptarem os motociclos em causa. As 
referidas três motociclos ignoraram, mais uma 

velocidade para sair junto dos agentes.

Através do Sistema TeleEye e do Sistema de 
Videovigilância Rodoviária, a Polícia conseguiu 
identificar os motociclos envolvidos e avisar os 
proprietários para se deslocarem ao Departamento 
de Trânsito para colaborar a investigação. Os três 
proprietários, ambos residentes de Macau, com 
mais de 30 anos de idade, foram encaminhados 
para o Ministério Público por prática dos crimes 
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No dia 30 de Abril de 2020, esta Corporação 
detectou um caso de falsificação de boletim de 
entrada, o Departamento de Controlo Fronteiriço 
enviou agentes ao local de transacção para 
uma investigação profunda. Através do Sistema 
TeleEye, conseguiu identificar um residente de 
apelido Lam, suspeito de ter efectuado a venda 

foi responsável pela procura e persuasão junto 
dos indivíduos que se encontravam a situação de 
excesso de permanência para comprar “boletim 

Interior da China, de apelido Zhang, responsável 

o qual custa 300 patacas por cada um.

Segundo a investigação, desde Julho de 2019 
até agora, foram apreendidos mais de 20 boletins 
de entrada falsificados, cujas características de 
produção foram semelhantes, havendo indícios 
de que todos foram falsificados pelo indivíduo 
Zhang. Além disso, os agentes descobriram a 
existência de estado civil falso entre Zhang e uma 
senhora de apelido Ao de Macau, sendo suspeito 

mesmo acolhido um homem do Interior da China, 
de apelido Feng, cuja permanência em Macau 

encaminhou os quatro suspeitos ao Ministério 
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No dia 5 de Maio de 2020, esta Corporação 
recebeu uma participação de uma vítima que foi 

central, o qual fugiu depois de ter arrebatado a 
cadeia de ouro no pescoço da vítima.

O Departamento de Informações desta Corporação 
iniciou de imediato a investigação e perseguição, e 

o percurso de fuga do homem em causa, e 
interceptou-o com sucesso na Avenida de Horta e 
Costa, e encontrou-se no seu corpo uma cautela 
de penhor de 6.500 HKD.

Após a investigação, o homem confessou que 
tinha cometido o crime por causa da perda no 
jogo, e logo de seguida empenhou a cadeia de 
ouro roubada. O homem em causa, residente 
de Macau, com mais de 40 anos de idade, é 
suspeito da prática dos crimes de “Ofensa simples 

encaminhado para a Polícia Judiciária. 

Departamento de Informações interceptou um roubador
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No dia 1 de Junho de 2020, o Departamento 
Policial de Macau recebeu uma participação de 
um cidadão sobre o extravio de um cartão “Macau 

se que houve novo registo de consumo usando 

que o referido cartão foi apanhado e apropriado 

cerca de 430 patacas.

Após feitas as investigações e vistos os vídeos 
gravados no sistema de videovigi lância, foi 
identificado e detido um trabalhador duma loja 

cidade. Na sua posse e no seu domicílio foram 

de outrem. O homem envolvido disse que vários 

na loja de conveniência após consumo, mas 
ninguém os reclamou e retirou há muito tempo, 
pelo que ele apropriou dos referidos cartões. 
Além disso, ele exprimiu que comprou os cigarros 
usando esses cartões apanhados, e depois pôs os 
cigarros no expositor da loja e trocou em dinheiro 
quando havia clientes que compraram cigarros 
em numerário. Até agora, já adquiriu 500 patacas 
usando esse método.

O homem envolvido é residente de Macau com 
cerca de 20 anos de idade. O referido homem 
foi acusado da prática de crime de “Apropriação 

e entregue ao Ministério Público para o devido 
tratamento.

Um homem foi detido por apropriação ilegítima dos cartões “Macau Pass” de outrem
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No dia 22 de Junho de 2020, num apartamento 
dum edifício que se situa no Pátio do Coronel 
Mesquita, suspeitava-se que teria acontecido 
um caso de ofensas à integridade física. Após 
o recebimento de participação, o Departamento 
Policial de Macau (DPM) enviou rapidamente 
agentes ao local para o devido tratamento. No 
local de incidente foram encontrados 9 indivíduos 
de nacionalidade vietnamita (8 masculino e 

Diversos indivíduos estrangeiros foram detidos por violação à lei

1 feminino).  Na sequência da aver iguação 
empreendida, sabia-se que havia pessoas que 
convidaram vários amigos para tomar refeições 
no local acima referido, e depois, 3 conterrâneos 
desconhecidos deslocaram-se ao local, atacaram, 
usando a lgumas armas por  e les  t ragas,  o 
participante e seus amigos e fugiram rapidamente.

O Departamento de Informaçoes desta Corporação 
enviou agentes para averiguações do caso, 
e, através do “Sistema de Videovigilância em 

arredores, descobriu-se que 3 homens envolvidos 
esconderam num apartamento da Rua de S. 
Miguel, onde foram interceptados posteriormente 3 
homens envolvidos e 2 mulheres de nacionalidade 
vietnamita, bem como foram encontrados 2 

gramas (sendo o preço no mercado de cerca de 
MOP400), utensílios suspeitos de consumo de 
droga e um bastão extensível que foi identificado 

Nos exames toxicológicos dos cinco indivíduos 
envolvidos mostraram resultado positivo, entre 
os quais dois indivíduos são imigrantes ilegais. 
Os indivíduos acima referidos foram acusados da 

i l íc i to de estupefacientes e de substâncias 

Público para o devido tratamento.
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Fábrica de preparação de alimentos illegal

O Departamento Policial das Ilhas recebeu uma 
denúnc ia  de que,  hav ia  vár ios  imigrantes  e 
trabalhadores ilegais numa residência na Avenida 
Olímpica da Taipa, pelo que a Corporação enviou 
agentes ao local para investigação.

Na manhã de 8 de Julho de 2020, agentes policiais 
chegaram à referida residência e descobriram que 
estavam lá três indivíduos a preparar produtos 
de peixe no local. Dois deles portavam o título de 
identificação de trabalhador não-residente que 
mostrou que os dois eram trabalhadores de um 
restaurante, pelo que foram suspeitos de “trabalhar 

estava em situação de permanência excessiva, 
alegou que o responsável do restaurante forneceu-
lhe acomodação gratuita em troca da sua laboração.

A Corporação transferiu os três trabalhadores ilegais 
para a Direcção dos Serviços para os Assuntos 

acima referida era para fins não domésticos, foi 
encaminhada à Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para acções de 
acompanhamento. Além disso, devido a questões de 
fábrica de preparação de alimentos e de segurança 
alimentar, a Direcção dos Serviços de Economia 
e o Instituto para os Assuntos Municipais também 
enviaram funcionários para a referida residência para 
desenvolver investigações e recolher alimentos para 

da pessoa com permanência excessiva, disse 
que estava fora de Macau, a polícia prosseguiu a 
investigação.
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No dia 21 de Agosto de 2020, uma loja sita no 3.º 
andar de um edifício na Estrada dos Cavaleiros 
ocorreu um caso de furto, após a recepção do 
caso pelo Departamento de Informações desta 
Corporação, destacou de imediato agentes 
para efectuarem a investigação. Conforme os 
dados recolhidos pelos agentes policiais, foram 

O Departamento de Informações desmantelou caso de furto

n u m  d e t e r m i n a d o  a p a r t a m e n t o .  A p ó s  a s 
interrogações feitas pelos agentes policiais, o 
homem confessou que tinha levado uma caixa de 
produtos (contém 30 crémes de protecção solar) 
no exterior da porta da referida loja, em seguida 
foram esses vendidos na rua para ganhar dinheiro. 
No final, esses dinheiros ganhados foram todos 
perdidos nos casinos de Macau.

Além disso, durante a investigação do mencionado 
caso, os agentes verificaram que, no dia 25 de 
Agosto, este homem levou dois sacos, na altura 
em que ninguém o notaram, com um total de 24 
garrafas de perfumes, no exterior da porta de um 

da Rua Seis do Bairro Iao Hon, e pretende vender 
estes produtos furtados para ganhar dinheiro.

