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序 言

　　2021 年是充滿挑戰性的一年。面對全球新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐持續的影響，

及面對疫情防控常態化嚴峻的挑戰，本局全體人員枕戈待旦，敢於擔當，積極響應及

執行由特區政府倡導的各項防疫措施，同時亦持續堅持執行各方面的警務工作。

　　本局始終秉持忠誠盡責的信念和護法安民的使命，勇於面對各項挑戰，盡心盡力

服務市民，以實際行動維護本澳社會治安環境，作出應有的貢獻。

 O ano de 2021 é um ano repleto de desafios. Perante o impacto contínuo da epidemia 

da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus por todo o mundo, bem como o 

desafio rigoroso da normalização da prevenção e controlo da epidemia, todo o pessoal 

desta Corporação está preparado para assumir a responsabilidade, responder e implementar 

activamente as medidas de prevenção da epidemia preconizadas pelo Governo da RAEM e, ao 

mesmo tempo, continuando a manter a execução do trabalhos policiais em vários aspectos.

 Esta Corporação mantém sempre os valores de lealdade e responsabilidade e a missão 

de defesa da legalidade e protecção dos cidadãos, enfrentando corajosamente vários desafios 

e servindo os cidadãos com a maior dedicação, bem como dando o seu devido contributo na 

defesa do ambiente de segurança social de Macau.

治安警察局局長
O Comandante do CPSP

吳錦華 警務總監
Ng Kam Wa

Superintendente Geral
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澳門社會的繁榮穩定和居民生活的安居樂業，

實有賴於國家安全保障的基礎。有國才有家，

維護國家安全是「一國兩制」的核心要義。作

為保安體系的重要組成部分，維護國家安全責

無旁貸。本局積極配合國家發展政策，全力響

應特區政府的施政方針，以確保國家及澳門特

區的安全及社會的繁榮穩定。

維護國家安全

國家安全，全民有責。本局在維護國家安全方

面，持續積極配合特區政府推廣國家安全教育，

舉辦不同形式國家安全教育活動，增強內部人

員的總體國家安全觀的意識，並團結一心，共

同維護國家與澳門特區安全作出貢獻。

深化警務合作

隨著粵港澳大灣區及橫琴粵澳深度合作區推進

的發展，為澳門特區帶來巨大的發展機遇，與

此同時，亦對治安帶來挑戰，為維護本澳良好

的治安環境，本局持續參與區域警務合作，加

強情報交流，配合已建立的警務機制，深化警

務合作，預防及打擊各類跨境犯罪活動，致力

共同維護粵港澳三地的社會繁榮穩定。

全城合力，抗擊疫情

2021 年新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，澳門面

臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極

高。本澳在 8 月初及 9 月下旬分別出現新型冠

狀病毒肺炎輸入關聯確診個案，為防止新型冠

狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安

全，澳門特別行政區宣佈進入即時預防狀態。

本局除積極配合應變協調中心迅速啟動分區分

級精準防控措施及執行三次「全民核酸檢測」

外，同時亦堅持執法工作，打擊各類犯罪活動。

在執行防控疫情工作期間，本澳遇上兩個八號

颱風，分別遭受「獅子山」和「圓規」吹襲，

本局亦積極配合民防工作，以保障澳門市民生

命財產安全。

加強建設智慧警務

治安警察局將貫徹落實「科技強警」的施政理

念，持續推動構建智慧警務。

為加強智慧雲警務系統的應用，本局在對前線

人員使用的移動設備之功能多樣性及安全可靠

性亦持續進行升級和補足，並對指揮調度及圖

像數據採集的相關系統持續構建及優化。同時，

本局將持續加強科技應用，並積極研究善用科

技去優化各項警務措施，借助先進科技與設備，

以達致對人力資源更有效的運用，提升執法效

率和優化服務質素，為本澳社會創造良好的治

安環境 。

粵澳新通道－青茂口岸順利開通

青茂口岸在 9 月 8 日下午三時正式開通啟用。

該口岸實行 24 小時通關，主要功能是分流關

閘口岸人流。青茂口岸以自助通關模式為主，

並按照「合作查驗，一次放行」方式實施查驗。

出入境旅檢大廳設有合作快捷查驗通道，以及

人工查驗通道。青茂口岸的順利開通，對澳門

社會經濟以至澳門居民生活等方面具有重大意

義，本局將繼續優化各項工作及服務，並配合

政府防疫措施，落實有關疫情防控工作，致力

確保市民和旅客安全有序通關。

致力確保第七屆立法會選舉順利舉行

澳門特別行政區第七屆立法會選舉已於 9 月 12

日順利舉行，本局於事前已積極籌備及制定相

應警務工作部署，於選舉宣傳期及選舉投票日

執行多項警務工作，並與立法會選舉管理委員

會及相關部門保持緊密聯繫，確保活動於安全

及良好的秩序下進行。
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總結

2021 年因受新型冠狀病毒肺炎疫情的持續威

脅下，為本局工作帶來新的挑戰，但治安警察

局全體人員始終以上下一心、團結一致、無畏

無懼、勇於擔當的精神，及服務市民初心不變，

堅定履行「護法安民」的崇高使命，繼續致力

維護國家安全和澳門社會良好的治安環境。

A prosperidade e estabilidade da sociedade de 

Macau e o bem-estar da população dependem da 

base de garantia de segurança nacional. Só existe 

lar se existir o País, a defesa de segurança nacional 

é o elemento chave do princípio “Um país, dois 

sistemas”. Trata-se de uma componente importante 

do sistema de segurança, a defesa da segurança 

nacional é o dever inevitável. Esta Corporação 

coordena activamente com as políticas nacionais de 

desenvolvimento e responde plenamente às linhas de 

acção governativa do Governo da RAEM, com vista a 

garantir a segurança do País e da RAEM, bem como a 

prosperidade e estabilidade da sociedade.

Defesa da segurança nacional

A segurança nacional é uma responsabilidade de 

toda a população. Quanto à defesa da segurança 

nacional, esta Corporação tem vindo a coordenar 

activamente com o Governo da RAEM na promoção 

da sensibilização desta matéria e na realização de 

diferentes formas de actividades educativas desta 

matéria, a fim de reforçar a consciência do conceito 

geral de segurança nacional do pessoal interno, 

e unir-se para contribuir para salvaguardar, em 

conjunto, a segurança do País e da RAEM.

Aprofundamento da cooperação policial

Com a promoção do desenvolvimento da Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau 

em Hengqin, para além de oferecer à RAEM enormes 

oportunidades de desenvolvimento, trazem-se 

também desafios na segurança pública. No intuito de 

manter um bom ambiente de segurança pública em 

Macau, esta Corporação participa constantemente 

na cooperação policial regional, reforçando a troca 

de informações, coordenando com o mecanismo 

policial estabelecido, aprofundando a cooperação 

policial, prevenindo e combatendo às actividades 

de criminalidade transfronteiriça, empenhando-

se, em conjunto, na manutenção da prosperidade e 

a estabilidade da sociedade de Guangdong, Hong 

Kong e Macau.

Empenho da toda a cidade no combate à epidemia

Em 2021, a epidemia do novo tipo de coronavírus 

continua a ocorrer em todo o mundo, Macau está em 

risco de sofrer um surto do novo tipo de coronavírus 

na comunidade. No início de Agosto e no fim de 

Setembro, foram confirmados casos relacionados 

com caso importado do novo tipo de coronavírus 

em Macau, de forma a evitar a transmissão do 

novo tipo de coronavírus em Macau e assegurar a 

vida e bens dos residentes, declarou-se a Região 

Administrativa Especial de Macau em estado 

de prevenção imediata. Para além de cooperar 

activamente com o Centro de Coordenação de 

Contingência para iniciar prontamente a aplicação 

das medidas rigorosas de prevenção e controlo da 

epidemia por categorias e zonas e a realização dos 

três “testes de ácido nucleico a toda a população”, 

esta Corporação continua os trabalhos de aplicação 

das leis para combater várias actividades criminosas. 

Na execução dos trabalhos de prevenção e controlo 

da epidemia, Macau foi atingido pelos dois tufões 

n.º 8, que foram “Lionrock” e “Kompasu”, tendo esta 

Corporação cooperado activamente com os trabalhos 

da protecção civil para proteger os bens e a vida dos 

cidadãos de Macau.
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Reforço na construção do policiamento inteligente

O CPSP concretizará f irmemente o conceito 

de “reforço do trabalho policial com recurso a 

tecnologia” e continuará a promover a construção 

do policiamento inteligente. No intuito de reforçar a 

aplicação do sistema da computação em nuvem do 

policiamento inteligente, esta Corporação continua a 

actualizar e complementar a diversidade de funções 

e a fiabilidade de segurança dos equipamentos 

móveis utilizados pelo pessoal da linha da frente, 

bem como construir e optimizar os respectivos 

sistemas de comando e mobilização e de recolha 

de dados de imagens. Simultaneamente, esta 

Corporação continuará a fortalecer a aplicação da 

tecnologia e estudar activamente a melhor utilização 

da tecnologia para optimizar as medidas policiais, 

utilizando tecnologias e equipamentos avançados 

para os recursos humanos serem aproveitados de 

forma mais eficaz, assim como elevar a eficácia 

da aplicação das leis e optimizar a qualidade 

dos serviços, por forma a criar um bom e seguro 

ambiente para a sociedade de Macau.

Abertura sem sobressalto do Novo Acesso Fronteiriço 

Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)

A abertura oficial e entrada em funcionamento do 

Posto Fronteiriço Qingmao decorreram no dia 8 de 

Setembro de 2021, pelas 15H00. O referido Posto 

Fronteiriço funciona 24 horas por dia, e o seu função 

principal é haver um alívio no fluxo de pessoas no 

Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. No Posto 

Fronteiriço Qingmao é principalmente aplicado 

o modelo de passagem automática de “Inspecção 

Fronteiriça Integral”, e na zona de inspecção de 

passageiros foram instalados os canais de inspecção 

integral rápida e os canais de inspecção manual. 

A abertura sem sobressalto do Posto Fronteiriço 

Qingmao representa grande relevância para a 

economia social de Macau e a vida da população 

de Macau. Esta Corporação continuará a optimizar 

várias tarefas e serviços e, em articulação com as 

medidas de prevenção de epidemia do Governo da 

RAEM, implementar os trabalhos sobre a prevenção e 

controlo da epidemia, para se empenhar na garantia 

da segurança e da ordem da passagem na fronteira 

dos cidadãos e turistas.

Empenho na garantia da realização com sucesso da 

eleição para a 7.ª Assembleia Legislativa

A eleição para a 7.ª Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau já se 

realizou com sucesso no dia 12 de Setembro. Antes 

da realização desta eleição, esta Corporação já 

efectuou activamente a preparação e determinou os 

respectivos dispositivos policiais, tendo executado 

várias tarefas policiais no período de propaganda 

eleitoral e no dia de votação da eleição para a 

Assembleia Legislativa e mantido um contacto 

estreito com a Comissão de Assuntos Eleitorais da 

Assembleia Legislativa e os respectivos Serviços, com 

vista a garantir a realização segura e ordenada do 

evento.

Conclusão

Em 2021, a ameaça permanente da epidemia 

da  pneumon ia  causada  pe lo  novo  t ipo  de 

coronavírus trouxe novos desafios aos trabalhos 

desta Corporação. No entanto, todos os agentes 

do CPSP, com os espíritos de união e de assunção 

de responsabilidade e o coração de melhor servir 

a população, e sem temor e medo, cumprem 

firmemente a nobre missão de “Defesa de legalidade 

e protecção dos cidadãos” e continuam a empenhar-

se na defesa da segurança nacional e do bom 

ambiente de segurança da sociedade de Macau.
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行政長官巡視特警隊
Visita à Unidade Especial de Polícia do Chefe do Executivo

2021 年 2 月 14 日，行政長官賀一誠在保安

司司長黃少澤及警察總局局長梁文昌陪同下

巡視本局特警隊，並向新春期間仍然緊守工作

崗位的前線警務人員作出慰問。

其間，行政長官巡視特警隊大樓的各項設施，

瞭解不同崗位前線人員的工作情況，以及各種

的警用裝備及特種車輛，同時聽取有關工作匯

報， 並 勉 勵 人 員 繼 續 秉 持 公 僕 精 神， 堅 守 崗

位，為保障市民和旅客的安全作出努力。

Em 14 de Fevereiro de 2021, o Chefe do Executivo, 

Ho Iat  Seng,  v is i tou a Unidade Especial  de 

Polícia (UEP) da Corporação, acompanhado pelo 

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, e pelo 

Comandante geral dos Serviços de Polícia Unitários, 

Leong Man Cheong, dando cumprimentos aos 

agentes da linha da frente que se dedicaram nos 

seus cargos durante o Ano Novo Chinês.

Durante a visita, o Chefe do Executivo visitou as 

instalações do Aquartelamento da UEP, inteirando-

se da situação do trabalho dos agentes da linha da 

frente em diferentes postos, bem como dos diversos 

equipamentos policiais e veículos específicos, ao 

mesmo tempo, auscultando relatórios de trabalho 

e encorajando os agentes a continuarem manter o 

espírito de servidor público e manter no seu cargo, 

com vista a prestar esforço para garantir a segurança 

dos cidadãos e dos visitantes.

警犬組匯報日常工作情況
O Grupo Cinotécnico apresentou a situação dos 
trabalhos diários

行政長官聽取人員介紹特種裝備
O Chefe do Executivo auscultou a apresentação dos agentes 
sobre os equipamentos específicos

行政長官向前線人員代表致送禮物
O Chefe do Executivo ofereceu presentes aos representantes 
dos agentes da linha da frente
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頒獎典禮氣氛歡樂融洽
A cerimónia de entrega de prémios teve 
um ambiente alegre e harmonioso

治安警察日
Dia do CPSP

為慶祝「治安警察日」，於 2021 年 3 月 14

日上午，本局在總部大樓門前舉行了簡單而莊

嚴的升旗儀式，隨後於交通廳大樓舉辦「警察 ‧

戰疫」填色及繪畫創作比賽頒獎典禮。

Em comemoração do Dia do CPSP, na manhã do 

dia 14 de Março de 2021, esta Polícia realizou, 

de forma simples e imponente, a cerimónia do 

hasteamento de bandeiras no acesso ao Edifício do 

Comando do CPSP, e em seguida, a cerimónia de 

entrega de prémios do Concurso de Cores e Pintura 

Criativa sobre “Polícia . Combate à Epidemia”, que 

teve lugar no Edifício do Departamento de Trânsito.