Face ao exposto, o referido homem se encontra 
suspeito de crime de furto, esta Corporação vai 
encaminhar o referido caso ao Ministério Público.
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O Departamento Policial de Macau descobriu o caso de jogo ilícito

Esta Corporação recebeu uma denúncia a 
referir que, na sobreloja de um determinado 
estabelecimento sita na Rua do Canal Novo 
suspeita a exploração do jogo iícito de mah-
jong. Sendo assim, o Departamento Policial de 
Macau desenvolveu de imediato a investigação e 
planeamento, e conseguiu interceptar um homem 
responsável com mais de 60 anos de idade no dia 
14 de Setembro de 2020, bem como 3 homens 
e 13 mulhers que estavam a jogar e a observar, 
encontrou ainda 3 mesas de mah-jong eléctrica, 
6 caixas de mahjong, certos equipamentos 
e suspeito numerário do jogo cerca de 1.600 
patacas.

E s t e  h o m e m  r e s p o n s á v e l  r e f e r i u  q u e  j á 
tinha iniciado no mês de Julho por forma de 
subarrendamento da referida sobreloja para jogar 
mah-jong e por cada mesa de mah-jong recebe 
100 patacas por hora.

O homem responsável e os restantes 3 homens 
e 13 mulheres são residentes de Macau, com 
idade entre 30 e mais de 60, esta Corporação 
encaminhou-os ao Ministério Público por suspeito 
de crime de jogo ilícito.
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tráfico ilegal, os Serviços de Alfândega e esta 
Corporação continuaram a recolha, o intercâmbio 
e a anál ise das in formações,  combateram 
em conjunto os grupos activos de actividades 
comerciais paralelas em Macau. Durante os 

per to  das  Por tas  do  Cerco  fo i  f i na lmente 

Em 7 de Outubro de 2020, os Serviços de 

operação conjunta para uma busca à referida 

de pessoas reunidas, descobriram ainda uma 
grande quantidade de produtos cosméticos, 
medicamentos e sapatos, etc.. Após a investigação 

Os Serviços de Alfândega e esta Corporação combateram em conjunto as actividades comerciais 
paralelas

efectuada, existe forte indício de que o responsável 
daquela loja se encontra suspeito de contratação 
ilegal de pessoas para transportar as mencionadas 
mercadorias para fora do território em lotes sob 

fugir à supervisão das alfândegas de Guangdong e 
de Macau. Após a contagem feita, mais de 16 mil 
mercadorias foram apreendidas, o valor estimado 
é de cerca de 4.27 milhões de patacas, tendo os 
Serviços de Alfândega e esta Corporação efectuaram 
a investigação e a acusação contra as 36 pessoas 
envolvidas no caso.

De acordo com as respectivas disposições da Lei 
do Comércio Externo, os Serviços de Alfândega 
acusaram o titular da licença da loja, um responsável 
encontrado no local, dois trabalhadores da loja e 
31 pessoas que praticaram actividades comerciais 
paralelas. Ao mesmo tempo, após a investigação, 
o referido titular da licença da loja e o responsável 
encontrado no local foram denunciado ao Ministério 
Público por suspeito de ter violado a “Lei da Imigração 

praticaram actividades comerciais paralelas, 27 deles 
suspeitos de terem violado a “Lei da Contratação de 

o respectivo processamento e encaminhado à 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
para acompanhamento. Os Serviços de Alfândega 
efectuaram uma investigação mais aprofundada sobre 
o caso, com vista a acompanhar a existência ou não 
de mais pessoas envolvidas.
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Na noite do dia 10 de Outubro de 2020, esta 
Corporação recebeu uma participação sobre a 
ocorrência de um acidente de viação na Rua da 
Saúde, os agentes do Departamento de Trânsito 
chegaram ao local e entraram em contacto com 
um casal, descobrindo que o automóvel ligeiro 
envolvido se suspeita de ter chocado os veículos 
estacionados à berma da via, e causando a 

No local, a senhora alegou aos agentes policiais 
que era a condutora do veículo envolvido, mas 
os agentes decobriram que o casal havia sido 
inconsistente ao relatar a ocorrência do acidente 
de viação e hesitou repetidamente sobre os 
detalhes, pelo que suspeitava que a senhora não 

O Departamento de Trânsito desmantelou um caso sobre “favorecimento pessoal” de condução 
em estado de embriaguez

o exame de pesquisa de álcool no ar expirado nos 
dois, cujo resultado foi 1,91 g/L para o homem e 
0,00 g/L para a senhora.

Posteriormente, os agentes levaram os dois 
indivíduos à Corporação para proceder interrogatório 
e investigação, e a mulher confessou a substituição 
do seu marido que se encontrava em estado de 

era o condutor do veículo envolvido, e devido a que 
o acidente foi causado por condução em estado de 

deslocar ao local de sinistro no sentido de substituir-
lo.

Esta Corporação encaminhou o casal envolvido ao 
Ministério Público por suspeito de ter cometido os 



 
O

perações Anti-crim
e

61

Departamento Policial das Ilhas desmantelou um caso de controlo de prostituição

Na noite do dia 17 de Outubro de 2020, durante 

Departamento Policial das Ilhas em diversos hotéis 
do Cotai, encontraram-se dois automóveis ligeiros 
que transportavam frequentemente várias mulheres 
entre os hotéis do Cotai, as quais foram suspeitas 
explorar a actividade de prostituição. Após uma 
averiguação profunda por esta Corporação, os 
agentes policiais descobriram um veículo suspeito 
à porta de um hotel na Estrada do Istmo, e 
interceptaram duas mulheres e um motorista.

De acordo com a investigação, as duas mulheres 
são residentes do Interior da China, com a idade 
entre mais de 20 e mais de 30 anos. Estas 
alegaram que, após terem perdido todo o dinheiro 
no jogo em Macau, exploraram o exercício de 
prostituição com o apoio daquele motorista, o 
qual admitiu ter prestado serviço de transporte 
às mulheres que se prostituíam em Macau e que 
recebia 300 RMB por dia como remuneração.

O motorista envolvido é residente de Macau, com a 
idade cerca de 20 anos, e o caso foi encaminhado 
para o Ministério Público por “Crime de exploração 

China são suspeitas de prática de actos que não 
se correspondem com a qualidade de turista, pelo 
que foram encaminhadas a serviços competentes 
para o devido tratamento.
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No dia 20 de Outubro de 2020, uma senhora pediu 
ajuda a esta Corporação, alegando ter sido vítima de 
burla pecuniária por vários indivíduos no Bairro de 

Os agentes do Departamento de Informações desta 
Corporação iniciaram uma investigação profunda, e 

três mulheres e dois homens, em dois hotéis nas 
Ilhas, ambos oriundos do Interior da China, os quais 
eram suspeitos de terem praticado crimes. Depois da 
averiguação, os cinco indivíduos admitiram ter entrado 
ilegalmente em Macau no dia 17 de Outubro, tendo-

observar e procurar alvos.

Departamento de Informações desmantelou uma rede criminosa de burla

No dia 20 de Outubro, pela parte da manhã, na Rua 
de Brás da Rosa, três autores femininos conseguiram 

papéis de transeuntes que uma procurou um médico 
famoso e a outra soube o endereço do médico. Ao 
mesmo tempo, uma outra autor feminino, que alegou 
ser familiar do médico e que podia ligar-lhe, e após 
o contacto, este médico previu que a vítima estava 
gravemente doente e que os seus familiares iriam ter 

Por isso, a vítima foi acompanhada para levantar a 
quantia de 3.000 dólares de Hong Kong, e depois 
de colocar os bens na saca de bênção, as burlonas 
trocaram uma outra saca falsa para substituir a 
verdadeira, e devolveram a saca falsa à vítima após 
a conclusão da cerimónia, aconselhando que só 
podia ser desembrulhada a saca três dias depois, 
aproveitando assim para burlar os bens. Neste caso, 
os dois homens eram responsáveis por vigiar o local.

No mesmo dia, ao meio-dia, os autores burlaram 
uma outra mulher com a mesma forma, na Rua 
de João de Araújo, no valor de 948 mil patacas, 
13 mil RMB e peças de ouro no valor de 25.6 mil 
patacas. Posteriormente, a Polícia conseguiu 
contactar a vítima, segundo ela, depois de ter tomado 
conhecimento de que tinha sido burlada, por receio 

queixa à Polícia.

Neste caso, a Polícia retomou a maioria dos bens das 
duas vítimas. Esta Corporação encaminhou o caso 
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Policial das Ilhas desta Corporação recebeu uma 
denúncia apresentada por uma empresa de serviço 
de transporte de mercadorias do aeroporto, que 
indicou que, durante o período de serviço, vários 
operadores de mercadorias tinham cometido 
furtos durante a carga e descarga de mercadorias. 
Posteriormente, através do sistema de vigilância 
i n t e r n a ,  d e t e c t o u - s e  q u e  v á r i o s  h o m e n s 
desembalaram os produtos e roubaram-nos.

Após a invest igação por  esta Corporação, 
ver i f icou-se que quatro t rabalhadores não 
residentes, ambos de nacionalidade filipina, da 

Trabalhadores não residentes envolvidos em furto de mercadorias transportadas no aeroporto

mesma empresa, estiveram envolvidos neste caso. 
A Polícia descobriu no cacifo de um deles alguns 
produtos que tinham sido furtados e que ainda 
estavam embalados. Foram também encontrados, 
respectivamente, no domicílio dos suspeitos, 
altifalantes e auscultadores sem fios furtados 
durante o trabalho. No decurso da investigação, 
os suspeitos alegaram que ainda houve mais 
um trabalhador não residente filipino da referida 
empresa, que estava envolvido no furto, tendo sido 
encontrado pelos agentes e levado à esquadra 
para mais averiguação.

Esta Corporação encaminhou os cinco homens 
envolvidos em acima referidos ao Ministério 
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Visita de várias associações na ocasião da prevenção dos 
crimes do Inverno

Esta Corporação serve-se do “Mecanismo de 

como plataforma de comunicação entre a Polícia e a 
comunidade, e emite atempadamente informações 
sobre a situação de segurança e de crimes aos 

Policiamento Comunitário

bairros comunitários e diferentes sectores, bem 

de formação e, ainda, recebe eficientemente 
informações, opiniões e pedidos dos cidadãos e dos 
sectores através dos referidos mecanismos, além 

na resposta e a eficiência para a prevenção e 
combate de crimes.

Persistindo nos conceitos de interacção, mútua 
confiança e inter-ajuda entre a Polícia e os 

e extende a rede comunitária dos diferentes âmbitos 

turistas e diferentes sectores, prevenir e combater, 
em conjunto, os crimes, para, assim, estabelecerem 
um ambiente comunitário seguro e harmonioso em 
Macau.
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Reunião de trabalho permanente do “Mecanismo de 

O “Mecanismo de L igação de Pol ic iamento 

período serviu-se de plataforma de comunicação 
entre a equipa policial e a comunidade, e foi bem 
aceite e muito apoiado pelos diferentes sectores da 
sociedade, o que promoveu o desenvolvimento com 
sucesso das tarefas policiais dos diferentes âmbitos, 
e proporcionando, assim, resultados visíveis e 
eficientes na prevenção e controlo da epidemia, 
promoções de prevenção de crimes e operações de 
combate à criminalidade à Corporação.

no “Mecanismo de Ligação de Pol ic iamento 

coordenadores do pol ic iamento comuni tár io 
aumentou-se para 261; no intuito de responder 
às necessidades de prevenção epidémica, esta 

interacção, encontros e intercâmbios online com 
órgãos comunitários. Mediante de uma frequente e 
estreita interacção com as diferentes comunidades, 
esta Polícia desenvolveu-se, activamente, tarefas 
de prevenção e combate à criminalidade nos bairros 
comunitários, que incluem: intercâmbios periódicos, 
notificação de informações de interesse policial, 
palestras ou cursos de formação, promoções e 
recolha de opiniões da comunidade nos bairros 
comunitários, etc., promovendo-se, assim, o espírito 
e a força de cooperação entre a Polícia e os 
cidadãos.

“Mecanismo de ligação de policiamento comunitário”
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União Geral das Associações dos Moradores de Macau

Associação das Pequenas e Médias Empresas de Restauração de 
Macau

Cooperação com o mecanismo, intercâmbio recíproco entre as associações

Aliança de Povo de Instituição de Macau
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Macao Association of Social and Livelihood Enhancement

Federação das Associações dos Operários de Macau

Associação de Profissionais do Sector da Administração de 
Propriedades de Macau
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União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau

Associação Geral das Mulheres de Macau

Associação de Administração de Propriedades de Macau e Associação 
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Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau

Associação de Nova Juventude Chinesa 
de Macau e Assoc iação Gera l  de 
Estudantes Chong Wa de Macau
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Em meados de 2020, a pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus alastrou-se rapidamente 
pelo mundo inteiro, e o Governo da RAEM para 
evitar que a epidemia se espalhe nas escolas, 
decidiu adoptar o mecanismo de suspensão de 

prevenção epidémica e, posteriormente, estudou-

o recomeço de aulas. Durante esse período, 
esta Corporação serviu-se do “Mecanismo de 

a cooperação no policiamento e as actividades 
de interacção online entre a equipa policial e as 
escolas, a fim de elevar o grau de alerta para a 

“Mecanismo de Ligação entre a Polícia e Escolas”

O Comandante Ng Kam Wa e o Director Wong Chi Fai 
desenvolveram um intercâmbio e interagiram com os 
jovens

Visita às escolas

auto-protecção e conhecer as restrições jurídicas, 
prevenir e combater os crimes ocorridos na 
escola, promover o desenvolvimento físico e 
psicológico e, ainda, construir um bom ambiente 

assim esta altura que precisam estar fechados em 
casa e têm mais tempos livres.

Desde a criação do “Mecanismo de Ligação entre 

um grande apoio por parte do sector educativo, 
actualmente temos no total 281 representantes 
provindos de 86 escolas de Macau que tornaram-
se na pessoa de contacto da parte da Escola 

128 actividades relacionadas com o Mecanismo 
e, contactou-se com mais 45.000 professores e 
alunos. Esta Corporação continuará a reforçar 
a cooperação com as Escolas, bem como vai 
proteger, todos juntos, o desenvolvimento saudável 
dos jovens de Macau.
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Intercâmbio sobre o policiamento com as instituições do ensino superior

Aula para técnicas de discurso e de conferência de imprensa

Palestra on-line sobre a “Prevenção de 
Armadilhas na Procura do Emprego das 

Visita dos estudantes ao Comissariado da Taipa

Palestra de prevenção criminal

Conferência de imprensa simulada

Actividades sobre a prevenção da delinquência juvenil
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Cerimónia do 2.º aniversário do estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP

No dia 30 de Agosto de 2020, teve lugar no Edifício 
de Migração a cerimónia do 2.º aniversário do 
estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP, de 

Louvados os membros que demonstraram um 
desempenho excepcional

Demonstração de Wushu pelos membros do Grupo

promoção, e de saudação aos recém-integrados, 
onde foram louvados os membros que tomaram 
uma parte activa nas actividades do Grupo e 
demonstraram um desempenho excepcional 
durante o ano passado, e foram saudados os 
recém-integrados. A cerimónia contou com a 

e convidou a participação de cerca de 80 familiares 
dos membros do Grupo Júnior. Este ano, houve 
49 novos membros que se integraram no Grupo 
Júnior, que creceu para 177 pessoas.
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Actividades da série do Grupo Júnior do CPSP

Participação na palestra temática“Política de Juventude de 

Visita a diversas instituições e escolas para oferta de carinho

criminal

Participação na Exposição da Vitória 
na Guerra contra o Japão Promoção da segurança rodoviária

passeio na montanha

Apoio à tarefa de embalagem 
de máscaras do “Plano de 
fornecimento de máscaras aos 

Participação no “Dia da Prática Desportiva e do 

Participação, por convite, na “2.ª Sessão de Partilha 



76

Acampamento para experimentar a vida dos instruendos
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Cerimónia de hasteamento de bandeiras
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sector de turismo de Macau granjeou já enorme 
reputação internacional. Porém, no ano 2020, 

“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro”

Reunião de intercâmbio do Mecanismo de Ligação Policial Policial no Sector Hoteleiro

com o impacto da epidemia mundial, o número 
de visitantes a Macau apenas é de 5.91 milhões 

mesmo período do ano transacto. Este ano, apesar de 
há poucas pessoas que circulam na cidade de Macau 
em comparação com o passado, esta Corporação 
não esqueceu de executar com assiduidade as leis 
correspondendo às medidas sobre a prevenção 
da epidemia do Governo da RAEM, e, no período 
epidémico, mantém uma comunicação activa com o 
sector de hotelaria através do “Mecanismo de Ligação 

o intercâmbio na internet e encontros regulares, as 
duas partes trocaram as opiniões e as informações 

de prevenção e controlo da epidemia, mantiveram 

dos hotéis, asseguraram a segurança de trânsito e 
combativeram as actividades criminosas.