於總部大樓進行升旗儀式 
Realização da cerimónia do hasteamento de bandeiras no 
acesso ao Edifício do Comando do CPSP
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　　3 月 14 日「治安警察日」是治安警察局周年紀念的大日子！在常態化疫情防

控下，雖然我們全體同仁不能夠像以往那樣透過活動聚首一堂，然而，抗疫工作的

磨練，讓我們更加團結、凝聚和同心，使我們緊守崗位，盡忠履職，與全澳市民心

手相連，為守護澳門的安全和穩定貢獻最大的力量！

　　藉著周年紀念日，吳錦華局長衷心感謝全體警隊同仁在過去一年的辛勤付出，

並致以誠摯的問候和祝福，同時也向疫情期間對本局給予大力支持和配合的社會各

界、各政府部門及全澳市民表示衷心的感謝！

 O “Dia do CPSP” de 14 de Março é o grande dia para comemorar o aniversário do CPSP! 

Mediante a normalização da prevenção e controlo da epidemia, apesar de todos os nossos colegas 

não poderem reunir-se como antes, os trabalhos de combate epidémico dão-nos maior união, coesão e 

solidariedade, isto faz com que nos dedicamos no exercício das nossas funções e completamos fidelidade 

no serviço, a polícia e a população contribuem conjuntamente o maior esforço para a salvaguarda da 

segurança e estabilidade de Macau!

 Por ocasião do dia comemorativo, o Comandante Ng Kam Wa agradeceu cordialmente a todos 

os colegas da força policial pelo seu trabalho árduo ao longo do ano passado, dando-lhes cumprimentos 

e bênçãos, bem como apresentando o agradecimento sincero aos diversos sectores da sociedade, serviços 

públicos e toda a população de Macau que proporcionaram grande apoio e colaboração à Corporação 

durante a epidemia!

崢嶸歲月  堅守濠江
Salvaguarda de Macau no ano especial e extraordinário
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嘉獎警務人員及表揚好市民儀式
Cerimónia de atribuição de louvores aos agentes policiais e elogios aos cidadãos

2021 年 3 月 28 日，在出入境事務大樓舉行

了「2021 年治安警察局頒發警務人員嘉奬狀

及好市民表揚證書儀式」，向在不同崗位上有

傑出表現的人員頒發嘉獎狀，以及向協助警方

撲滅罪案，展現良好公民品德的熱心市民表示

敬意及致謝。保安司司長黃少澤及警察總局局

長梁文昌蒞臨主禮，本局局長吳錦華及各領導

主管均有出席。

2019 年及 2020 年，本局共有 1,700 多位警

務人員獲得嘉獎，以及 20 位熱心市民獲頒授

「好市民獎」。是次頒獎儀式，共有 51 名警

務人員代表接受嘉獎狀，12 名熱心「好市民」

代表獲頒發表揚證書。

頒發警務人員嘉奬狀
Atribuição dos louvores aos agentes policiais

頒發好市民表揚證書
Atribuição dos diplomas de referência elogiosa aos cidadãos

Em 28 de Março de 2021, realizou-se a “Cerimónia 

de atribuição de louvres aos agentes policiais e de 

diplomas aos cidadãos elogiados pelo CPSP 2021” 

no Edifício dos Serviços de Migração, em que foram 

atribuídos louvores aos agentes de vários postos com 

desempenho excelente e manifestaram-se respeitos 

e agradecimentos aos cidadãos zelosos com boa 

idoneidade civil que tinham ajudado a polícia na 

extinção dos crimes. O Secretário para a Segurança 

Wong Sio Chak e o Comadante geral dos SPU Leong 

Man Cheong presidiram a cerimónia, o Comandante 

do CPSP Ng Kam Wa e as chefias também estiveram 

presentes.

Nos anos 2019 e 2020, esta Corporação louvou 

1,700 agentes policias,  20 cidadãos zelosos 

foram atribuídos “diplomas de referência elogiosa 

aos cidadãos” . A presente cerimónia houve 51 

representantes de agentes policiais receberam 

louvores e 12 representantes dos “cidadãos 

elogiosos” zelosos receberam diplomas de referência 

elogiosa.
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國家安全與一國兩制講座
Palestra sobre Segurança Nacional e Um País, Dois Sistemas

來自本局各部門人員積極參與講座
Participação activa na palestra do pessoal subordinado da Corporação

人員就講座內容進行提問
Agentes a levantar perguntas sobre o teor 
da palestra

2021 年 3 月 5 日，本局警察學校舉辦「國家

安全與一國兩制」專題講座，邀請了全國人

民代表大會常務委員會澳門特別行政區基本

法委員會委員王禹教授擔任主講嘉賓，本局

有 85 位警務人員參與。講座內容包括：國家

安全的概念、總體形勢和各種風險挑戰；港澳

《基本法》有關國家安全的規定；維護國家安

全的制度機制建設；維護國家安全委員會的成

立與職權等。講座有助本局人員認識國家安全

概念，加強人員對潛在風險威脅保持高度警

惕，提升維護國家安全工作的效益。

Em 5 de Março de 2021, a Escola de Polícia da 

Corporação realizou uma palestra temática sobre 

“Segurança Nacional e Um País, Dois Sistemas”, 

tendo como orador o professor Wang Yu, membro 

da Comissão da Lei Básica da RAEM do Comité 

Permanente da Assembleia Popular Nacional, 

contando-se com a parcicipação de 85 agentes 

da Corporação. O teor da palestra compreende: 

o conceito da segurança nacional , situação geral 

e desafios de risco, disposições da Lei Básica de 

Hong Kong e Macau relativas à segurança nacional, 

estabelecimento de sistema e mecanismo da defesa 

da segurança nacional, e a criação e competência 

da Comissão de Defesa da Segurança do Estado, 

etc.. A palestra ajudou o pessoal da Corporação a 

conhecer o conceito da segurança nacional e elevou 

o grau de alerta dos agentes policiais para os riscos 

e ameaças latentes, aumentou assim a eficácia do 

trabalho de defesa de segurança nacional.
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全民國家安全教育展
Esta Corporação visita a “Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional”

本局領導層帶領各部門主管參觀展覽
A direcção desta Corporação liderou as chefias dos diversos serviços para visitar a Exposição

人員專心聆聽導賞員講解
Os elementos estão atentos à sessão de esclarecimento guiada

觀看國家安全教育短片
Observação de um curto vídeo de educação 
sobre a segurança nacional

「全民國家安全教育展」於 2021 年 4 月 15

日至 5 月 16 日期間展開，展覽共分為四個部

分，重點展示過去一年來，國家和澳門的不平

凡歷程、全國人民上下一心奮力抗疫，以及國

家和澳門在完善國家安全體系建設方面的最

新進展。本局積極鼓勵人員參與，藉以加深認

識總體國家安全觀的概念、當前國家發展大局

與國際複雜形勢的變化、維護國家安全與澳門

安全的重要性，提高國家安全意識。

A “Exposição de Educação sobre a Segurança 

Nacional” realizou-se de 15 de Abril a 16 de 

Maio de 2021, e encontra-se dividida em quatro 

temas. A exposição mostrou , de forma relevante, 

a caminhada extraordinária que o País e Macau 

fizeram ao longo do ano passado, a união do seu 

povo no combate à pandemia e o aperfeiçoamento 

do sistema, desenvolvido tanto pelo País como 

por Macau, relativo à defesa da segurança do 

Estado. Esta Corporação encorajava activamente 

a participação do seu pessoal, no sentido de 

aprofundar a consciência sobre o conceito geral de 

segurança nacional, a evolução do actual situação 

geral de desenvolvimento nacional e as mudanças 

na complexa situação internacional, bem como a 

importância da defesa da segurança nacional e de 

Macau, aumentando a consciência da segurança 

nacional.
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慶祝中國共產黨成立 100 周年大型主題圖片展
Esta Corporação visita a “Exposição de Fotografias de Celebração do 100.º Aniversário do 
Partido Comunista da China”

Entre 23 de Junho e 15 de Julho de 2021, “Os 100 

Anos do Partido Comunista da China - Exposição de 

Fotografias de Celebração do 100.º Aniversário do 

Partido Comunista da China” teve lugar no Complexo 

da Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa. Esta Corporação organizou activamente 

o seu pessoal para efectuar visita, mediante visita 

e estudo, aprofundando a compreensão sobre a 

gloriosa luta do Partido Comunista da China ao 

longo de um século, e a prosperidade e estabilidade 

de Macau não podem ser separadas do apoio do 

Partido Comunista da China e do País, reforçando 

assim o senso de pertencimento nacional e a 

identidade nacional do pessoal, e herdando o valor 

central do amor pela Pátria e por Macau.

2021 年 6 月 23 日至 7 月 15 日期間，「中國

共產黨的 100 年　　慶祝中國共產黨成立 100

周年大型主題圖片展」於中國與葡語國家商務

合作服務平台綜合體舉行。本局積極組織人員

參與，透過參觀學習，加深瞭解中國共産黨的

百年光輝奮鬥歷程，明白澳門的繁榮穩定，離

不開中國共産黨和國家的支持，增強人員的

民族歸屬感及國家認同感，傳承愛國愛澳核

心價值。

本局領導層帶領一眾警官參觀圖片展
A direcção desta Corporação liderou os seus oficiais para visitar a Exposição de Fotografias

本局組織人員參觀圖片展
Esta Corporação organizou o seu pessoal para visitar a Exposição de Fotografias



19

 
 

R
etrospectiva A

nual 

澳門保安部隊射擊場啟用
Entrada em funcionamento da Carreira de Tiro das FSM em Coloane

2021 年 7 月 29 日，位於路環鄉村馬路的澳門

保安部隊射擊場正式啟用，行政長官賀一誠主

持啟用儀式，其後在保安司司長黃少澤陪同下

參觀了新射擊場的各項設施及訓練場地。

新射擊場主要由室外射擊場和室內射擊場組

成，還有多媒體教室及其他功能房間等。射擊

場除可進行實彈射擊訓練外，在室內射擊場還

設有模擬射擊系統，能使用激光槍進行實境、

情景、3D 影像及對抗等模擬射擊訓練。透過

多元化的射擊訓練，有效提升各保安部隊和保

安部門的實戰水平以及處理突發緊急事件的能

力，進一步提升專業水準，以防範及打擊各類

犯罪及不法行為，為澳門的社會發展和長治久

安作出積極的貢獻。

澳門保安部隊射擊場
Carreira de tiro das FSM

行政長官賀一誠在保安司司長黃少澤陪同下主持
澳門保安部隊射擊場啟用儀式
Chefe do Executivo Ho Iat Seng, acompanhado pelo 
Secretário para a Segurança Wong Sio Chak, presidiu 
a cerimónia de abertura da Carreira de Tiro das FSM

室內射擊場
Carreira de tiro de recinto coberto

No dia 29 de Julho de 2021, a Carreira de Tiro das 

FSM em Coloane situada na Estrada da Aldeia de 

Coloane entrou em funcionamento, Ho Iat Seng, 

o Chefe do Executivo presidiu a cerimónia de 

abertura, a seguir, acompanhado pelo Secretário 

para a Segurança Wong Sio Chak, visitou as diversas 

instalações e campos de treino da nova Carreira de 

Tiro.

A nova Carreira de Tiro é principalmente composta 

pela carreira de tiro ao ar livre e carreira de tiro de 

recinto coberto, tem ainda a sala de multimédia e 

outras salas multifuncionais, etc.. Na Carreira de 

Tiro, para além de se poder efectuar treinos de tiro 

prático, na carreira de tiro de recinto coberto é 

instalado ainda o sistema simulador de tiro, onde 

se pode usar arma de laser para o treino simulador 

de tiro no contexto da realidade virtual, contexto 

programado e imagens 3D e defesa. Mediante os 

treinos de tiro diversificados, pode-se aumentar de 

forma eficaz o nível de combate real e a capacidade 

de resposta das forças e serviços de seguraça a 

incidentes emergentes, por forma a elevar o nível 

profissional para prevenir e combater criminalidades 

e actos ilícitos, contribuindo, de forma empenhada, 

para o desenvolvimento social e a segurança estável 

de Macau.

室外射擊場
Carreira de tiro ao ar livre
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封控區警力部署
Dispositivo policial na zona de prevenção e controlo

因應本澳發現新增新型冠狀病毒肺炎確診病

例，2021 年 8 月 4 日上午 6 時起珠澳口岸調

整通關措施，本局於珠澳口岸增設檢查站，協

助核查通關人士的健康碼及核酸檢測證明，以

確保通關暢順有序。

本澳於 8 月至 10 月期間分別開展了三次「全

民核酸檢測計劃」，本局加派警力於各核酸

檢測站維持現場及周邊秩序，全力支援全民

核酸檢測工作。同時，特區政府對受影響區

域實施分區分級精準防控機制，本局派員對確

診患者居住大廈及工作地點等外圍進行封鎖、

出入管控及外圍交通疏導，與衛生局、市政署

及社會工作局等部門共同合作，設立封控區及

協助衛生條件不足之紅碼區居民遷移至醫學

觀察酒店。

此外，本局遵照行政長官的指示，監督被隔離

人士有否遵守防疫指引，並協助監督酒店的工

作人員，督促相關人士遵循衛生局的防疫指引，

確保疫情防控精準有效。

無懼疫情蔓延  「警」守防控前線
Sem medo da propagação da epidemia, a Polícia protege a linha da frente 
da prevenção e controlo

Devido a confirmação de novos casos do novo 

tipo de Coronavírus em Macau, a partir do dia 4 

de Agosto de 2021 às 6 horas da manhã, foram 

ajustadas as medidas de passagem fronteiriça nos 

postos fronteiriços de Zhuhai-Macau, em que esta 

Corporação instalou postos de inspecção para apoiar 

nas verificações dos códigos de saúde e certificados 

de teste de ácido nucleico dos passageiros, do modo 

a garantir uma passagem fronteiriça ordenada com 

fluidez.

Entre Agosto e Outubro, realizou, respectivamente, 

t rês  vezes tes te  de ácido nucleico a toda a 

população em Macau, esta Corporação enviou 

maior forças policiais  aos postos de teste de ácido 

nucleico para manter a ordem dos locais e das 

suas periferias, dando apoio total ao trabalho de 

teste de ácido nucleico a toda a população. Ao 

mesmo tempo, o Governo da RAEM implementou, 

nas zonas afectadas, o mecanismo de prevenção e 

controlo da epidemia por categorias e zonas, esta 

Corporação mobilizou agentes para bloquear os 

edifícios onde moravam os infectados, bem como os 

seus locais de trabalho e as suas periferias, controlar 

as entradas e saídas e manter a fluidez do trânsito 

nas periferias, cooperando com o Serviço de Saúde, 

o Instituto para os Assuntos Municipais, o Instituto 

de Acção Social e outros serviços no sentido de 

instalar zonas de prevenção e controlo e prestando 

apoio à transportação dos residentes da zona do 

código vermelho em condições inadequadas de 

higiene para o hotel de observação médica.

Para além disso, esta Corporação cumpriu as 

instruções do Chefe do Executivo para supervisionar 

o cumprimento das orientações de prevenção 

epidemiológica por parte das pessoas em observação 

médica, ajudando também a supervisionar o 

cumprimento das or ientações de prevenção 

epidemiológicas dos Serviços de Saúde por parte 

dos trabalhadores dos hotéis, fazendo cumprir as 

instruções das respectivas pessoas, no sentido de 

assegurar a prevenção e controlo eficaz.



21

 
 

R
etrospectiva A

nual 

因應疫情變化而調整通關措施
Ajustamento das medidas de passagem fronteiriça devido à evolução de epidemia

於各核酸檢測站維持秩序
Manter ordem nos diversos postos de teste de ácido nucléico

協助核查通關人士的健康碼及核酸檢測證明
Verificação dos códigos de saúde e certificados de teste 
de ácido nucleico das pessoas que efectuaram passagem 
fronteiriça

在封控區域設置檢查站 
Postos de inspecção instalados na zona bloqueada

警員協助住戶遷移至醫學觀察酒店
Agentes policiais a apoiar os moradores na deslocação para 
o hotel de observação médica
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開通儀式
Cerimónia de abertura

青茂口岸正式啟用
Posto Fronteiriço Qingmao entrou em funcionamento

2021 年 9 月 8 日下午 3 時，青茂口岸正式開

通啟用。本局安排適當警力，做好各項通關工

作，包括指引入境及離境通關人流、維持口岸

周邊的治安與交通秩序及協助衛生部門執行

防疫工作等。總結口岸開通過程整體暢順，人

流有序暢通及各項通關設備運作正常。青茂口

岸日通關流量可達 20 萬人次，能有效舒緩關

閘口岸的通關人流，提升整體通關效率。

No dia 8 de Setembro de 2021 às 3 da tarde, o Posto 

Fronteiriço Qingmao entrou em funcionamento. 

O CPSP mobilizou adequadamente agentes para 

preparar os diversos trabalhos relativos à passagem 

fronteiriça, incluindo orientar as pessoas que 

entraram e saíram do território, manter a ordem 

pública e o trânsito nas imediações dos postos 

fronteiriços e apoiar os serviços de saúde na 

execução dos trabalhos de prevenção da epidemia, 

etc.. Em conclusão, o processo de abertura do 

posto fronteiriço funcionou de forma satisfatória, as 

pessoas estavam ordeiras e desobstruídas e todos os 

equipamentos de passagem fronteiriça funcionaram 

normalmente. O fluxo diário de visitantes no Posto 

Fronteiriço Qingmao poderá atingir 200 mil pessoas, 

o que permitirá aliviar eficazmente o fluxo de 

pessoas do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, 

aumentando assim a eficiência geral da passagem 

fronteiriça.
青茂口岸澳門邊檢大樓
Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço 
Qingmao

行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞等主禮嘉賓視察青
茂口岸，並聽取伍素萍副局長介紹口岸邊檢設施
O Chefe do Executivo Ho Iat Seng e o Governador de 
Guangdong Ma Xingrui e os outros convidados visitaram o 
Posto Fronteiriço Qingmao, tendo ouvido a apresentação da 
2.ª Comandante Ng Sou Peng sobre as instalações do posto 
fronteiriço
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青茂口岸以自助通關模式為主，採用「合作查

驗，一次放行」方式實施查驗監管，出入境旅

檢大廳設有合作快捷查驗通道以及人工查驗

通道，分別設置了一至兩條特別加寬的通道

（ 超 過 1 米 ）， 為 孕 婦、 長 者、 傷 殘 人 士 等

提供通關便利。

合作查驗，實行 24 小時通關
Inspecção integral e implementação da passagem fronteiriça de 24 horas

出境和入境各設有 50 條合作快捷查驗通道
50 canais de inspecção rápidos automáticos para a entrada 
e 50 para a saída

通關人士出示核酸檢測報告及健康碼
Apresentação do código de saúde e certificado de teste 
ácido nucleico das pessoas que efectuaram a passagem 
fronteiriça

交通警在通往口岸主要道路疏導交通
Agente de trânsito procedeu à desobstrução do trânsito nas 
principais vias de acesso ao posto fronteiriço

人工查驗通道
Canais de inspecção manual

O Posto Fronteiriço Qingmao utiliza,  principalmente, 

o modelo de passagem fronteiriça automática, 

adopta a forma de “inspecção fronteiriça ingetral”. 

A Sala de inspecção dispõe dos canais rápidos 

automáticos e canais  de inspecção manual, 

instalaram-se um ou dois canais mais largos (superior 

a 1 metro) para facilitar a passagem fronteiriça das 

mulheres grávidas, idosos e deficientes, etc.
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通關壓力測試演練
Exercício de teste de pressão de passagem fronteiriça

珠澳跨境消防聯合演習
Exercício conjunto transfronteiriço de combate a incêndios 
entre Zhuhai e Macau

嚴防衝關演習
Exercício de prevenção de entrada violenta

人潮管制演練
Exercício de controlo de multidão

青茂口岸正式啟用前，本局聯合珠海出入境邊

防 檢 查 總 站、 澳 門 海 關、 澳 門 保 安 部 隊 事 務

局、消防局、衛生局、旅遊局及交通事務局等

多個部門共同協作完成了多項通關及安全方

面的測試和演練，包括嚴防衝關演習、通關壓

力測試演練、珠澳跨境消防聯合演習、人潮管

制演練、應急處突演練等，強化本局與相關部

門的聯合協調能力，致力保障青茂口岸安全正

常運作。

Antes da abertura do Posto Fronteiriço Qingmao, 

esta Corporação cooperou com o Posto Geral 

de Controlo Fronteiriço de Zhuhai, Serviços de 

Alfândega de Macau, Direcção dos Serviços 

通關前全面部署
Dispositivo geral antes da abertura do posto fronteiriço

das Forças de Segurança de Macau, Corpo de 

Bombeiros, Serviços de Saúde, Direcção dos 

Serviços de Turismo e Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, nos vários testes e exercícios de passagem 

fronteiriça e de segurança, incluindo o exercício de 

prevenção de entrada violenta, exercício de teste de 

pressão de passagem fronteiriça, exercício conjunto 

transfronteiriço de combate a incêndios entre 

Zhuhau e Macau, exercício de controlo de multidão 

e excercício de resposta a emergências, etc., 

reforçando a capacidade de coordenação conjunta 

desta Corporação com os outros serviços, por forma 

a garantir o funcionamento normal e seguro do 

Posto Fronteiriço Qingmao.
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本局致力確保立法會選舉順利舉行
Esta Corporação empenha-se em garantir a realização com sucesso das eleições para
a Assembleia Legislativa

澳門特別行政區第七屆立法會選舉於 2021 年

9 月 12 日舉行，本局於選舉宣傳期及選舉投票

日執行多項警務工作，並與立法會選舉管理委

員會及相關部門保持緊密聯繫，確保活動於安

全及良好的秩序下進行。

本局事前積極籌備及制定相應警務工作部署，

於投票日早上，由交通廳及特警隊組成的護送

車隊，從公共行政大樓出發，將選票快速安全

地護送至各個投票站；同時，派出大量警力駐

守在投票站附近，保障公共安全及維持交通秩

序，以及應投票站執行委員會主席要求派員介

入處理事件。最後在投票結束和點票程序完成

後，護送選票返回公共行政大樓。

是次選舉，在廣大選民及全體工作人員積極參

與下順利舉行。

As eleições para a sétima Assembleia Legislativa 

da RAEM realizaram-se no dia 12 de Setembro de 

2021, esta Corporação procedeu a vários trabalhos 

policiais durante o período de propaganda eleitoral 

e no dia da votação, manteve contacto estreito com 

a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia 

Legislativa e os respectivos serviços para garantir a 

segurança e a boa ordem da actividade.

Antes da realização das eleições, esta Corporação 

tinha preparado e definido empenhadamente os 

respectivos trabalhos policiais, na manhã do dia 

da votação, a escolta de viaturas composta pelo 

Departamento de Trânsito e Unidade Especial de 

Polícia partiu do Edifício da Administração Pública, 

escoltando os boletins de votos de forma rápida e 

segura a todas as assembleias de voto; ao mesmo 

tempo, enviou grande número das forças policiais 

nas imediações das assembleias de voto para garantir 

a segurança pública e manter a ordem de trânsito, 

bem como enviou agentes para intervir nos casos a 

pedido do presidente das assembleias de voto. Após 

a conclusão da votação e a finalização da contagem 

de votos, os agentes escoltaram os boletins de voto 

para o Edifício da Administração Pública.

As eleições foram realizadas com sucesso e com 

a participação activa de todos os eleitores e 

trabalhadores.

交通警護送選票到各投票站
Agentes de trânsito escoltaram os boletins de voto para 
assembleias de voto

委派警力駐守投票站附近
Mobilização dos agentes para imediações das assembleias 
de voto
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颱風襲澳  人員謹守崗位
Passagem do tufão por Macau – os agentes manterem-se firmes 
nos seus postos de trabalho

2021 年 10 月 9 日及 10 月 12 日，本澳分別

受到颱風「獅子山」及「圓規」吹襲。民防行

動中心同時應對「公共衛生事件」及「自然災

害」兩種突發公共安全事件，維持即時預防狀

態，並隨即展開各項防風措施。其間，行政長

官賀一誠親臨民防行動中心，聽取工作匯報及

安排工作部署。本局人員在此期間，秉持「不

怕犧牲、勇於承擔」的無私精神，恪盡職守，

實施多項應對措施，為守護市民生命和財產安

全而拼盡全力。

Em 9 de Outubro e 12 de Outubro de 2021, Macau 

foi atingida pelos tufões “Lionrock” e “Kompasu”. 

O Centro de Operações de Protecção Civil declarou 

a manutenção do estado de prevenção imediata, 

com vista a responder aos dois incidentes súbitos 

de natureza pública, designadamente “incidente de 

saúde pública” e “catástrofe natural”, e implementar 

de imediata as medidas de prevenção contra o 

tufão. Entretanto, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, 

deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção 

Civil para auscultar o relatório dos trabalhos e 

orientar as disposições dos trabalhos a serem 

prestados. Entretanto, os agentes desta Corporação 

prosseguiram o espírito de “Não recear sacrifícios e 

assumir as missões com coragem”, agarraram-se às 

suas atribuições e executaram medidas de resposta, 

protegendo a segurança da vida e bens dos cidadãos 

com todo o empenho.

行政長官賀一誠親臨民防行動中心聽取工作匯報及安排
工作部署
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se ao Centro 
de Operações de Protecção Civil para auscultar o relatório 
dos trabalhos e orientar as disposições dos trabalhos a serem 
prestados

行動通訊中心因應個案派員協助處理
Centro de Operações e Comunicações 
mobiliza os agentes para apoio no tratamento 
conforme a cada caso

派員巡邏本澳各區
Mobilização dos agentes para 
patrulhar as diversas zonas de Macau

封閉跨海大橋
Encerramento das pontes

堅守抗疫前線崗位
Manutenção das funções da linha de 
frente contra a epidemia

( 相片來源：新聞局 )
(Fonte da foto: GCS)
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《澳門特別行政區出入境管控、逗留及居留許可的法律制度》生效
Entrada em vigor do “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de 
permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau” 

第 16/2021 號法律《澳門特別行政區出入境管

控、逗留及居留許可的法律制度》( 下簡稱「新

法 」) 於 2021 年 8 月 16 日 公 佈， 並 於 2021

年 11 月 15 日起生效。修法重點包括：強化出

入境管控、優化逗留及居留制度、完善拘留及

驅逐制度、規範特定經營人的責任及強化刑事

政策和制度。是次修法有效解決出入境執法部

門在日常工作中所面對的困難和存在的問題，

優化和完善現有制度，預防及打擊非法出入境

及非法逗留等行為。

為加深社會各界對「新法」的認識，本局自 9

月起開展對外宣傳和內部培訓工作，向本局人

員、相關政府部門及業界進行法律介紹，與社

會各界討論就「新法」規定作出的相互配合措

施，並為有效執行「新法」向各界收集意見。

A Lei n.° 16/2021 “Regime jurídico do controlo 

de migração e das autorizações de permanência 

e residência na Região Administrativa Especial de 

Macau” (doravante designado por nova lei) publicou 

em 16 de Agosto de 2021 e entrou em vigor a 

partir de 15 de Novembro de 2021. Os pontos-

本局舉辦了二十多場「新法」講解會及交流會
Esta Corporação realizou mais de vinte sessões de esclarecimento e de intercâmbio sobre a nova lei

chave da alteração incluem: fortalecer os controlos 

migratórios, optimizar o regime de permanência 

e residência,  aperfeiçoar o regime de detenção e 

expulsão, regular a responsabilidade dos específicos 

operadores e reforçar a política e o regime penal. 

A presente revisão resolve, de forma eficaz, as 

dificuldades e as existentes questões encontradas 

durante os trabalhos quotidianos prestados por 

parte dos serviços de execução da lei, optimizando 

e aperfeiçoando o actual regime, no sentido de 

prevenir e de combater os actos de migração e de 

permanência ilegais.