Com o melhoramento da epidemia, prevê-se que o 
número de visitantes vai ser aumentado, sendo assim 

presta alta atenção às tendências de segurança 
das proximidades dos hotéis, e vai continuar a 

a comunicação e cooperação íntimas com o sector, 
assegurar o bom ambiente de segurança de Macau 
e promover a imagem de Macau como cidade 
internacional e famosa de turismo.
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Encontros com os representantes dos diferentes 
sectores

Esta Corporação foi convidada pela Equipa de Voluntários do Casino Galaxy para 
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Interligação entre a Polícia e os Órgãos de Comunicação Social

Participação nos programas de entrevista

Esta Corporação,  para a lém de assegurar 
activamente a ordem pública, estabelece uma 
boa e positiva relação interactiva com os órgãos 
de comunicação social ,  incluindo a cr iação 
do mecanismo de ligação entre os órgãos de 

horas, coordenação com o mecanismo de porta-

conferência de imprensa sobre notícias do dia, 
grandes acontecimentos ou noticias especiais, etc. 
Além disso, esta Corporação ainda aproveita os 
media sociais da internet: criou sucessivamente 
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Conferência de imprensa

Conferência de imprensa do Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

oficial e aplicação para telemóvel, para que 
os cidadãos possam dominar, no período da 

as aglomerações de pessoas, as informações 

serviço electrónico de auto-atendimento, fornecer 
informações ou opiniões, etc.

de 142 conferências de imprensa, e emitiu 146 
comunicados e 13.374 mensagens aos órgãos 
de comunicação social. Esta Corporação tem 

assumido uma ati tude justa e pragmática à 
comunicação social, e aceita sinceramente a 

da comunicação social e dos cidadãos, assim 
promovendo a confiança e compreensão mútuas, 
pelo que, para além de elevar a eficiência da 
execução de tarefas da equipa policial, esta 
Corporação está a desempenhar um papel activo 
para a governação sobre a segurança social.
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Actividades de promoção nos bairros

Agentes desta Corporação e voluntários do bairro comunitário desenvolvem conjuntamente promoções sobre a prevenção de crimes

Transmissão de mensagens de resposta à emergência e protecção civil

I nspeccão  fe i ta 
acerca do estado 
d e  s e g u r a n ç a 
dentro da região

Com vista a criar um bom ambiente de segurança 

prevenção e controlo da epidemia, esta Corporação, 
para além de combater rigorosamente as actividades 
criminosas na comunidade, promove activamente 

da criminalidade, controlo da epidemia e protecção 
civil. Na área da prevenção da criminalidade: dar à 
população a conhecer os meios da prática de crime 

consciência sobre a segurança e a defesa. Na área do 
controlo da epidemia: alertar a população para estar 

aglomerações de pessoas. Na área da protecção civil: 

de promoção, com vista a aumentar a consciência de 
protecção civil da população.
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população e visitantes para tomar conta dos seus bens

Transmissão de informações mais recentes sobre o 
combate à criminalidade para os respectivos guardas dos 
edifícios

prevenção cr iminal  para os 
estabelecimentos comerciais e 
de comidas

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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Criação de um novo ambiente na nossa comunidade

Campanha de Prevenção e Combate a Crimes para os Trabalhadores Não Residentes do Sudeste Asiático

Participação nas actividades de sensibilização comunitárias
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Intercâmbio entre o Fundo 

do Jornal Ou Mun e esta 
Corporação sobre o estado 
dos trabalhos preparativos 
da Marcha de Caridade para 
um Milhão

Esta Corporação reforça constantemente a 

comunitárias, no intuito de enfrentar conjuntamente 
os impactos provocados pela epidemia. Mediante 
a comunicação e encontros, as duas partes trocam 
informações sobre a situação de segurança 
pública, aprofundam as relações entre polícia e 
cidadãos, empenham-se em conjunto na protecção 
da tranquilidade comunitária, promovendo, assim, 

a prevenção e combate à criminalidade.

Encontro com as Associações e Instituições

In tens i f i cação da  comun icação e  da  cooperação / 
coordenação entre a Sociedade do Aeroporto Internacional 
de Macau, S.A.R.L. e esta Corporação

Intercâmbio entre a Companhia 
de Engenharia e de Construção 
da China (Macau) Limitada e esta 
Corporação sobre os trabalhos de 
prevenção da epidemia
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Pres tação de  conhec imentos  sobre  a 
segurança rodoviária na rede informática

Sensibilização sobre a Segurança no Trânsito

O Departamento de Trânsito e 

conjuntamente as visitas

“Palestras sobre a Segurança 

com vár ias associações e 
ins t i tu ições,  no in tu i to  de 

rodoviár ia  aos c idadãos e 
trabalhadores do sector de 
transportes

Macau, esta Corporação nunca poupou esforços 
na área de promoção da segurança de trânsito, 

palestras em escolas e associações, promoções 

multimédia, ect. Esta Corporação pretende, através 

de vias, proteger os direitos e interesses legais dos 
peões e veículos e envidar todos os esforços para 
assegurar a ordem normal do trânsito rodoviário.
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Visita do Grupo de Voluntários da 

conhecer os t rabalhos pol ic ia is 
ro t ine i ros  do Depar tamento de 
Trânsito

Promoções sobre mobilidade com segurança

Esta Corporação em conjunto 
com a Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego reuniram 
com a Associação de Mútuo de 
Condutores de Táxi para uma 
troca de opiniões acerca dos 
problemas de exploração de táxis 
durante o período da epidemia e 
da ordem rodoviária

Intercepção de veículos

Destaque de mais agentes para desobstruir o 
trânsito nos períodos mais movimentados

Autuação dos condutores que infrigiram as regras rodoviárias
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Palestras Temáticas

Palestras sobre a Prevenção de Burla e de Furto 

Palestra on-line sobre a “Lei de prevenção Sessão de esc larec imento da “Le i  da contratação de 

Palestras sobre a Segurança Domiciliária

Palestras sobre conhecimentos de protecção civil
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O  Grupo C ino técn ico  é  um grupo  po l i c ia l 

se pelos trabalhos policiais profissionais, como 
gestão da ordem de multidão, busca e salvamento, 
seguimento, detecção dos explosivos, detecção 
de drogas, patrulha anti-crime, entre outros. Além 
disso, o Grupo Cinotécnico também manifestou um 

prevenção da criminalidade. Através dos diversos 
tipos de actividades, encurtou a distância entre 
polícia e cidadãos e transmitiu eficientemente a 
consciência sobre a prevenção da criminalidade e 
espírito sobre a execução da lei.

O Grupo Cinotécnico promove o espírito de cumprimento da lei
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Foi criada a Banda Música desta Polícia há cerca 
de 70 anos e a sua missão principal é actuação 
em todas as cerimónias oficiais. A sua imagem 

A Banda Música desta Polícia transmite a energia positiva

Actuações nas escolas

Actuação dos agentes desta Corporação 
e dos membros do Grupo Júnior do 
CPSP

docente e imponente chegou à mente de cada um 
e foi bem-recebida pelo público. No período da 
epidemia, dado que todos os cidadãos de Macau 
se unem para combater a epidemia, os agentes da 
Banda de Música escreveram uma canção sobre a 

os aplausos pela música, com vista a prestar 
homenagem aos protectores méritos, e estimular 
todos os cidadãos de Macau para divulgar a 
energia positiva, ultrapassar as situações difíceis, 
e vencer essa batalha da epidemia o mais rápido 
possível.
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Esta Corporação tem fei to os t rabalhos da 
execução da lei com total lealdade e empenho 
e participado, de forma activa e entusiasta, em 
várias actividades de interesse público. Nas 
vésperas do Festival do Bolo Lunar, o pessoal 
desta Corporação e os membros do Grupo Júnior 
do CPSP deslocaram-se aos centros, centros 
de serviços e escolas para oferecer os votos de 
boas festas e prendas, transmitindo assim o amor 
e carinho à comunidade. Além disso, o pessoal 
desta Corporação ainda participou no “Care Action 

iniciativa anual, por causa da epidemia desta 
ano, tornou-se para a Marcha de Caridade online, 
na qual o pessoal desta Corporação participou 

colectivo.