A f im de aprofundar  os  conhecimentos dos 

diversos sectores da sociedade sobre a nova lei, 

esta Corporação iniciou, a partir de Setembro, os 

trabalhos de divulgação e de formação interna, 

tendo realizado uma apresentação jurídica ao 

pessoal desta Corporação, aos respectivos serviços 

governamentais e aos sectores da sociedade para 

discutir as medidas de conciliação mútua face às 

disposições da nova lei e recolher opiniões junto 

dos diversos sectores para a efectiva aplicação da 

nova lei.
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2021 年 1 月 11 日，本局交通廳為疏導因「奧

林匹克游泳館圓形地周邊路網重整」工程而受

影響的道路交通情況，安排警員現場指引車輛

及手動控制交通燈指示。交通廳無人機小組成

員透過航拍技術，實時監察各路段的交通情

況，根據實時車流情況，更有效疏導繁忙路段

的車流。

本局持續推動科技強警理念，以提升應對能力

及優化工作成效，致力為市民提供良好的服務

及安全治安環境。

利用科技強化警務工作成效
Utilização da tecnologia para reforçar a 
eficácia dos trabalhos policiais

警員操控無人機協助疏導交通
Agentes policiais a controlar o aeronave não tripulada para auxílio 
na desobstrução do trânsito

手動操控交通燈
Controlo manual dos semáforos

使用無人機協助交通調度成效良好
Bom resultado no uso de aeronave não tripulada para auxílio na programação do tráfego

Em 11 de Janeiro de 2021, em virtude do estado 

de trânsito rodoviário afectado pela obra de 

“Reordenamento da Rede Viária Periférica da 

Rotunda da Piscina Olímpica”, o Departamento 

de Trânsito desta Corporação mobilizou agentes 

para deslocar ao local no sentido de dar instrução 

aos veículos e proceder ao controlo manual dos 

semáforos. Os membros do grupo de aeronave não 

tripulada do Departamento de Trânsito efectuaram 

uma monitorização em tempo real sobre o trânsito 

rodoviário dos vários troços através da tecnologia de 

captura aérea, e de acordo com a condição do fluxo 

de trânsito em tempo real, aliviando de forma mais 

eficaz o fluxo de trânsito nos troços mais ocupados.

Esta Corporação continua a promover o conceito 

do recurso a tecnologia para melhorar o trabalho 

policial, a fim de aumentar a capacidade de resposta 

e optimizar a eficácia do trabalho, empenhando-se 

em fornecer aos cidadãos bons serviços e um seguro 

ambiente de segurança.
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本局於 2021 年 3 月 14 日起開始向外地僱員

簽發新款《外地僱員身份認別證》（下稱「外

僱證」）。新款「外僱證」有效提升了耐用性

及防偽技術，此外，亦加入非接觸式智能晶片，

配合社會發展及澳門政府推行電子政務策略。

為加深各界對新款「外僱證」的認識和使用，

本局聯同相關政府部門及機構舉辦了多場講解

會，介紹新「外僱證」在式樣、功能上的區別，

同時推廣使用自助服務機，優化家務工作外地

僱員辦理申請、領證等服務程序。

Esta Corporação iniciou a emissão do novo modelo 

do “Título de identificação de trabalhador não 

residente” (adiante designado por “TITNR”) aos 

trabalhadores não residentes a partir do dia 14 

de Março de 2021. O novo modelo do “TITNR” 

新款《外地僱員身份認別證》
Novo modelo do “Título de identificação de 
trabalhador não residente” 為社會團體舉辦簡介會

Breve apresentação às associações sociais

便利措施
Medidas de facilitação

eleva eficientemente a durabilidade e a tecnologias 

anti - falsificação, além disso, foi acrescentado 

um ship sem contacto, de modo a articular com o 

desenvolvimento social e as estratégias de promoção 

do governo electrónico de Macau.

Para aprofundar o conhecimento e a utilização 

dos vários sectores em relação ao novo modelo do 

“TITNR”, esta Corporação realizou, em conjunto 

com os respectivos serviços governamentais e 

instituições, várias sessões de explicação, com o 

objectivo de apresentar o modelo e a diferença das 

funções do novo modelo de “TITNR”, ao mesmo 

tempo, promoveu a utilização dos quiosques 

de auto-atendimento, por forma a optimizar os 

procedimentos de serviços, tais como o pedido 

de trabalhadores não residentes domésticos, o 

levantamento do título, etc.

新款《外地僱員身份認別證》
Novo modelo do “Título de identificação de trabalhador não residente”
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為持續提升各個對外服務接待點的服務質素，

滿足不同需要的人士使用。本局於 2021 年 5

月 1 日起進行優化，各個對外服務接待點均在

出入口當眼處新增綜合指示牌，並配以標誌圖

案，提示該處可提供特別支援之措施，包括：

出入口無障礙通道、無障礙洗手間、母嬰室、

殘疾人士優先櫃檯等。

持續優化對外服務
Optimização constante de serviços ao público

各對外服務接待點均新增綜合指示牌
Foram acrescentadas placas de indicação 
geral nos postos de atendimento ao 
público

觸覺引路帶
Piso táctil direcional

殘疾人士優先櫃檯
Balcão de prioridade para 
pessoas dificientes

無障礙洗手間 
Sanitário livre de barreiras

入口設置無障礙通道
Acesso livre de barreiras para 
a passagem na entrada

母嬰室
Sala de Amamentação

No intuito de aumentar a qualidade de serviço nos 

postos de atendimento ao público e satisfazer a 

necessidade dos utentes diferentes, optimizados 

os serviços por esta Corporação em 1 de Maio 

de 2021, foram postas placas de indicação geral 

com logótipos nas entradas e saídas de cada posto 

de atendimento ao público, as quais servem para 

indicar que nesses postos dispõem das medidas de 

apoios especiais, incluindo: acesso livre de barreiras 

para a passagem na entrada e saída, sanitário livre 

de barreiras, sala de amamentação, balção de 

prioridade para pessoas dificientes, etc.
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自 2015 年起，本局「警務應急措施資訊發放

機制」信息已逐步含蓋澳門電台、本局網站、

手機應用程式及全澳 50 個巴士站電子站牌。

2021 年 5 月，本局再將「警務應急措施資訊

發放機制」信息，進一步拓展到澳門輕軌氹仔

線共 11 個車站的 LED 顯示屏，以便市民和旅

客及時得到最新消息，更好地規劃出行及配合

相應警務措施。

Desde o ano 2015, as notícias do “Mecanismo 

de divulgação das inofrmações sobre medidas de 

emergência policial” desta Corporação estenderam-

se gradualmente ao Rádio Macau, página electrónica 

desta Corporação, aplicação de telemóvel e painéis 

informativos nas 50 paragens de autocarros. Em 

maio de 2021, esta Corporação extendeu as notícias 

do “Mecanismo de divulgação das inofrmações 

本局積極響應特區政府推行電子政務的發展方

向，持續開發更多自助服務，提升辦證效率和

便利服務。

2021 年 6 月 28 日， 本 局 新 增 領 取 外 地 學 生

「逗留的特別許可」申請結果的自助服務。有

關服務在申請人親臨本局提交外地學生「逗留

的特別許可」申請及獲發《收據》後，可登入

本局網頁查詢有關申請進度，如申請獲批准，

便可在《收據》上所載之指定日期前，使用位

於六個不同地區服務點的自助服務機領取申請

結果，並列印《逗留許可憑條》。

Em sintonia com a direcção de desenvolvimento da 

informatização dos procedimentos administrativos 

promovida  pe lo  Governo,  es ta  Corporação 

desenvolve continuadamente mais serviços de auto-

atendimento, no sentido de elevar a eficiência e a 

facilidade de procedimento de requerimento.

Em 28 de Junho de 2021,  es ta  Corporação 

acrescentou o serviço de auto-atendimento do 

拓展「警務應急措施資訊發放機制」信息網絡
Extensão da rede de notícias do “Mecanismo de divulgação das inofrmações sobre medidas de emergência policial”

新增領取外地學生「逗留的特別許可」申請結果自助服務
Acrescentamento do serviço de auto-atendimento do levantamento do resultado do requerimento da 
“Autorização especial de permanência para estudantes do exterior”

輕軌站「警務應急措施資訊發放機制」顯示屏
Painéis do “Mecanismo de divulgação das 
inofrmações sobre medidas de emergência 
policial” nas estações do Metro Ligeiro

本局自助服務機
Quiosques de auto-
atendimento da 
nossa Corporação

sobre medidas de emergência policial” aos painéis 

LED instalados nas 11 estações da linha da Taipa do 

Metro Ligeiro de Macau, para facilitar os cidadãos e 

turistas na obtenção atempada das notícias recentes 

e planearem melhor a sua deslocação e colaborarem 

nas medidas policiais correspondentes.

levantamento do resul tado do requerimento 

da “autorização especial de permanência para 

estudantes do exterior”. Depois de apresentar 

pessoalmente o requerimento da “autorização 

especial de permanência” pelo requerente na 

Corporação e ser - lhe emitido o “ talão” , o 

requerente pode aceder à página electrónica da 

nossa Corporação para consultar o andamento 

do respectivo requerimento, se o requerimento 

for aprovado, pode usar os quiosques de auto-

atendiemento nos balcões localizados nas seis zonas 

diferentes para levantar o resultado e imprimir o 

“boletim de autorização de permanência”, antes do 

dia constante do “talão”.
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2021 年 4 月 24 日，民防架構舉行了代號「水

晶魚 2021」民防演習，透過評估、測試並檢

驗「颱風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃」

及各部門應急預案的實施成效，強化民防架構

間的指揮協調、應急處置及聯動能力，透過社

會團體及居民的共同參與，提升社會大眾應對

颱風吹襲的整體安全意識和防禦應對效率。

演習在青洲、筷子基、內港、下環及路環進行，

模擬澳門遭受強颱風吹襲，且正值天文大潮，

預計水位將高於路面 2.5 米，故發出黑色風暴

潮警告信號。為保障公眾的生命財產安全，民

防行動中心隨即啟動全面運作模式，執行疏散

撤離計劃，同時啟動廣播系統，發送民防訊息。

是次演習歷時約 4 個半小時，共模擬了約 60

項颱風期間可能發生的事故，參與人數約 2,700

人，涉及總疏散撤離戶數 2,061 戶。整個演習

過程整體順暢，達到了防災兼顧防疫的目標。

No dia 24 de Abri l  de 2021, a Estrutura de 

Protecção Civil realizou o exercício de protecção 

civil “Peixe de Cristal 2021”, no intuito de avaliar 

e testar a eficiência e a operabilidade do “Plano de 

Evacuação das Zonas Baixas em Situação de ‘Storm 

Surge’ durante a Passagem de Tufão” e dos planos 

de contingência de cada entidade interveniente, e 

reforçar a capacidade de comando, coordenação, 

comunicação e resposta  a  emergências  dos 

民防演習
Exercício de Tufão

保安司司長黃少澤聯同警察總局局長梁文昌主持民防演習
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak e o Comandante dos SPU 
Leong Man Cheong presidiram ao exercício de protecção civil

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

membros da Estrutura. Através da participação 

conjunta das associações sociais e residentes, eleva-

se a consciência da segurança geral e a eficiência de 

prevenção e enfrentamento da população durante a 

passagem de tufão.

As acções incidiram sobretudo nas zonas da Ilha 

Verde, Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco 

e Coloane. O exercício simulou a passagem de um 

tufão severo sobre Macau, acompanhado pelos 

fenómenos “storm surge” e maré astronómica, 

prevendo inundações nas zonas baixas com o nível 

das águas a atingir 2.5 metros ou superior, pelo 

que foi emitido o aviso de “storm surge” preto. No 

intuito de assegurar a segurança da vida e dos bens 

da populaçãon em geral , o Centro de Operações 

de Protecção Civil procede operações de evacuação 

conforme o “Plano de Evacuação das Zonas Baixas 

em Situação de ‘Storm Surge’ durante a Passagem de 

Tufão” , bem como foi activado o sistema de difusão 

sonora, através do qual emitiu as mensagens sobre a 

protecção civil.

O referido exercício durou cerca de 4 horas e 

meia, tendo simulado 60 incidentes que poderiam 

acontecer durante a passagem de tufão e contou 

com a participação de 2,700 pessoas. O número 

de famílias evacuadas foi de 2,061. Os processos 

do exercício correram bem e o exercício atingiu os 

objectivos de prevenção de desastre e da epidemia.

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)
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邀請社群代表擔任觀察員提供意見
Convidou-se os representantes das associações para ser observadores 
e dar opiniões 

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

人員使用「低窪地區排查及撤離系統」
上傳區內實時撤離人數
Os agentes a usar o “Sistema de 
verificação e evacuação nas zonas baixas” 
para carregar o número de pessoas de 
evacução nas zonas em tempo real

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

聯合民間組織及機構進行清障善後工作
Realização de trabalhos de limpeza de detritos e obstáculos com associações e organizações cívicas
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2021 年 12 月 13 日，特區政府於澳門保安部

隊高等學校舉行「南京大屠殺死難者國家公祭

日」悼念活動，行政長官賀一誠及 300 多位各

界代表出席。

公祭儀式進行時，全體人員肅立，奏唱國歌，

由儀仗隊手持花圈步操至獻花台，行政長官等

代表到獻花台前敬獻花圈。隨後，全場進行默

哀及鞠躬禮，悼念南京大屠殺死難者和所有在

日本侵華戰爭中慘遭殺戮的中國同胞。

No dia 13 de Dezembro de 2021, o Governo da 

RAEM realizou a cerimónia do “Dia Nacional 

de Luto pelas vítimas do massacre de Nanjing” 

na Escola Superior das Forças de Segurança de 

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

Macau, a qual contou com a participação do Chefe 

do Executivo, Dr. Ho Iat Seng e das mais de 300 

representantes de diferentes sectores.

Na cerimónia, todo em pé, tocando o hino nacional, 

marchando a guarda de honra com coroas de flores 

seguradas até ao palco de prestação de homenagens, 

para o Chefe do Executivo e outros representantes 

procederem à deposição de coroas de flores em 

memória das vítimas do massacre de Nanjing. 

Seguidamente, os presentes fizeram um minuto de 

silêncio e vénia, em homenagem às vítimas deste 

massacre e todos os outros compatriotas que foram 

mortos pelos japoneses durante a agressão japonesa 

na China.

公祭代表敬獻花圈悼念死難者
Deposição de coroas de flores em homenagem às vítimas 

儀仗隊持花圈進場
Guarda de honra com as coroas de flores

公祭出席者行默哀禮
Convidados em momento de silêncio
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行政長官接受儀仗隊敬禮
O Chefe do Executivo a receber continência prestada pelas 
Forças em Parada

進行升旗儀式
Cerimônia de hasteamento da bandeira

為慶祝中華人民共和國成立七十二周年及澳門

特別行政區成立二十二周年，澳門特區政府於

國慶日及回歸紀念日分別在金蓮花廣場舉行莊

嚴的升旗儀式。儀式由行政長官賀一誠主禮，

並在保安司司長黃少澤陪同下檢閱由海關、治

安警察局及消防局組成的儀仗隊。隨後，特警

護旗隊進場，國旗及區旗在警察樂隊奏出雄壯

國歌中徐徐升起，迎風飄揚。最後，儀式在儀

仗隊向行政長官及各嘉賓致敬後結束。

E m  c o m e m o r a ç ã o  d o  7 2 . º  A n i v e r s á r i o  d a 

Implantação da República Popular da China e do 

22.º Aniversário do estabelecimento da RAEM, 

realizou-se, respectivamente no Dia Nacional e 

no Dia Comemorativo do Regresso de Macau à 

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 

respectivamente pelo Exm.° Secretário para a 

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 terminou 

com o desfile das Forças em Parada, em continência 

à Sua Excelência o Chefe do Executivo e outras 

entidades, oficiais e convidados.

國慶日及特區成立周年升旗儀式
Cerimónia de hasteamento de bandeira no Dia da Implantação da República Popular da 
China e Dia Comemorativo do estabelecimento da RAEM
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打擊行動概況
Situação das operações de combate

新型冠狀病毒肺炎疫情兩年來不曾停歇，對本

澳的治安環境和安全形勢造成了不穩定因素。

本局持續加強執法，全力打擊各類犯罪及違法

違規行為，以保障市民人身和財產安全，維持

社會穩定良好秩序。

2021 年 全 年 本 局 共 處 理 罪 案 7,641 宗， 較

2020 年增加 5.05%；處理交通事故 12,776 宗，

同比增加 25.33%；進行不定期聯合反罪惡行

動 187 次，調查 4,053 人次；因觸犯法律而被

本局移送檢察院偵訊之嫌犯共 2,075 人，同比

增加 16.44%。

A epidemia da pneumonia causada pelo novo 

tipo de coronavírus não parou há dois anos, o que 

causou factor de instabilidade no ambiente de 

segurança e na situação de segurança em Macau. 

Esta Corporação reforçará em contínuo a execução 

da lei, combatendo com todo o esforço os divrsos 

tipos de crimes e as infracções e irregularidades, de 

modo a garantir a segurança dos cidadãos e dos seus 

bens, bem como a manter a estabilidade e a boa 

ordem da sociedade.

No ano 2021, esta Corporação tratou de totalmente 

7,641 casos criminais, os quais representam uma 

elevação de 5.05% em relação ao ano 2020; e 

tratou de 12,776 casos de acidentes de viação, 

representando uma elevação de 25.33% em 

relação ao ano anterior; realizou 187 operações 

conjuntas irregulares de combate contra o crime, 

e investigação a 4,053 pessoas; efectuou a entrega 

de 2,075 arguidos ao conhecimento do Ministério 

Público pela sua violação de lei, representando uma 

elevação de 16.44% em relação ao ano anterior.

本局全年共偵破 22 宗涉毒案件，移送檢察院

偵辦的嫌犯共 32 名。此外，警犬組進行了緝

毒行動 2,554 次。

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

Esta Corporação desmantelou 22 casos de crime 

relacionados com a droga durante o ano; um 

número total de 32 suspeitos foram presentes 

ao Ministério Público para a investigação. Para 

além disso, o Pelotão Cinotécnico efectuou 2,554 

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

本局全年共進行 228 次「掃黃」行動，共查獲

221 人，其中 219 人被即時遣返。

本局全年共檢控的士違規個案 95 宗，當中「拒

載」24 宗、「濫收車資」4 宗、其他違例 67 宗；

而票控「白牌車」駕駛者有 13 宗。

「掃黃」行動
Operações de '' combate à prostituição'' 

Esta Corporação procedeu, durante o ano, a 228 

operações de “combate à prostituição”, nas quais 

interceptou 221 ndivíduos, e entre estes houve 219 

que foram imediatamente repatriados.

Esta Corporação procedeu, durante o ano, às 95 

autuações contra as infracções praticadas por 

taxistas, que compreenderam 24 casos de “recusa de 

transporte”, 4 casos de “cobrança abusiva de tarifas” 

e 67 casos de outras infracções; e foram aplicadas 

13 autuações contra os motoristas de “veículos que 

serviram como táxi sem alvará”.
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打擊非法工作
Combate aos trabalhos ilegais

處理噪音 
Tratamento das queixas sobre o ruído

本局獨自及聯同勞工事務局共巡查了 3,688 個

地點，查獲 353 名非法工作人士，以及 98 名

僱用非法工作者的僱主。 

Esta Corporação inspeccionou, individualmente 

e em conjunto com a Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais, 3,688 lugares, onde 

levou à detenção de 353 trabalhadores ilegais 

e 98 empregadores por contratação ilegal de 

trabalhadores.

本局全年接獲並處理共 10,475 宗噪音投訴，

其中依法檢控及勸喻個案有 2,995 宗，未能確

認噪音來源共 7,243 宗。

Esta Corporação recebeu, durante o ano, 10,475 

queixas sobre distúrbio de ruídos, entre as quais, 

houve 2,995 casos que envolveram a autuação nos 

termos da lei ou a devida advertência, e 7,243 casos 

em que não foram possíveis de confirmar a origem 

do ruído.

本局獨自及聯同旅遊局共檢控「經營非法提供

住宿」單位 7 個，當中查獲 8 名逾期逗留人士

以及 4 名非法入境者。

打擊非法旅館
Combate à prestação de alojamento ilegal

A Corporação procedeu, individualmente e em 

colaboração com a Direcção dos Serviços de 

Turismo, à autuação contra 7 fracções autónomas 

exploradas para a prestação de alojamento ilegal, 

onde foram apreendidos 8 indivíduos por excesso de 

permanência e 4 imigrantes ilegais.
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Es ta  Corporação  comba teu  ac t i v idades  de 

imigração clandestina independentemente, bem 

como conjuntamente com outros departamentos 

congéneres, através do “Mecanismo de prevenção 

conjunto sobre trabalhos de combate a imigrantes 

ilegais” , tendo interceptado, no total ,161 imigrantes 

ilegais.

破獲飛機艙內盜竊案
Desmantelamento de casos de furto ocorridos na cabina do avião

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

本局獨自及透過「反偷渡工作聯防機制」聯同

相關部門全力打擊偷渡活動，共截獲 161 名非

法入境者。

本局全年共處理 3 宗機上盜竊案，涉案金額近

11 萬澳門圓，1 人被控「加重盜竊罪」。

Esta Corporação procedeu, durante o ano, ao 

tratamento de 3 casos de furto ocorridos no avião, 

o montante envolvido foi de cerca de $110,000 

patacas, e houve 1 pessoa que foi acusada do crime 

de“furto qualificado”.

本局全年處理個案中，共有 105 宗涉嫌違反「家

暴法」，並已移交相關部門跟進。

Dos casos tratados por esta Corporação durante o 

ano, 105 casos suspeitos de violação da “Lei de 

prevenção e combate à violência doméstica” foram 

transferidos aos respectivos departamentos para o 

devido acompanhamento.

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

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

打擊非法入境 
Combate à imigração ilegal



 
O

perações A
nti-crim

e

4342 43

打 擊 行 動

冬防行動
Operação Preventiva do Inverno

Entre 22 de Janeiro e 21 de Fevereiro de 2021, 

sob a coordenação e liderança dos Serviços de 

Polícia Unitários, a Polícia Judiciária, o Corpo 

de Polícia de Segurança Pública e os Serviços de 

Alfândega realizaram a “Operação Preventiva do 

Inverno 2021”. A Polícia opta pela combinação 

de campanhas de sensibilização e operações 

de combate ao crime, por um lado, mediante a 

sensibilização de prevenção de crimes junto da 

comunidade, com vista a aumentar a consciência 

dos cidadãos na prevenção e no combate à 

criminalidade; por outro lado, o aumento de número 

de agentes policiais para acções contra crime 

efectuadas nas vias públicas, centros comerciais, 

karaokes , casinos e periferias , prevenindo e 

combatendo os diversos tipos de actos ilegais. 

No decurso desta operação, mobilizaram no total 

7,158 agentes policiais, tendo identificado 21,581 

indivíduos, dentro dos quais 1,132 foram conduzidos 

à Polícia para efeitos de averiguações, 359 foram 

repatriados e 274 foram encaminhados ao Ministério 

Público para tratamento.

Fazendo um balanço, a “Operação Preventiva 

do Inverno 2021” conseguiu atingir os resultados 

esperados, tendo contribuído para a manutenção 

da segurança e a estabilidade da ordem social de 

Macau. Graças à colaboração dos residentes e o 

apoio prestado pelas associações comunitárias, os 

trabalhos de polícia e de prevenção da epidemia 

foram desenvolvidos de forma eficaz. A Polícia 

continuará atentos à situação da segurança de 

Macau, desencadeando operações preventivas e de 

combate adequadas a fim de manter um ambiente 

seguro em Macau.

2021 年 1 月 22 日至 2 月 21 日期間，警察總

局統籌並協調司法警察局和本局，以及聯同海

關開展「冬防行動 2021」。警方採取「防打

結合」的形式，一方面透過防罪宣傳活動主動

深入社區，提升市民的防罪滅罪意識﹔另一方

面增派人員在各街道、商廈、卡拉 OK，以及

娛樂場所及其周邊範圍加強截查工作，預防及

打擊各類違法行為。整個冬防行動共動用警力

7,158 人次，調查了 21,581 名人士，1,132 人

被帶返警局作進一步調查，遣離本澳人士 359

人，移送檢察院處理的 274 人。

總結「冬防行動 2021」成效顯著，整體治安

環境持續穩定良好，在市民和社區的支持及配

合下，各項警務行動及防疫工作得以有效開展。

警方將持續密切留意治安形勢，採取各項預防

和打擊行動，致力維護澳門的良好治安環境。
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雷霆行動
Operação Trovoada

粵 港 澳 三 地 警 方 聯 合 警 務 行 動「 雷 霆 行 動

2021」 於 2021 年 6 月 6 日 至 8 月 30 日 期

間進行。澳門方面，在警察總局協調下，由澳

門海關、本局及司法警察局聯合執行，動員警

力 9,721 人次，合共展開 746 次行動，調查了

31,086 人，其中被帶返警局作身份調查 2,172

人，涉及的案件約 443 宗，516 人因涉嫌觸犯

刑事罪行而被移送司法機關偵訊，當中 271 人

被採取強制措施，704 人被執行遣離程序，32

人被採取羈押措施，2 人被即時送往監獄服刑。

「雷霆行動 2021」在粵港澳三地保安部門的

努力及市民的支持下，達到預期成效。因應本

澳及鄰近地區近年均受到疫情衝擊，社會上存

在不確定性，粵港澳三地保安部門將持續加強

警務合作及情報交流，適時開展針對性的打擊

部署，共同維護區域安全和社會穩定。

As autoridades policiais de Guangdong, Hong 

Kong e Macau realizaram entre 6 de Junho e 30 de 

Agosto de 2021 a operação tripartida denominada 

“Trovoada 2021”.  Sendo a  par te  de Macau 

coordenada pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU) 

e executada pelos Serviços de Alfândega (SA), esta 

Corporação e Polícia Judiciária, foram mobilizados 

9,721 agentes policiais, desenvolveram no total 

de 746 acções, 31,086 indivíduos foram sujeitos a 

identificação e 2,172 indivíduos foram conduzidos 

à Polícia para efeitos de averiguações, envolvendo 

um total de 443 casos, 516 indivíduos foram 

encaminhados aos órgãos judiciários para efeitos de 

acusação por cometimento de crimes, dentro dos 

quais, 271 foram aplicados medidas de coacção ou 

de condenação, 704 indivíduos foram executados 

o processo de repatriamento, 32 indivíduos foram 

aplicados prisão preventiva e 2 foram entregues 

de imediato ao Estabelecimento Prisional para 

cumprimento da pena.

Com o esforço dos serviços de segurança de 

Guangdong, Hong Kong e Macau e o apoio prestado 

por parte dos cidadãos, a Operação “Trovoada 

2021” alcançou os resultados previstos. Devido 

ao surto da epidemia, a sociedade de Macau 

e das regiões vizinhas têm sofrido alterações 

recentemente, o que traduz factores incertos para a 

sociedade, os serviços de segurança de Guangdong, 

Hong Kong e Macau vão continuar a reforçar a 

cooperação policial e a troca de informações, 

realizando atempadamente a implementação das 

medidas de combate específicas, salvaguardando 

em conjunto a segurança regional e a estabilidade 

social.
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本局早前接獲多宗盜竊案件，海島警務廳隨即

展開調查，根據「全澳城市電子監察系統」鎖

定一名懷疑作案男子。

2021 年 1 月 31 日，警員在本澳中區某賓館門

外將涉案男子截獲，並在其租住的賓館房間發

現多件懷疑賊贓物品，包括 1 部手提電腦、1

個錢包、4 部手機及 6 張銀行卡。經查問，涉

案男子供稱於 1 月 29 日來澳賭博及開始犯案，

在澳累計盜竊共 8 次。作案地點包括：本澳北

區某紀念館、氹仔市中心多間店舖及住所、路

環聯生海濱路附近辦公室及路環市中心附近食

店。警員成功聯絡當中 7 位事主到本局協助調

查，並確認被查獲的物品分別屬於相關事主所

擁有，涉案物品及現金共約值 4 萬多澳門圓。

涉案男子為年約 30 歲內地居民，本局以涉嫌

觸犯「加重盜竊罪」，將案件移送檢察院偵辦。

Esta Corporação recebeu, recentemente, vários casos 

de furto, pelo que o Departamento Policial das Ilhas 

procedeu, de imediato, a uma investigação, tendo 

identificado, através do Sistema de Videovigilância 

da Cidade de Macau, um homem suspeito de ter 

praticado o crime.

No dia 31 de Janeiro de 2021, os agentes policiais 

interceptaram o homem envolvido no acesso de 

uma pensão localizada na zona central de Macau, 

e encontraram no quarto arrendado vários objectos 

suspeitos de ser furtados, incluindo um computador 

portátil, uma carteira, quatro telemóveis e seis 

cartões bancários. Após ser interrogado, o homem 

envolvido confessou que no dia 29 de Janeiro, veio 

a Macau para jogar e começou a praticar crimes, 

tendo praticado em Macau um total de 8 furtos. Os 

locais de prática de crimes são: museu memorial da 

Zona Norte de Macau, várias lojas e residências no 

centro da Taipa, escritório perto da Rua Marginal 

da Concórdia em Coloane e estabelecimento de 

comida perto do centro de Coloane. Esta Corporação 

contactou com sucesso 7 vítimas para se deslocarem 

à esquadra para colaborar na investigação, e as 

mesmas reconheceram os objectos apreendidos que 

eram propriedades delas. O valor total dos objectos 

e dinheiro em numerário envolvidos é cerca de 40 

mil patacas.