Participação activa nas actividades de caridade

Corrida da Acção Virtuosa de Macau

Visita a lares de jovens para dar bênçãos festivas
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Defesa da Legalidade e 
Protecção dos Cidadãos
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Feriados importantes e as respectivas actividades

de grande escala com vista a criar um ambiente 
harmonioso e de alegria para a população de Macau. 
No ano 2020, devido ao actual desenvolvimento da 
epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, 
as medidas de control na migração são executadas 

O Comandante-geral dos SPU, Leong Man 
Cheong, acompanhado de Comandante Ng Kam 
Wa, inspeccionou o policiamento implementado 
durante a festa do Ano Novo Lunar

Presença de Comandante Ng Kam Wa, 2 .º Comandante Vong Vai Hong 

frequentemente, assim, Macau está a enfrentar 
desafios sem precedentes relativos à prevenção 
e controlo de entradas e saídas nas fronteiras e 
à segurança no período de mudança ambiental, 
pelo que, para proteger a segurança da vida e de 
bens dos cidadãos e turistas, a conveniência para 

actividades, esta Corporação adopta em tempo 
oportuno as medidas policiais, incluindo coordenar 
com a execução dos diversos trabalhos sobre a 
prevenção da epidemia da RAEM em postos de 
migração, acompanhar os turistas provenientes 

forças policiais em locais com grande aglomeação 
de pessoas para desviar o fluxo de pessoas e 
de veículos, executar as medidas de controlo de 

publicar as informações policiais em tempo real, 
etc, garantindo assim a ordem e segurança 
públicas através as diversas medidas policiais.
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Medidas de Controlo de multidão

Grande Prémio de Macau
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Circulação fronteiriça ordenada nos postos 
de migração

Reforço do patrulhamento dos agentes policiais no 
território
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Véspera do Natal

Festival de Gastronomia Feira de Natal

Feira das vésperas do Ano Novo Lunar

Aniversário da Implantação da República Popular da 
China
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Exercícios

A fim de melhorar a capacidade de resposta 
a incidentes imprevistos, no ano que passou, 
esta Corporação em conjunto com os vários 

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 2020 foram 
os seguintes:

efectuados em 60 estabelecimentos de ensino de 
Macau.

-9 de Janeiro e 9 de Novembro, Exercícios de 
segurança no heliporto de Macau.

-9 de Janeiro, Exercício de evacuação de incêndio 
na Hovione Farmaciência S.A.

-17 de Janeiro, Exercício de incêndio no Terminal 
Marítimo do Porto Interior.

-20 de Janeiro, Exercício de emergência de 
incidente de navio no Terminal Marítimo do Porto 
Interior.

-21 de Janeiro,  Exercíc io de incêndio nos 
comboios na estação do Terminal Marítimo da 
Taipa do Metro Ligeiro.

-30 de Janeiro, Exercício de alerta nos corredores 
de entrada de veículos no Posto de Migração das 
Portas do Cerco.

-8 de Abril, Ensaio para o exercício de protecção 

-12  de  Abr i l ,  Exerc íc io  de  d i vu lgação  de 
informações sobre a suspensão de aulas devido 
ao sinal de chuva intensa.

-4 de Maio, Exercício de resposta a contingências 

-12 de Maio, Exercício de inundação e apagão no 
Terminal Marítimo do Porto Interior.

incidentes no Aeroporto Internacional de Macau.

Exercícios de segurança no heliporto de Macau
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-22 de Maio, Teste de pressão de circulação de 
grandes fluxos de passageiros na Zona do Posto 
Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço de 
Hengqin.

-28 de Maio, Exercício teórico de vento forte no 
caminho de ligação de Hong Kong da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau.

-9 de Junho e 21 de Julho, Teste de comunicação 
dos equipamentos de inspecção da Zona do Posto 
Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço de 
Hengqin.

-27 de Junho, Exercício de protecção civil “Peixe 

-6 de Julho, Exercício de evacuação de incêndio 
no Edifício de Migração.

-16 de Julho, Exercício de accionamento do 
mecanismo de comunicação de incidentes na 
estação do Oceano do Metro Ligeiro.

IKEA.

-23 de Julho, Exercício de segurança no Aeroporto 
Internacional de Macau.

-24 de Julho, Exercício de acidente de viação da 
Transmac-Transportes Urbanos de Macau, SARL.

-28 de Julho, Exercício de emergência de incêndio 
no Terminal Marítimo do Porto Exterior.

-3 de Agosto, Exercício de incêndio na Zona do 
Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço 
de Hengqin.

Exercício de inundação e apagão no Terminal Marítimo do 
Porto Interior

Teste de pressão de circulação de grandes fluxos de 
passageiros na Zona do Posto Fronteiriço de Macau no Posto 
Fronteiriço de Hengqin
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Exercício de prevenção de entrada violenta de veículos 
nos corredores de entrada da Zona do Posto Fronteiriço 
de Macau no Posto Fronteiriço de Hengqin

-12 de Agosto, Teste de pressão de circulação de 
grandes fluxos de passageiros na Zona do Posto 
Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço de 
Hengqin, e Exercício de emergência de avaria de 
passagens.

-14 de Agosto, Exercício de prevenção de entrada 
violenta de passageiros na Sala de Entrada da 
Zona do Posto Fronteiriço de Macau no Posto 
Fronteiriço de Hengqin.

-14 de Agosto, Exercício de prevenção de entrada 
violenta de veículos nos corredores de entrada 
da Zona do Posto Fronteiriço de Macau no Posto 
Fronteiriço de Hengqin.

-18 de Agosto ,  Exerc íc io  de socorro  e  de 
funcionamento do Metro L igei ro durante a 
passagem de tufão.

-25 de Agosto,  Exercíc io de evacuação de 
emergência da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude.

-27 de Agosto, Exercício de evacuação simulada 
da Federação das Associações dos Operários de 
Macau.

-4 de Setembro, Exercício de evacuação de 
trabalhadores do Star World Hotel & Casino – 
Macau.

-8 de Setembro, Exercício de incêndio no depósito 
de gasolina de Ká-Hó.

-9 de Setembro, Exercício de tratamento de 
engenhos explosivos suspeitos no Edifício do 
Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau.

-19  de  Se tembro ,  Exe rc í c i o  con jun to  de 
emergência de evacuação de incêndio no Edifício 
do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.

Exercício conjunto de emergência de 
evacuação de incêndio no Edifício do Posto 
Fronteiriço das Portas do Cerco



101

 
D

efesa da Legalidade e Protecção dos C
idadãos

Exercíc io de acidente rodoviár io no túnel 
subaquático da Universidade de Macau

-23 de Setembro e 28 de Outubro, Exercícios anti-
sequestro de aeronave.

-24  de  Se tembro ,  Exe rc í c i o  con jun to  de 
emergência de evacuação de incêndio no Edifício 
do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau.

-26 de Setembro, Exercício de acidente rodoviário 
no túnel subaquático da Universidade de Macau.

-3 de Novembro, Exercício de protecção contra 
catástrofes no Instituto Salesiano da Imaculada 
Conceição.

-3 de Novembro, Exercício de emergêcia de fuga 
simulada de produtos químicos perigosos de um 
contentor.

-10 de Novembro, Exercício de segurança da 
Servair Macau.

-11 de Novembro, Exercício de incêndio na Macau 
Tower.

-11 de Novembro, Exercício de antiterrorismo.

- 1 3  d e  N o v e m b r o ,  E x e r c í c i o  t e ó r i c o  d e 
policiamento do Grande Prémio de Macau.

-24 de Novembro, Exercício de emergência de 
evacuação de incêndio no Edifício do Posto 
Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço.

-26 de Novembro, Exercíc io de evacuação 
de incêndio na Secretar ia Geral do Galaxy 
Entertainment Group.