O homem envolvido, que é residente do Interior 

da China com cerca de 30 anos de idade, foi 

acusado da prática de crime de “Furto qualificado” 

e entregue ao Ministério Público para o devido 

tratamento.

本年度案件摘錄
Resumo dos casos do ano

海島警務廳拘一盜竊男子
O Departamento Policial das Ilhas deteve um homem envolvido em roubo
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2021 年 1 月 21 日晚上，本局接報在祐漢新村

第一街附近發生集體打鬥事件，情報廳隨即派

員到場瞭解並於上址一帶進行調查，在祐漢新

村第五街附近路面發現一把彎曲的長刀及一支

金屬水管。隨後，警員在附近某大廈內調查期

間，發現一名形跡可疑的越南籍男子，故立即

上前對其作出截查，在其斜揹袋內發現一些已

開封的繃帶及紅汞水，故懷疑其與早前的集體

打鬥有關。警員在該男子居住的單位內發現另

外三名帶有傷勢的越南籍男子，經查問後，他

們聲稱於早前用餐期間曾與同鄉發生爭執，雙

方口角後便拿起地上的雜物 ( 金屬水管及長刀 )

進行打鬥。

警員透過「全澳城市電子監察系統」，得悉上

述期間有 11 名越南籍人士持有武器進行打鬥，

並根據他們的衣著特徵，分別在提督馬路、馬

場海邊馬路、渡船街及祐漢新邨第一街附近一

帶， 發 現 其 餘 7 名 涉 案 人 士， 並 在 其 中 的 涉

案者居住單位內搜獲出懷疑毒品「氯胺酮」約

8.52 克、「搖頭丸」約 2.31 克及一些禁用武器。

由於有強烈跡象顯示上述人士涉嫌觸犯「禁用

武器及爆炸性物質」罪及「不法販賣麻醉藥品

及精神藥物」罪，本局將案件移送檢察院偵辦。

Na noite do dia 21 de Janeiro de 2021, esta 

Corporação recebeu uma participação sobre um 

caso de agressão colectiva ocorrido na Rua Um do 

Bairro Iao Hon, e o Departamento de Informações 

enviou imediatamente pessoal ao local para se 

情報廳拘多名涉集體打鬥的外籍人士
O Departamento de Informações deteve vários indivíduos estrangeiros envolvidos em caso de agressão colectiva

inteirar da situação e proceder às investigações na 

zona acima referida, e na Rua Cinco do Bairro Iao 

Hon foram encontradas uma faca comprida dobrada 

e um tubo de água metálico. Posteriormente, 

os agentes policiais encontraram, durante as 

investigações num edifício nas proximidades, um 

homem, de nacionalidade vietnamita, de conduta 

suspeita, pelo que, interceptaram de imediato o 

refeirdo homem, e na sua mala à tiracolo foram 

encontradas as l igaduras e mercurocromo já 

abertos, por isso, suspeitou-se que o mesmo estava 

envolvido num caso de agressão colectiva ocorrido 

anteriormente. Os agentes policiais encontraram 

no apartamento onde o homem vivia, outros três 

homens vietnamitas com ferimentos e, após serem 

interrogados, eles disseram que tinham disputa com 

os seus conterrâneos durante as refeições anteriores, 

e depois de terem discutido, as duas partes pegaram 

nos objectos existentes no chão (tubos de água 

metálicos e facas compridas) e começaram a se 

agredir uns aos outros.

Através do Sistema de Videovigilância da Cidade de 

Macau, os agentes policiais tomaram conhecimento 

de que 11 indivíduos, de nacionalidade vietnamita, 

munidos de armas, lutavam entre si, e conforme 

os tipos de vestuários de que trajavam, os restantes 

7 indivíduos suspeitos foram, respectivamente, 

encontrados nas proximidades da Avenida do 

Almirante  Lacerda,  da Es t rada Marginal  do 

Hipódromo, da Rua da Barca e da Rua Um do Bairro 

Iao Hon, e nas residências de alguns indivíduos 

envolvidos foram encontradas as drogas que 

suspeitavam ser “ketamina” (com peso total de cerca 

de 8,52g) e “ecstasy” (com peso total de 2,31g), bem 

como algumas armas proibidas.

Como há fortes indícios da prática por indivíduos 

acima referidos de crimes de “Armas proibidas 

e substâncias explosivas” e “Tráfico ilícito de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 

o caso foi entregue ao Ministério Público para o 

devido tratamento.
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2021 年 2 月 28 日晚上，本局接獲市民報案，

指其於氹仔施督憲正街某飯店工作期間聽到店

外突然傳出聲響，隨後有 10 名人士進入店舖，

並發現有人毀損店舖的物件，事件中損失約

39,000 澳門圓。

海島警務廳派員調查，根據現場及附近之監察

系統，成功傳召兩名涉案男子及 3 名相關男子

到警局協助調查。經查問，得悉兩名涉案男子

為本澳的士司機，他們均承認毀損該飯店之物

品，其中一名涉案男司機稱因回佣問題不滿該

飯店，故在通訊軟件上就有關問題告知同行，

隨後相約另一涉案男司機到該飯店與負責人理

論。兩人到場後分別推倒店舖門外的櫃檯、菜

式架及店內的雲石檯引致毀損，同時，上述 3

名相關男子聲稱因回佣問題到該飯店作出聲

援，但由於數分鐘後仍未能接觸到店舖負責人，

故全部人士離開現場。

兩名涉案男司機分別涉嫌觸犯「加重毀損」罪

及「毀損」罪，本局將案件移送檢察院偵辦。

此外，警方亦正在追查其餘 5 名相關男子。

Na noite do dia 28 de Fevereiro de 2021, esta 

Corporação recebeu uma participação apresentada 

por um cidadão, indicando que durante o exercício 

do trabalho num estabelecimento de comida, 

situado na Rua Direita Carlos Eugénio, da Taipa, 

兩男涉毀損被拘
Dois homens suspeitos de dano foram detidos

ouviu, de repente, ruídos vindos do exterior da 

loja. Seguidamente, 10 pessoas entraram na loja e 

algumas delas estavam a danificar as coisa da loja, 

causando assim um prejuízo de cerca de 39,000 

patacas.

O Departamento Policial das Ilhas enviou agentes 

para investigar o caso. Segundo os sistemas de 

videovigilância no local e nas proximidades, 

identificaram-se dois homens envolvidos e três 

homens relacionados a caso, os quais foram 

convocados a esta Corporação para colaborar na 

investigação. Após feitas as interrogações, apurouse 

que os dois homens envolvidos no caso eram 

motoristas de táxi de Macau e confessaram que 

tinham danificado os objectos do estabelecimento de 

comida em causa. Um deles declarou que não ficou 

satisfeito com o estabelecimento de comida por 

questão de comissões recebidas, portanto, através 

da aplicação de comunicação, informou os seus 

colegas sobre a respectiva questão, e a seguir, teve 

um encontro com outro motorista de táxi envolvido 

no caso para se deslocarem conjuntamente àquele 

estabelecimento de comida e discutirem com o 

respectivo responsável. Ao chegarem ao local, os 

dois indivíduos derrubaram o balcão e os suportes 

para pratos que ficavam fora da loja, e a mesa 

de mármore dentro da loja, causando os danos. 

Ao mesmo tempo, os três homens relacionados a 

caso disseram que tinham prestado apoio aos seus 

colegas no estabelecimento de comida por questão 

de comissões recebidas, no entanto, como passados 

alguns minutos, ainda não conseguiram contactar 

o responsável da loja, todas as pessoas deixaram o 

local.

Os dois motoristas de táxi envolvidos no caso 

são suspeito de ter praticado os crimes de “Dano 

qualificado” e “Dano”, e entregues ao Ministério 

Público para o devido tratamento. Além disso, 

a Polícia está ainda a perseguir os outros cinco 

homens relacionados a caso.
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2021 年 4 月 6 日，澳門警務廳接獲舉報，指

在黑沙環附近某工業大廈單位懷疑有人不法經

營麻將場所。警員到場調查，成功截獲一名不

法經營麻將場所的女子及 16 名參與賭博人士

（1 男 15 女）。

警員於上址單位內發現有 4 間房間，各房內分

別有 4 名人士正使用電動麻將檯耍樂麻將，而

各人持有不同顏色及面額的籌碼。經查問，16

名人士均透過一名場地負責女子租用房間耍樂

麻將，費用為 200 至 400 澳門圓，各房以不同

形式耍樂麻將，各人有相等於 1,000 至 10,000

澳門圓的籌碼，每局贏家會抽取部份贏款用作

租金；場地負責女子則表示每月以 13,500 港

圓租賃該工廈單位，不法經營麻將場所。

涉案女子為年約 50 歲的本澳居民，涉嫌觸犯

「經營」罪；此外，參與賭博的 16 名人士涉

嫌觸犯「『麻將』的進行」罪，本局將案件移

送檢察院偵辦。

No dia 6 de Abril de 2021, o Departamento Policial 

de Macau recebeu uma participação de que se 

encontraram pessoas suspeitas de exploração 

ilícita de um estabelecimento de mah-jong num 

apartamento de edifício industrial junto da Areia 

Preta. Os agentes policiais compareceram na 

investigação, tendo interceptado com sucesso, uma 

澳門警務廳偵破一宗不法賭博拘十七人
Departamento Policial de Macau desmantelou um caso de jogo ilícito e interceptou 17 pessoas

mulher que explorou ilegalmente o estabelecimento 

de mah-jong e 16 pessoas que participaram no jogo 

(1 homem e 15 mulheres).

Os  agentes  encont raram quat ro  quar tos  no 

apartamento supramencionado, cada quarto houve 

quatro pessoas que estavam a jogar na mesa eléctrica 

de mah-jong, e cada um tinha fichas de jogo com 

diferentes cores e valores faciais. Após interrogação, 

os 16 indivíduos alugaram quartos através de uma 

mulher responsável do estabelecimento, com a 

renda entre 200 e 400 patacas, cada quartos usou 

diferentes formas para jogar, cada pessoa possuiu 

fichas equivalentes a mil e dez mil patacas, em cada 

jogo, o vencedor subtraiu uma parte dos lucros para 

pagar a renda; a responsável do estabelecimento 

referiu que fui alugar aquele apartamento com a 

renda mensal de 13,500 dólares de Hong Kong, com 

vista a explorar o estabelecimento de mah-jong de 

forma ilícita.

A mulher envolvida é residente de Macau, com 

cerca de 50 anos de idade, suspeita da prática do 

crime de “Exploração”; além disso, 16 indivíduos 

envolvidos no jogo são suspeitos de cometer o 

crime de “Prática de «mah-jong»”, esta Corporação 

transferiu o caso ao Ministério Público para o devido 

tratamento.
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「五 ‧ 一假期」期間，各口岸出入境旅客量大

增，當局持續密切監察水客活動情況。2021

年 5 月 5 日，海關與本局持續透過情報收集、

交流及分析，鎖定一間位於北區的店舖，成功

搗破一水客供貨店，檢獲貨物合共 3,798 件，

估值約 160 萬澳門圓，依法對 8 名涉案人士進

行調查及起訴。

經調查，有強烈跡象顯示該店舖涉嫌非法聘用

人員，將大量貨物以「螞蟻搬家」形式分批運

送出境，規避兩地海關的監管，海關已根據《對

外貿易法》分別對 2 名店舖負責人、2 名店舖

職員及 4 名水客作出起訴；同時，本局調查發

現上述 2 名店舖負責人涉嫌觸犯《非法入境、

非法逗留及驅逐出境的法律》中的「僱用」罪，

故將兩人移送檢察院偵訊；此外，上述 1 名店

舖職員及其中 4 名水客涉嫌違反《聘用外地僱

員法》，本局已提起有關程序，並交由勞工事

務局跟進。（資料來源：澳門海關）

海關與本局聯手搗破水客供貨店
Os Serviços de Alfândega e esta Corporação desmantelaram em conjunto uma loja de fornecimento de 
mercadorias para praticantes do comércio paralelo

Durante os feriados do “1.° de Maio”, o fluxo de 

pessoas nos diferentes postos fronteiriços aumentou 

- se imenso e as autoridades desenvolveram, 

constantemente, uma fiscalização estreita às 

actividades dos praticantes do comércio paralelo. 

No dia 5 de Maio de 2021, os Serviços de Alfândega 

e esta Corporação conseguiram identif icar e 

desmantelar uma loja localizada na Zona Norte, 

que era um ponto de fornecimento de mercadorias 

para praticantes do comércio paralelo, através de 

uma recolha permanente, intercâmbio e análise 

de informações, e onde foram apreendidas 3,798 

peças de mercadorias, com um valor estimado 

de aproximadamente um milhão e seiscentas mil 

patacas, as 8 pessoas envolvidas no caso foram 

averiguadas e procedidas de acordo com a lei.

Após da investigação, há fortes indícios que indicam 

que a referida loja relaciona-se com o emprego 

ilegal de trabalhadores, e uma grande quantidade 

de mercadorias é transportada para fora de Macau 

sob a forma de “movimento de formigas”, ou seja, 

transporte de mercadorias ao exterior por várias 

pessoas/vezes, a fim de contornar a fiscalização dos 

Serviços de Alfândega das duas regiões; os Serviços 

de Alfândega já processou os 2 responsáveis da 

loja, 2 trabalhadores da loja e 4 praticantes do 

comércio paralelo nos termos da “Lei do Comércio 

Externo” e, simultaneamente, esta Corporação 

descobriu, durante a investigação, que os 2 referidos 

responsáveis da loja suspeitam-se ter cometido o 

crime de “emprego” da “Lei de Imigração Ilegal e 

da Expulsão”, pelo que entregou-lhes ao Ministério 

Público para os devidos efeitos; além disso, um dos 

referidos trabalhadores da loja e os 4 praticantes do 

comércio paralelo suspeitam-se ter violado a “Lei 

de contratação de trabalhadores não residentes”, 

pelo que esta Corporação já instaurou o respective 

processo e transferiu o caso à Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais para proceder ao seu 

acompanhamento. 

(Origem da informação: Serviços de Alfândega)
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2021 年 6 月 21 日，本局接獲市民報案，聲稱

在高士德一帶被兩名男子向其兜售生肖鈔及紀

念鈔，其以 49,180 澳門圓收購面值 48,400 澳

門圓的生肖鈔及紀念鈔。事後經詳細點算，發

現合共缺少了 880 張面值 10 澳門圓之鈔票，

損失總額 8,800 澳門圓。

情報廳隨即展開偵查，透過「全澳城市電子監

察系統」鎖定上述兩名涉案男子，於 6 月 22

日在關閘口岸將他們截獲。經查問，兩人均報

稱是由另一內地男子安排來澳出售生肖鈔及紀

念鈔，完成交易後，其中一人獲得 1,500 澳門

圓報酬，而另一人則未收到任何報酬。隨後，

警員於同日在關閘口岸將該名內地男子截獲，

經調查，內地男子承認將不足數量之生肖鈔及

紀念鈔出售予事主，目的是為了彌補早前收購

上述鈔票之損失，而交易後所獲之現金，部分

已在賭場輸掉。

三名涉案內地男子年約 20 至 40 多歲，均涉嫌

觸犯「詐騙」罪，而其中一人同時涉違反《禁

止非法工作規章》之規定，本局將案件移送檢

察院偵辦。

No dia 21 de Junho de 2021, esta Corporação 

recebeu a queixa de um cidadão sobre 2 homens 

que lhe tinham vendido notas do zodíaco chinês e 

notas comemorativas nas proximidades da Avenida 

de Horta e Costa, e ele adquiriu 48,400 patacas das 

referidas notas por 49,180 patacas. Posteriormente, 

quando a vítima procedeu uma minuciosa contagem 

das notas, veirificou que faltava 880 notas de 10 

patacas, a perda total foi de 8,800 patacas.

O Depar tamento  de  In formações  procedeu 

imediatamente à investigação do presente caso, e 

mediante do “Sistema de Videovigilância da Cidade 

de Macau” conseguiu-se identificar os referidos 2 

suspeitos, tendo no dia 22 de Junho interceptadoos 

no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Após 

o interrogatório, os dois suspeitos admitiram que 

foi um outro homem do Interior da China que 

providenciou a deslocação a Macau para a venda 

de notas do zodíaco chinês e notas comemorativas, 

e após finalizado a venda, um deles recebeu 1,500 

patacas como remuneração e o outro não recebeu 

ainda nada. Posteriormente, no mesmo dia, os 

agentes interceptaram o respectivo homem do 

Interior da China no Posto Fronteiriço das Portas 

do Cerco, depois das investigações, esse homem 

do Interior da China admitiu que vendeu uma 

quantidade insuficiente de notas do zodíaco chinês 

e notas comemorativas à vítima para compensar a 

perda que teve na aquisição das referidas notas no 

banco, e uma parte do montante que obteve desta 

venda já perdeu em jogos do casino.

Os 3 homens do Interior da China envolvidos 

no presente caso, têm idade entre 20 e 40 anos, 

suspeitam-se todos de terem cometido o crime 

de“Burla” e um deles suspeita-se de ter violado, 

ainda, o disposto no “Regulamento sobre a proibição 

do trabalho ilegal”, tendo por isso sidos entregues 

por esta Corporação ao Ministério Público para os 

devidos efeitos.

情報廳拘捕三名涉詐騙男子
Departamento de Informações interceptou 3 homens por suspeita de prática de burla
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2021 年 6 月 30 日，本局接獲市民報案，聲稱

其行經城市日大馬路附近時，被一名男子揮拳

打傷胸部引致其倒地，該男子便趁機搶去其手

袋，故立即報警求助。事件中，事主合共損失

約 43,000 港圓，6,100 人民幣及 47,000 港圓

籌碼。

澳門警務廳接報立刻派員跟進，在羅理基博士

大馬路附近發現一名赤腳男子，男子欲登上的

士逃離現場但不果，再向山邊街方向逃跑，最

終被警員成功截獲。經查問，男子承認因賭敗，

故於較早前在城市日大馬路搶去一名女子手

袋，將手袋內之現金據為己有後，便將手袋及

內有之籌碼棄置在附近某酒店貨物通道內。隨

後，警員在相關地點成功尋回有關物品。

涉案男子為 40 歲內地居民，涉嫌觸犯「搶劫」

罪，本局將案件移送檢察院偵辦。

No dia 30 de Junho de 2021, esta Corporação 

recebeu uma participação de uma cidadã, dissendo 

que quando passava pela Avenida 24 de Junho, um 

homem deulhe um soco no seu peito, fazendo com 

que a mesma ficasse ferida e caísse no chão, e o 

homem aproveitou esta oportunidade para roubar a 

mala dela, portanto ela participou o caso à Polícia. 

No presente caso, a interessada perdeu 43,000 

HKD, 6,100 RBM e as fichas de casino de 47,000 

HKD.

A p ó s  o  r e c e b i m e n t o  d a  p a r t i c i p a ç ã o ,  o 

Departamento Pol icial  de Macau enviou de 

imediato agentes para acompanhar o caso, e nas 

proximidades da Avenida de Dr. Rodrigo Rodrigues, 

foi encontrado um homem de pés descalços que 

queria entrar num táxi para sair do local mas sem 

sucesso, e depois correu em direcção à Rua da 

Encosta. Por fim, ele foi interceptado pelos nossos 

agentes. Após as interrogações, o homem confessou 

que tinha roubado uma mala duma mulher na 

Avenida 24 de Junho por causa da perda nos jogos 

em casinos. Depois de apropriar de dinheiro que 

ficava na mala, deitou a mala e as fichas de casino 

no corredor para transporte de mercadorias num 

hotel nas proximidades, onde os agentes policiais 

encontraram os respectivos artigos posteriormente.

O homem em causa, residente do Interior da China 

e com 40 anos de idade, é suspeito da prática do 

crime de “Roubo”. O caso foi entregue ao Ministério 

Público para o devido tratamento.

警員截獲搶劫男子
Os nossos agentes policiais interceptaram um roubador
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2021 年 7 月 14 日，特警隊人員於祐漢區執行

查證工作期間，發現一名女子於街頭徘徊並不

時兜搭男性途人，懷疑她從事賣淫活動，故將

她帶返警局作進一步調查。經調查，女子稱受

聘於某按摩場所，當日正值休假，故在街上兜

搭男性途人，欲透過提供按摩服務以賺取外快。

涉事女子為越南籍外僱，涉嫌違反「禁止非法

工作規章」，本局已通知勞工事務局跟進事件，

並將其移送出入境部門作跟進處理。

同日晚上，特警隊人員於路氹連貫公路附近執

行查證工作期間，截獲一逾期逗留之內地男子

及 2 名懷疑從事不法兌換金錢的內地男女。經

查問，2 名內地男女均承認在娛樂場周邊向途

人兌換金錢以賺取貨幣差價，其後警員於女子

隨 身 物 品 中 搜 出 現 金 6,700 港 圓、180 澳 門

圓及少量人民幣；於男子隨身物品中搜出現金

32,400 港圓。本局將逾期內地男子移送相關部

門作跟進處理；而涉嫌不法兌換的內地男女，

本局將 2 人移交司法警察局作跟進處理。

特警隊揭多宗不法活動
Unidade Especial de Polícia desmantelou várias actividades ilícitas

No dia 14 de Julho de 2021, os agentes da Unidade 

Especial de Polícia (UEP) efectuaram no Bairro Iao 

Hon o trabalho de verificação de documento, no 

qual encontraram uma mulher que estava a vaguear 

e abordar peões do sexo masculino, suspeitandose 

ter praticado a prostituição, pelo que foi levada à 

esquadra para a investigação. Após a averiguação, 

a  m u l h e r  a l e g o u  q u e  f o i  e m p r e g a d a  n u m 

estabelecimento de massagem, e nesse dia estava 

de férias, pelo que abordou homens na rua, a fim de 

ganhar dinheiro extra através da prestação de serviço 

sexual. A mulher envolvida é trabalhadora não 

residente do Vietname, suspeita por ter infringido o 

“Regulamento sobre a proibição do trabalho ilegal”, 

esta Corporação informou à Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais para acompanhar o caso 

e conduzir a mulher ao serviço de migração para o 

devido tratamento.

Na noi te do mesma dia,  os agentes da UEP 

efectuaram na Estrada do Istmo o trabalho de 

verificação de documento, no qual interceptaram 

um homem do Interior da China que se encontrava 

em situação de excesso de permanência e duas 

pessoas (um homem e uma mulher) do Interior 

da China suspeitas de troca ilícita de dinheiro. 

Após a interrogação, as duas admitiram a troca de 

dinheiro aos transeuntes nas mediações de casinos 

para ganhar a diferença monetária. Posteriormente, 

os agentes encontraram nos objectos da mulher 

6,700 dólares de Hong Kong, 180 patacas e pouca 

quantidade de renminbi em numerário. Foram 

encontrados na posse do homem 32,400 dólares de 

Hong Kong em numerário. Esta Corporação conduziu 

ao serviço competente o homem do Interior da 

China que se encontrava em situação de excess de 

permanência, e aquelas duas pessoas suspeitas por 

troca ilícito de dinheiro foram entregues à Polícia 

Judiciária para o acompanhamento.



 
O

perações A
nti-crim

e

5352 53

打 擊 行 動

本局出入境管制廳揭發兩間本澳商號涉嫌收取

不法利益，利用外地僱員配額，虛假聘用 4 名

內地男子，以便他們長時間留澳。

事源內地男子曾某因從事非法兌換金錢被警員

查獲，由出入境管制廳跟進調查發現曾某為外

地僱員，受聘於本澳新口岸區某商號，但其從

未為該商號提供任何服務。經查問，曾某承認

透過內地勞務公司的在逃中介男子江某協助，

購買虛假外地僱員身份，共支付費用 66,000

人民幣，以便長時間逗留本澳賺取金錢。

其後，本局派員到有關商號瞭解，外僱女子劉

某供稱，知悉 2 名本澳僱主（P 夫婦）虛假聘

請 3 名內地男子，而其協助該 3 名假僱員申領

「藍卡」及辦理入職事宜，分別是曾某、江某

及在逃內地男子黃某。同時，表示曾協助江某

製造虛假的出糧紀錄。

此外，曾某又表示，在澳某賭場認識到一名內

地男子利某，並得悉利某亦透過他人購買虛假

外地僱員身份，以來澳賭博。經深入調查後，

發現利某受聘於本澳黑沙環區某商號，但其未

曾替該商號提供任何服務。

為此，本局派員到有關商號瞭解，女職員黎某表

示，於 2021 年 5 月上旬，其按照男僱主王某要

求，透過勞務公司為假僱員利某申領「藍卡」。

同時，在僱主王某知情下，其按照男中介甘某

吩咐，不定時替利某偽造出勤紀錄。隨後，本

局於 7 月 5 日聯絡到僱主王某到警局調查。同

日，男中介甘某入境本澳時亦被警員截獲。

警破兩宗假聘用案拘七男女
Descoberta de 2 casos de contratação falsa, 7 homens e mulheres foram detidos

涉案男外僱曾某、女外僱劉某、2 名本澳僱主

（P 夫婦）、本澳女職員黎某、男僱主王某以

及男中介甘某，7 名人士均涉嫌觸犯「偽造文

件」罪，案件移送檢察院偵辦。另外，警方仍

在追查 3 名涉案在逃男子的下落。

O Departamento de Controlo Fronteiriço desta 

Corporação descobriu duas empresas de Macau 

suspeitas de terem recebido benefícios ilícitos, 

aproveitando a quota de trabalhadores não-

residentes, contratando, de forma fraudulenta, quatro 

homens do Interior da China para eles poderem 

permanecer em Macau a um período prolongado.

Um homem do Interior da China, de apelido Chang, 

foi apreendido pelo agente policial por ter praticado 

a troca ilegal de moedas. Durante a investigação 

por parte do Departamento de Controlo Fronteiriço 

verificou que ele era trabalhador não-residente 

empregado por uma empresa na Zona de Aterros do 

Porto Exterior, mas só que nunca prestou qualquer 

serviço a esta empresa. Após a interrogação feita, 

Chang confessou ter adquirido uma falsa qualidade 

de trabalhador não-residente com a ajuda de um 

homem de apelido Kong, intermediário em fuga, 

de uma agência de trabalho e emprego do interior 

da China, e pagou um total de $66,000 RMB, a fim 

de poder ficar em Macau por um longo período de 

tempo para ganhar dinheiro.

Em seguida, esta Corporação enviou agente à 

respectiva empresa para se inteirar, a trabalhadora 

não-residente de apelido Lao informou que, dois 

empregadores locais (casais P) tinham recrutado, 
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falsamente, três homens do Interior da China, 

apoiando-os a requerer o TITNR, bem como os 

assuntos relativos ao ingresso de serviço, por ajuda, 

respectivamente, dos homens de apelido Chang, 

de apelido Kong e outro em fuga de apelido Wong. 

Ao mesmo tempo, referiu que tinha sido apoiado 

o homem de apelido Kong a criar falso registo de 

vencimento.

Além disso, o homem de apelido Chang referiu 

ainda que, ter conhecido um indivíduo masculino, 

de apelido Lei, do Interior da China num casino 

de Macau, e sabido de que este adquiriu também, 

por outrem, a falsa qualidade de trabalhador não-

residente para poder jogar em Macau. Após uma 

investigação aprofundada, verificou-se que este 

indivíduo foi contratado por uma empresa da zona 

da Areia Preta de Macau, também nunca prestou 

qualquer serviço a esta empresa.

Assim, esta Corporação enviou agente à respective 

empresa para se inteirar, a trabalhadora de apelido 

Lai referiu que, no início de Maio de 2021, 

conforme a instrução do empregador de apelido 

Wong, requereu o TITNR do falso trabalhador 

não-residente de apelido Lei mediante a agência 

de trabalho e emprego. Ao mesmo tempo, com o 

conhecimento do empregador de apelido Wong, 

de acordo com a ordem dada pelo intermediário de 

apelido Kam, ela falsificou, não periodicamente, o 

registo de assiduidade para este homem de apelido 

Lei. Posteriormente, no dia 5 de Julho, a Polícia 

contactou o empregador de apelido Wong para 

uma investigação policial. E no mesmo dia, foi 

interceptado por agente policial o intermediário de 

apelido Kam na altura da sua entrada a Macau.