-25 a 27 de Novembro, Exercício de evacuação do 
Banco da China.

evacuação da Escola Secundária Xin Hua.

de Aplicação Anexa à Universidade de Macau.

de gás natural na Central Térmica de Ká-Hó.

evacuação da Escola São João de Brito.

automático para a passagem fronteir iça de 
veículos nos corredores para a entrada e saída 
de veículos do Posto Alfandegário da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau.
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Pessoal e Formação



104

Condecoração

A epidemia da pneumonia causada pelo novo 
tipo de coronavírus atingiu o mundo inteiro, e o 
pessoal do Departamento de Controlo Fronteiriço 
desta Corporação permaneceu firme na primeira 
linha dos trabalhos da prevenção da epidemia em 

Ao Departamento de Controlo Fronteiriço foi concedida a “Medalha de Valor”

A condecoração teve lugar em 22/01/2021

postos de migração e executou rigorosamente 
as medidas de prevenção e controlo da epidemia 
do Governo da RAEM, cumprindo assim os seus 
deveres da salvaguarda em postos de migração 
de Macau e da prevenção da epidemia. Esta 

da RAEM representa, além de uma avaliação 
positiva dos trabalhos executados pelo pessoal 
do referido Departamento, o reconhecimento dos 
esforços conjuntos prestados por todo o pessoal 
desta Corporação nas tarefas em causa. Esta 
Corporação vai continuar a demonstrar o espírito 
de solidariedade e cooperação e salvaguardar 
com total empenho a segurança, harmonia e 
estabilidade da sociedade de Macau.
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Tomadas de posse e Promoções

Sou Peng tomou oficialmente posse do cargo 
de 2.ª Comandante desta Corporação, sendo 
concedida o posto policial de Superintendente. 
A cerimónia foi presidida pelo Ex.mo Comandante 
desta Corporação, Ng Kam Wa, contando ainda 
com a presença da direcção e chefias de vários 

subunidades.

A 2.ª Comandante Ng Sou Peng, após a conclusão 

Superior das Forças de Segurança de Macau em 

de Migração, sucessivamente como chefe do 
Serviço de Migração, Chefe do Departamento de 
Operações, Assessora do Gabinete do Secretário 
para a Segurança, Chefe do Departamento dos 
Serviços Gerais da Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau, bem como Chefe 
do Departamento de Trânsito. A partir do dia 
9 de Junho de 2020, assumiu o cargo de 2.ª 
Comandante Substituta do CPSP.

A 2.ª Comandante Ng Sou Peng possui r ica 
experiência de trabalho e bons conhecimentos 

servido a Corporação com toda a dedicação e alto 
sentido de responsabilidade, pelo que, dado ao seu 
excelente desempenho e capacidade de liderança, 
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Seis Comissár ios foram promovidos ao posto de 
Subintendente:
MA CHIO HONG, VONG WAI TOU, CHAN U CHUN, FONG 
CHEONG CHUN, LEI TAK FAI e CHAN POU TONG.

promovidos ao posto de Intendente:
WONG HONG KEI, LEI CHI FAI, KONG WAI CHON, 
LEI IAT MENG, LAU HANG YI CLARA e LAO SIO HAP.
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Seis Subcomissários promovidos ao posto de Comissário:
CHAN CHANG CHEONG , LAU KUOK POU FRANCISCO, NG 
CHON MENG, IP SU IN, LEI KAI SANG e KAM CHIT SOI.

como Subcomissário.
12 novos Subcomissários:
SOU TAK SEN, KONG CHI IAN, CHEONG IM SIM, CHU CHI WAI, HO CHAO U, LEONG WANG FONG, 
U LAI HIN, CHEUK KOU CHI, NGAN O SAM, LAM HONG, LAM KAM HENG e CHE HONG KIN.
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No dia 10 de Janeiro de 2020, 52 Guardas Principais foram 
promovidos ao posto de Subchefe, incluindo 50 agentes da carreira 
ordinária e 2 agentes da carreira de músico.

posto de chefe.
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No dia 15 de Abril de 2020, 103 agentes foram promovidos ao 
posto de Guarda Principal, incluindo 99 agentes da carreira 
ordinária e 4 agentes da carreira de músico.

No dia 24 de Agosto de 2020, 54 instruendos tomaram posso do cargo de Guarda após a conclusão do 28.º 
Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, incluindo 53 agentes da carreira 
ordinária e 1 agente da carreira de músico.
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respectivas legislações

apoio do trabalho de busca
Instrução de busca em veículos suspeitos

equipamentos de protecção e de produtos de 

Cursos de formação sobre os conhecimentos de policiamento

através do reforço de conhecimentos policiais, 
formações específicas e na área da qualidade 
ps ico lógica,  e levando ass im a capacidade 
de execução da lei, a técnica profissional e o 
conhecimento prático das forças, garantindo a 

Treino de tiro

Curso de Aperfeiçoamento para Agentes Policiais, 
Curso de Resolução de Conflitos e Gestão de 
Resposta às Crises, Palestra sobre conhecimentos 
de drogas, Curso sobre as Participações Policiais, 
Palestra sobre conhecimentos de importunação 
sexual e abuso sexual, Palestra sobre a prevenção 
e combate à violência doméstica etc…
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Exercício de ocorrência de impacto súbito das actividades 
públicas em grande escala

técnicas da manipulação de grua

Exercício de perseguição e controlo 
de um suspeito por cão-polícia

Treino físico

Curso de Intervenção Policial, Curso de Formação 
da Polícia Turística, Curso de Formação para 
Treinadores de Cães e Curso de manipulação de 
auto-grua etc…

Reforço das habilidades 
de tomada de decisão e 
análise dos instruendos 
a t ravés do respect ivo 
curso

Curso de Formação de Segurança 
Informática, efectivo para reforçar 
a consciência dos agentes sobre a 
segurança informática

Palestra sobre Segurança Nacional e Um país, 
Dois sistemas, Palestra sobre conhecimentos de 
demência, Curso de Gestão do Desempenho (Nível 
Básico), Curso de Planeamento Estratégico e de 
Gestão de Projectos, Curso de Formação sobre a 

Formação sobre a Segurança Informática, Curso 
de Técnica de Atendimento Telefónico e Curso de 
Técnicas de Redacção de Chinês Funcional etc…
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Visitas Mútuas
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A delegação das forças disciplinares de Macau 
e a Administração Geral da Alfândega a 
abordar os projectos de cooperação

Membros do Conselho do Estado e o Ministro 

a delegação

O Vice Primeiro Ministro do Conselho do Estado, Han Zheng, 
recebeu a delegação das forças disciplinares de Macau

O Secretário do Comitê Polít ico e Legal 
Central, Guo Shengkun, recebeu a delegação

Actividades de intercâmbio

(Fonte da foto: GCS)

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 pol ic iamento entre Macau 

de forma activa, visitas mútuas e intercâmbios, 

e palestras, daí comparti lhar e assimilar as 
experiências de combate à epidemia, trocar 
experiências do trabalho policial, construir a 
cultura da polícia, abordar a cooperação regional 
do policiamento, aprender uns com os outros 

promovendo o  desenvo lv imento  es táve l  e 
harmonioso da segurança regional.
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V i s i t a  d a  d e l e g a ç ã o  a o 
M i n i s t é r i o  d e  G e s t ã o  d e 
Emergência

Reunião de intercâmbio com 
a Repartição do Controlo de 
Migração Estatal

A delegação desta Corporação foi convidada para participar no “Curso de 

(Fonte da foto: GCS)

(Fonte da foto: SPU)

Visita da delegação da Directoria 
Provincial de Segurança Pública 
d e  G u a n g d o n g  a o  p o s t o  d e 
m ig ração  da  Zona  do  Pos to 
Fronteiriço da Parte de Macau do 
Posto Fronteiriço Hengqin
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Visita dos representantes da Direcção dos Serviços de Turismo e da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego ao Departamento de Trânsito desta 
Corporação

Visita dos formandos da primeira 
edição do “Curso de Formação de 
Liderança para os Trabalhadores 

Corporação

48.º Reunião sobre os assuntos fronteiriços e a 23.ª Reunião de contactos entre as 

Visita dos equipamentos de salvamento 
pelos representantes das entidades 
públicas e privadas da estrutura de 
protecção civil
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18.ª Reunião de Trabalho para os Assuntos de Ligação entre as Autoridades 
Policiais de Guangdong e Macau

Esta Corporação recebeu respectivamente as visitas 
dos funcionários consulares da Guiné-Bissau e do 
Japão, efectuando o intercâmbio sobre os assuntos de 
segurança e de migração

(Fonte da foto: SPU)

Visita dos membros da Comissão de 

e Serviços de Segurança de Macau 
ao Centro de Detenção

(Fonte da foto: GCS)
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Em 9 de Novembro de 2020, devido à epidemia 
do novo tipo de coronavírus, a Escola Superior 

Partilha das experiências profissionais pelo 
Comissário, Cheong Sio Iam, e Guarda, Wong 
Chi Wa, desta Corporação

Entrega de lembranças pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, ao 
pessoal que partilhou experiências de trabalhos

Encontro de Partilha de Experiências sobre Trabalhos das Forças e Serviços de Segurança de 
Macau

Experiências sobre Trabalhos das Forças e 

in formát ica.  Na sessão de par t i lha ,  foram 
instalados 14 pontos de transmissão ao vivo, 
onde estiveram presentes 550 representantes dos 
diversos serviços públicos. 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 de observância das leis e protecção 
dos cidadãos.
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O pessoal  das d iversas subunidades desta 
Corporação assistiu à sessão de partilha através da 
rede informática
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se em Macau o 6.º Fórum de Serviço Policial 
de Macau-Zhuhai ,  no qua l  par t ic ipou uma 

Corporação e os respectivos autores das teses, 
liderada pelo Comandante Ng Kam Wa. O presente 
Fórum foi subordinado ao tema “Desenvolvimento 
divers i f icado,  integração inovadora -  Nova 
oportunidade para a cooperação policial entre 

cerca de 100 agentes policiais, especialistas e 
académicos de Macau, Zhuhai, Zhongshan e 
Jiangmen.

O Chefe Ma Chon Fai e os Guardas Lei 
Hou Fei e Dong Hui a apresentar as 
suas teses

O estudo e a procura o progresso da teoria 
académica policial complementam-se com o 
desempenho da prática do policiamento. O pessoal 

Intercâmbio académico do policiamento

Fórum de Serviço Policial de Macau-Zhuhai

desta Corporação procede-se ao trabalho de 

teoria académica policial, participando activamente 
em actividades de intercâmbio académico do 
policiamento regional, explorando uma nova 

promovendo assim o desenvolvimento estável e 
harmonioso da segurança regional.
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Seminário sobre a Ciência Policial de Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

Secretár io para a Segurança, 
Wong Sio Chak, a proferir discurso 
na cerimónia de abertura

O tema do 15.º “Seminário sobre a Ciência 
Policial de Dois Lados do Estreito, Hong Kong 

diferença, elevando profundamente a eficácia da 

escolhidas dos agentes policiais e especialistas e 
académicos dos dois lados do Estreito, Hong Kong 
e Macau, de modo a continuar a desempenhar 
o papel de plataforma, promovendo assim o 
desenvolvimento contínuo da cooperação policial.
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Actividades Culturais, 
Recreativas e Desportivas
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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 

incluindo as modalidades desportivas e o Grupo 
de Dança. Os treinos permanentes, competições e 
espectáculos contribuíram não só para enriquecer 
a vida do pessoal, como também para reforçar a 
coesão das forças. 

Esta Corporação executa r igorosamente as 
medidas de prevenção e controlo da epidemia, 
quando a situação epidémica estava grave, 
encerrou os treinos das equipas recreativas e 
desportivas e cancelou a maior parte dos eventos 
desportivos anuais; quando a situação epidémica 
estava aliviada, reiniciou os treinos, competições e 
actividades de intercâmbio das equipas desportivas 
e recreativas. Esta Corporação irá continuar a 

forças, criando assim uma imagem boa e activa 
para as forças.

Actividades recreativas e desportivas
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A equipa de voleibol feminino da Corporação venceu 
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Competição de futebol de 7 entre vários departamentos da Corporação, com a Unidade 
Especial de Polícia como campeão

Segurança de Wynn Resorts Macau

O grupo de danças da Corporação participou, a convite, 



 
Actividades C

ulturais, R
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esportivas
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Experiência de ecossistemas naturais

Visita

Pintura e Desenho

“Polícia Juvenil” Actividades da família

Workshop da família
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Festa do Natal

Atendendo às medidas anti-epidémicas do governo 
da RAEM, a festa do Natal anual da Corporação 

comemorar, de outra forma, essa época festiva 
conjuntamente com os agentes efect ivos e 
aposentados e com seus familiares.
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Cerimónia de entrega de prémios e prendas realizada por vários departamentos após a 
conclusão das actividades on-line
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01 2020 12 31

 1.1 
  Agente policial

 1.2 
  Pessoal civil

02 2020
 Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2020

03
 Promoção nos últimos cinco anos

04
 Habilitações académicas de Agente policial

         4.1 2020 12 31

 4.2 
  Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05

 5.1 
  Registos de casos de crimes

 5.2
  Número total de acidentes de viação

 5.3
  Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

06
 Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência nos últimos cinco anos

07
 Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

Apêndice

06
mos cegisto
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08 2020

09 2020
 Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2020

10
 Queixas e participações

 10.1 2020 12 31

 10.2 
  Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

11
 Assuntos de Migração

 11.1 2020
  Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2020

 11.2 
  Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos

 11.3 2020
  Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2020

 11.4 

  Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos

 11.5 
  Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

 

12
 Dados Estatísticos do Trânsito

 12.1 
  Feridos e mortes em acidentes de viação

 12.2 2020
  Registos de infracções de taxistas autuadas em 2020

 12.3 
  Registos de infracções autuadas

13 2020
 Situação de Implementação da Carta de Qualidade em 2020

o
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01
2020 12 31

Pessoal efectivo do CPSP até 31 Dezembro de 2020

1.1
 Agente policial

No total de agentes policiais 5,147 Pessoas

Pessoal civil 449 Pessoas

1.2
 Pessoal civil 

Chefe

Subchefe

Guarda Principal

Guarda de Primeira

Guarda

Carreira de base 5,033 Pessoas

Carreira superior 114 Pessoas

Superintendente Geral

Superintendente

Intendente

Subintendente

Comissário

Subcomissário
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02
2020
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2020 

Medalhas de serviços distintos – 
medalha de valor Departamento de Controlo Fronteiriço

Louvores concedidos pelo 
Secretário para a Segurança

Intendente MUI SAN MENG

Guarda Principal HOI VAI TAT

Guarda CHANG WAI CHONG

Louvores concedidos pelo Comandante-geral 
dos Serviços de Polícia Unitários

Subintendente HO SU HON

Comissário FAN KA WA

Comissário CHEONG KIN IAN

Subcomissário CHEONG CHI FAI

Guarda Principal TAM HOU YEONG

Guarda Principal LOU KA WAI

Guarda SOU FOK HOU

Guarda CHE FOK TIN

Louvores concedidos pelo Comandante do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública

Superintendente LAO WAN SEONG

Chefe KOU KAM MENG

Chefe UNG CHI KEONG

Chefe WONG KUOK WA

Subchefe LO LAI PANG

Subchefe LEI CHI KEONG

Subchefe LEONG CHI HANG

Subchefe CHAN CHI KUONG

Subchefe LEONG IAO CHIO

Guarda Principal

CAMOESAS LOPES JOÃO MANUEL

Guarda Principal KUOK WENG SANG

Guarda Principal HAO SAI CHAN

Guarda CHAN KA FAI

Guarda CHEONG LAI KIT

Guarda TONG U
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Louvores concedidos pelo Director da 
Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau

Subchefe CHUN CHI CHEUNG

Subchefe IP LAI MENG

Subchefe VONG IAO LAI

Guarda Principal TAM CHOU KEONG

Guarda Principal LEONG CHUNG 

LEONG

Guarda LEONG KIN KUAN

Guarda CHEONG CHONG TAT

Guarda VAN CHON KIT

Guarda LAM HAO LONG

Louvores concedidos pelo Director da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau

Intendente NG SOU PENG

Comissário CHAN U CHUN

Chefe LOK MIO SAM

Chefe WONG UN SAN

Chefe LEONG KAM MENG

Subchefe CHIO SIN FAT

Subchefe KUONG WAI MENG

Guarda Principal LEONG SU WENG

Guarda Principal WONG HEI

Guarda Principal TAM KUOK SAN

Guarda de Primeira LOU ION HOI

Guarda GU JINGHUA

departamentos
501 pessoas
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Doutorado 3

Mestrado 72

Licenciado 2,235

Bacharelato 1,844

Ensino Secundário Complementar 850

Ensino Secundário Geral ou Inferior 219

04

Habilitações académicas de agente policial

4.1 2020 12 31
 Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2020

03

Promoção nos últimos cinco anos

Pessoas

Pessoas
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4.2
 Situação de habilitações académicas nos últimos cinco anos

05

Registos de crimes, acidentes de viação, movimentos de entrada e saída do CPSP nos últimos dez 
anos

5.1
 Registos de casos de crimes

Casos

Pessoas
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5.3
 Registos de entradas e saídas de passageiros da RAEM

5.2
 Número total de acidentes de viação

Casos
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06

Registos de chamadas recebidas pela Linha de Emergência nos últimos cinco anos

07

Registos de suspeitos entregues pelo CPSP ao Ministério Público nos últimos cinco anos

Pessoas
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08
2020
Operações policiais realizadas em 2020

Operações de combate contra trabalho ilegal 

877
3,737

N.º de pessoas detectadas 342
N.º de empregadores processados 53

Operações de combate contra a prostituição

121
N.º de pessoas detectadas 203

N.º de pessoas processadas criminalmente 3
 N.º de vítimas 5

280
N.º de estabelecimentos autuados 9

Operações anti-crime

99
N.º de pessoas investigadas 3,435

86

Actuação da Banda de Música do CPSP

14
N.º de pessoas 1,036

Recepção de visitas de associações 17

Palestras Temáticas

162
N.º de pessoas 29,907

 Encontros com associações 87

Divulgação de actividades da Polícia

Através de plataformas 
tradicionais

15,684

Através de nova Média 2,473

Através de coordenadores 
comunitários

10

09
2020
Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2020
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10

Queixas e participações

Total de casos recebidos 973

Participações 204

Queixas 769

Queixas que envolveram agentes            540

474

                      Casos que envolveram a instauração de processo disciplinar 15

Tratados 914

Em curso de tratamento 59

10.1 2020 12 31
 Registos de casos recebidos e tratados em 2020 (até 31 de Dezembro)

10.2
 Registos de casos recebidos nos últimos cinco anos

Casos
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11

Assuntos de Migração

11.1 2020
 Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2020

11.2
 Registos de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades nos últimos cinco anos
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11.5
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

Pessoas

11.3 2020
 Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2020
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13

11.4
 Registos de entradas e saídas nos diferentes postos fronteiriços de Macau nos últimos cinco anos



144

12.2 2020
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2020

12

Dados Estatísticos do Trânsito

12.1
 Feridos e mortes em acidentes de viação

2019
Ano de 2019

2020
Ano de 2020

Total de acidentes de viação 13,691 10,194

Número de feridos ligeiros 4,381 3,507

Número de feridos graves 123 82

Número de mortes 8 5

Número de acidentes fatais 8 5

  102 89
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12.3
 Registos de infracções autuadas

2019
Ano de 2019

2020
Ano de 2020

Total de autuações 877,687 550,815

estacionamentos ilegais em vias públicas 580,209 313,012

Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 228,967 186,130

1,657 636

 7,327 5,491

1,344 507

477 189

Condução por não habilitado 251 218

Falta de documentos do veículo 3,353 2,612

Sem Imposto de Circulação 891 859

Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 1,332 1,106

 Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 2,088 671

Transporte ilegal de produtos perigosos 5 0

 Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 493 226

Sobrecarga 483 205

Excesso de peso 1,774 2,409

6 Transporte de crianças com idade interior a 6 anos em motociclos 13 7

 Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 4,243 1,772

 Cor do veículo não conforme com o livrete 74 54

Exame de pesquisa de álcool

Total de pessoas examinadas 40,947 41,733

 N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 251 260

 Infracções de taxistas 3,172 147

122 62

 Excesso de velocidade 15,573 15,880

 Ultrapassagem do sinal vermelho 2,300 3,424

 Uso de telemóvel durante a condução 7,221 3,404

73 80

Perturbações sonoras 28 4

 Lançamento de fumo poluente 148 124

amarela) 1,123 522

Total do valor de multas $186,712,886 $118,187,828
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13
Situação de Implementação da Carta de Qualidade em 2020

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

permanência

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

---

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

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

Formalidades de entrada e 
saída

para residentes de Macau (Canal de controlo não-automático) 10 segundos 90%

Postos de Migração 
(Indicadores da qualidade 

Posto de Migração das 
Portas do Cerco 

(Indicador da qualidade 
Departamento 

de Controlo Fronteiriço

100%
(Nota 2)

Salvo-conduto para deslocação a Hong Kong e Macau 20 minutos 98% 100%

Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram 

sistema de impressões digitais do CPSP
20 minutos 98% 100%

Formalidades de entrada para residentes de Macau que extraviaram 

não pelo sistema de impressões digitais do CPSP
25 minutos 98% 100%

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

98.96%

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

Emissão de "Declaração de Extravio de Documentos" para 

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%

Emissão de "Declaração de Extravio de Documentos" para 

competente da RAEHK
3 horas 98% 100%

Permanência"

Prorrogação normal (até ao máximo de 90 dias) 1 dia útil 80%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

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

Trabalhador Não-residente

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%

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

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

Macau de Residentes da China Continental"
até às 16H00 

do dia útil 
imediato

90% 100%

Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não 3 dias úteis 98% 100%

Pedido de prorrogação de Trabalhador não residente não 5 horas 98% 100%

Permanência" para Agregado 
Familiar do Trabalhador 
Não-residente

Cancelamento 20 minutos 97% 100%

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

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

Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

---

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

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

de permanência concedida ao estudante do exterior" 2 dias úteis 90% 100%

titulares de "Salvo-Conduto Singular da R.P.C." (geralmente 
designado por "Salvo-Conduto Singular")

5 dias úteis 97%

Subdivisão de 
Residência do 

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

até às 16H00 
do 

dia útil 
imediato

95% ---

até às 12H00 
do 

dia útil 
imediato

95% 100%

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

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

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

Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 98.65%

de Permanência" para 
Interessados com pedidos de 

Pedido 35 minutos 95% 99.38%

Renovação 35 minutos 90% 99.36%

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

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

Título Especial de 
Permanência

Pedido 8 dias úteis 90%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

Renovação 6 dias úteis 85% 100%

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

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

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

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

Documento especial para 
deslocar à RAEHK

Pedido
até às 15H00 

do 
dia útil 

imediato
90% ---

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

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

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

Regresso

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

---

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

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

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

99.81%

Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 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 

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

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

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

Departamento de 
Trânsito

100%

Documentos comprovativos de 
acidente de viação

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

99.42%

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

Participação de extravio 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)

98.67%

Tratamento de achados / 
perdidos de devolução 15 minutos 80%

Departamento Policial 
de Macau 

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de  
Controlo Fronteiriço

Departamento de 
Trânsito

Unidade Especial de 
Polícia

95.58%

Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 20 minutos 90%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

93.33%

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

Comissariado de 
 

Departamento de 
Informações

---

Livre-trânsito mortuário Pedido 25 minutos 95% 100%

Alvará para cremação de restos 
mortais

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

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

Licença de uso e porte de arma 
de competição

- Decisão 20 dias úteis 98%

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

100%

- Emissão 6 dias úteis 98% 100%

Renovação 17 dias úteis 95% 100%

2ª Emissão 11 dias úteis 95% 100%

Cancelamento no mesmo 
dia 99% 100%

armas de ornamentação e de 
valor estimativo

Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 96.55%

transmissão de armas

Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

munições

Pedido 10 dias úteis 95% 95.83%

Cancelamento no mesmo 
dia 99% ---

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

13 dias úteis 80% 100%

no mesmo 
dia 99% ---

segurança
Pedido 10 dias úteis 98%

Secção de Empresas de 
Segurança Privada do 

Departamento de 
Informações

100%

Pessoas (853) 28889911 Atendimento da linha  9 segundos 99%

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

Serviços remunerados (Serviço 

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

Operações

100%

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

Pedido (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"
número total

 das referidas amostras, respectivamente, de 3 e de 99%.
---       Indica-se que naquele trimestre não houve os casos de requerimento.
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