Os sete envolvidos, indivíduo de apelido Chang, 

uma trabalhadora não-residente de apelido Lao, dois 

empregadores de Macau (casais P), uma trabalhadora 

de Macau de apelido Lai, um empregador de apelido 

Wong e um intermediário de apelido Kam, foram 

suspeitos de crime de “falsificação de documento” e 

encaminhados ao Ministério Público para o devido 

tratamento. Além disso, a Polícia está ainda a 

procurer o paradeiro dos três suspeitos em fuga.
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居留及逗留事務廳處理一宗原為內地居民的本

澳男子梁某以夫妻團聚為由，申請一名內地女

子蘇某來澳定居的個案，其間揭發有人涉嫌假

結婚，共截 5 名涉案男女。

出入境管制廳跟進調查後發現，內地夫妻梁某

與蘇某於 2006 年 5 月離婚，一個月後，梁某

與一名本澳女子林某在內地結婚，2010 年偕

同兒子以夫妻 / 繼母團聚為由申請來澳定居及

取得澳門居民身份，梁某與林某於 2014 年離

婚。其後，梁某於 2015 年與蘇某復婚及申請

來澳定居。

此外，上述林某與本澳男子陳某為夫妻，兩人

於 1980 年結婚，共育兩名兒女，於 2005 年

11 月離婚。同年，內地女子黃某與內地丈夫馮

某離婚。事隔一個月後，陳某與黃某在內地結

婚，其後以夫妻團聚為由申請黃某來澳定居，

於 2010 年 黃 某 取 得 澳 門 居 民 身 份， 兩 人 於

2013 年離婚。其後，黃某於 2018 年與馮某復

婚及申請來澳定居。

調查發現，陳某與黃某、梁某與林某的兩個家

庭沒有以夫妻形式共同生活，涉嫌存有不實婚

姻關係。本局傳召上述涉案男女，林某表示因

為當年丈夫陳某欠下債務，在陳某促使下，其

與梁某假結婚，並協助梁某及其兒子來澳定居，

事後收取了 6 萬港圓用於償還陳某債款。另外，

黃某表示在已故的契媽介紹下認識陳某，其於

2005 年與內地丈夫馮某離婚後，隨即與陳某

假結緍，其後成功取得澳門居民身份。

林某、陳某、梁某、黃某及蘇某分別涉嫌觸犯

「偽造文件」罪、「關於身份的虛假聲明」罪

及「作虛假之當事人陳述或聲明」罪，本局將

案件移送檢察院偵辦；至於在逃涉案馮某，本

局仍在追查當中。

警破一宗假結婚案拘五人
Esta Corporação desmantelou um caso de casamento falso, tendo detido 5 indivíduos

O Departamento para os Assuntos de Residência 

e Permanência desta Corporação tratou de um 

requerimento da fixação de residência em Macau a 

favor da cônjuge, de apelido Su, por razão de “união 

conjugal”, apresentado por um homem de Macau, 

de apelido Liang, que antigamente era residente do 

Interior da China, e descobriu um caso suspeito de 

casamento falso, tendo detido 5 indivíduos.

Após o acompanhamento e investigação do caso, o 

Departamento de Controlo Fronteiriço descobriu que 

o casal do Interior da China (o homem de apelido 

Liang e a mulher de apelido Su) divorciou-se em 

Maio de 2006. Um mês depois, o homem de apelido 

Liang e uma mulher de apelido Lam, que é residente 

de Macau, casaram-se no Interior da China, e em 

2010, o homem Liang e o filho dele apresentaram 

o requerimento da fixação de residência em Macau 

por razão de “união conjugal”/união com madrasta, 

e obtiveram estatuto de residente de Macau. Em 

2014, o homem Liang e a mulher Lam divorciaram-

se. Em 2015, o homem Liang e a mulher Su 

recasaram-se e apresentaram o requerimento da 

fixação de residência em Macau.
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Por outro lado, a mulher Lam acima referida e o 

homem de apelido Chan, o qual é residente de 

Macau, são casal. Os dois casaram-se em 1980, 

têm 2 filhos (1 filho e 1 filha), e divorciaram-se em 

Novembro de 2005. No mesmo ano, a mulher de 

apelido Huang e o seu marido de apelido Feng, 

ambos são do Interior da China, divorciaram-se. 

Um mês depois, o homem Chan e a mulher Huang 

casaram-se no Interior da China, e depois o homem 

Chan apresentou o requerimento da fixação de 

residência em Macau a favor da mulher Huang 

por razão de “união conjugal”. Em 2010, a mulher 

Huang obteve estatuto de residente de Macau, e os 

dois divorciaram-se em 2013. Depois, em 2018, 

a mulher Huang e o homem Feng recasaram-se 

e e apresentaram o requerimento da fixação de 

residencia em Macau.

Após as investigações, verificou-se que a família 

constituída pelo homem Chan e pela mulher 

Huang, e a família constituída pelo homem Liang 

e pela mulher Lam, não vivem de forma conjugal, 

existindo assim as relações de casamento falso. Esta 

Corporação convocou os indivíduos acima referidos, 

e a mulher Lam exprimiu que naquele ano, o marido 

dela, de apelido Chan, tinha uma dívida, pelo que 

sob impulse do homem Chan, ela e o homem Liang 

arranjaram casamento falso, prestando apoio à 

fixação de residência em Macau do homem Liang e 

o filho dele a troco de 60 mil HKD para recuperar 

a dívida do homem Chan. Por outro lado, a mulher 

Huang exprimiu que conheceu o homem Chan 

através da apresentação da sua madrinha já falecida. 

Em 2005, ela divorciouse com o seu marido, de 

apelido Feng, que é do Interior da China, bemo 

como arranjou rapidamente casamento falso com o 

homem Chan, e depois obteve com sucesso estatuto 

de residente de Macau.

A mulher Lam, o homem Chan, o homem Liang, 

a mulher Huang e a mulher Su são suspeitos da 

prática dos crimes de “Falsificação de documento”, 

“Falsas declarações sobre a identidade” e “Falsidade 

de depoimento de parte ou declaração”, e o caso foi 

encaminhado ao Ministério Público para o devido 

tratamento. Esta Corporação ainda continua a 

perseguir o homem Feng que é envolvido no caso e 

ainda está em fuga.
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2021 年 7 月 16 日，本局多次接獲同一電話號

碼來電，指祐漢新村第七街某大廈有人士需要

警員到場協助。其中一次來電，報案者聲稱如

果接觸不到警員便會於上址作出襲擊行為。澳

門警務廳多次派員到場瞭解，並未發現可疑情

況，亦無法聯絡到報案者，懷疑有人作出「報

假案」及「恐嚇」行為。

7 月 18 日，情報廳人員在上址大廈調查期間，

發現大廈外張貼了多張內容為報稱有人患有新

冠肺炎的單張；及後，警員在得勝斜路及東望

洋斜巷再發現類似單張。警員透過「全澳城市

電子監察系統」，鎖定一名張貼單張的男子，

於當晚成功傳召該名涉案男子，並在其隨身物

品中發現 15 張上述所指的單張。

涉案男子為本澳居民，其承認張貼有關單張，

以及多次致電報假案聲稱將會作出襲擊行為。

本局以涉嫌觸犯「以實施犯罪恐嚇」罪及「濫

用及虛構危險信號」罪，將案件移送檢察院

偵辦。

No dia 16 de Julho de 2021, esta Corporação 

recebeu várias chamadas, através do mesmo 

número de telefone, sobre uma pessoa necessitada 

de assistência policial dum edifício situado na 

Rua Sete do Bairro Iao Hon. Numa das chamadas, 

o participante alegou que cometeria agressão 

no endereço acima referido se não conseguisse 

contactar a polícia. O Departamento Policial de 

Macau destacou agentes por várias vezes para se 

inteirar do caso, mas não se encontrou qualquer 

situação suspeita nem conseguiu contactar o 

participante, suspeitando que ele praticou a 

“participação falsa” e a “ameaça”.

男子涉恐嚇及報假案移送法辦
Homem suspeito de ameaça e participação falso foi levado à justiça

No dia 18 de Julho,  durante a invest igação 

no endereço acima indicado, os agentes do 

Departamento de informações descobriram vários 

folhetos afixados no exterior do edifício, os quais 

referiram que alguém sofreu a pneumonia causada 

pelo novo tipo de coronavírus. Posteriormente, a 

polícia encontrou mais folhetos semelhantes na 

Calçada da Vitória e Calçada do Gaio. Através do 

Sistema de Videovigilância em Espaços Públicos, 

os agentes identificaram um homem que afixou os 

folhetos, conseguindo convocálo na mesma noite, e 

encontrando 15 folhetos supramencionados no seu 

posse.

O homem suspeito é residente de Macau, admitiu 

ter afixado os folhetos e feito várias chamadas para 

participar casos falsos, alegando que iria praticar 

agressão, sendo encaminhado ao Ministério Público 

por suspeito de crimes de “Ameaça com prática de 

crime” e “Abuso e simulação de sinais de perigo”, 

para o devido tratamento.



 
O

perações A
nti-crim

e

5756 57

打 擊 行 動

澳門警務廳在調查一宗盜竊案件期間，揭發一

賣淫盜竊團伙，共截獲 4 名涉案人士。

據悉，事主於 2021 年 7 月 19 日在十月初五

街認識一名女子，隨後兩人前往附近酒店入住。

然而，該名女子趁事主洗澡期間離去，而屬於

事主的一條約值 2 萬澳門圓的金鏈則不翼而

飛，懷疑被該名女子盜去，故報警求助。

澳門警務廳人員遂展開調查，根據「全澳城市

電子監察系統」及酒店監察系統，得悉上述女

子離開酒店後乘坐的士到北區某酒店，與丁姓

男子及 2 名張姓及汪姓女子接觸。其後，警員

到該酒店調查截獲丁姓男子及張姓女子，並發

現上述 3 名女子曾於多個地點徘徊及兜搭男途

人，涉嫌從事賣淫活動，而丁姓男子則負責把

風，涉嫌盜竊金鏈的女子與汪姓女子亦已於 7

月 20 日返回內地。

警員在 2 人身上均搜出屬於十月初五街及下環

街附近兩大廈單位的鎖匙，張姓女子供稱該兩

個單位鎖匙是丁姓男子給予其的。隨後，警員

前往下環街大廈單位調查時，再截獲一涉嫌操

縱賣淫的張姓男子及一涉嫌賣淫湯姓女子，而

在上述兩單位內均搜出一些懷疑從事賣淫活動

的物品。根據調查得悉，上述男女會將客人帶

到上述兩個單位進行賣淫活動，而在賣淫活動

進行期間，早在客人到達前已潛伏於上述單位

的張姓男子，便會乘機盜取客人財物。

涉案者均為內地居民，丁姓及張姓男子涉嫌觸

犯「操縱賣淫」罪及「盜竊」罪，張姓及湯姓

女子涉嫌觸犯「盜竊」罪。此外，警方對涉嫌

盜竊金鏈的女子與汪姓女子仍在追查中。

Durante a investigação de um caso de furto, o 

Departamento Policial de Macau denunciou uma 

rede de prostituição e furto e interceptou um total de 

quatro pessoas envolvidas.

De acordo com as informações recebidas, um 

homem conheceu uma mulher na Rua de Cinco de 

Outubro, no dia 19 de Julho de 2021, em seguida, as 

duas foram a um hotel próximo para fazer o check-

澳門警務廳破一賣淫盜竊團伙
Departamento Policial de Macau desmantelou uma rede de prostituição e furto

in. No entanto, a mulher saiu enquanto o homem 

tomava banho, por fim desapareceu-se um colar 

de ouro no valor aproximado de 20,000 patacas 

pertencente ao homem, suspeitando que a mulher o 

tinha roubado, pelo que pediu ajuda à polícia.

Os agentes do Departamento Policial de Macau 

procedeu à investigação, através do Sistema de 

Videovigilância em Espaços Públicos e do Sistema 

de videovigilância do hotel, sabendo que a mulher 

apanhou um táxi a um hotel na zona norte após a 

saída do hotel, e teve contacto com um homem de 

apelido Ding e duas mulheres de apelido Zhang 

e Wang. Posteriormente, os agentes chegaram ao 

hotal e interceptaram o Ding e a Zhang, verificouse 

que as três mulheres referidas tinham vagueado em 

vários locais e abordado peões do sexo masculino, 

suspeitas de prática de prostituição, o Ding era 

responsável de fazer sentinela, e a mulher envolvida 

em furto de colar e a Wang voltaram já para o 

Interior da China no dia 20 de Julho.

Os agentes encontraram na posse das duas mulheres 

chaves das duas fracções na Rua de Cinco de 

Outubro e na Rua da Praia do Manduco. a Zhang 

confessou que as chaves das duas fracções lhe 

foram dadas pelo Ding. Posteriormente, a polícia 

deslocou-se à fracção da Rua de Praia do Manduco 

para averiguar, interceptou um homem de apelido 

Zhang, suspeito de exploração de prostituição, e 

uma mulher de apelido Tang, suspeita de prática 

de prostituição, e foram encontrados objectos 

envolvidos em prostituição nas duas fracções 

supramencionadas. Segundo a investigação, os dois 

levariam os clientes às duas fracções para fins de 

prostituição, e durante a qual, o Zhang já estava à 

espreita nas fracções referidas antes da chegada dos 

clientes, aproveitaria a oportunidade para furtar os 

bens dos clientes.

Todos os arguidos são provenientes do Interior da 

China, o Ding e o Zhang são suspeitos de cometer 

os crimes de “Exploração de prostituição” e “Furto”, 

a Zhang e a Tang são suspeitas de praticar o crime 

de “Furto”. Além disso, a polícia perseguiu ainda a 

mulher envolvida em furto do colar e a mulher Wang.
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2021 年 7 月 25 日約凌晨 2 時，本局特警隊人

員於拱形馬路執行查車行動，其間指示一輛輕

型汽車停車受檢，有關車輛駛至警員面前時，

突然右轉駛向右車道，警員隨即多次喝令及警

告男司機停車，但其無視警告，並加速以致撞

及正在右車道行駛中的一輛電召的士，導致的

士司機及一名乘客受傷，事故後有關車輛往青

洲大馬路方向逃去無蹤。

交通廳隨即透過附近的「全澳城市電子監察系

統」展開追查，最終警員於東北巷發現有關車

輛，而肇事男司機亦於當日下午在東北巷附近

之休憩區被截獲。隨後，警員聯絡到男乘客到

警局協助調查。

經查問，男司機指有關車輛是其向朋友借用

的，事發前相約男友人（即男乘客）外出消遣，

其間駕駛有關車輛接載醉酒男友人返回家中休

息，當駛經拱形馬路時遇到警方進行查車行動

並指示其停車受檢，因其沒有駕駛資格，為逃

避處罰便駕車繞過警員並加速駛離現場。而男

友人稱酒醒後誤以為男司機會就事件主動報警

處理，故事發後一直沒有理會。

肇事男司機為本澳居民，涉嫌觸犯「過失傷害

身體完整性」罪、「危險駕駛道路上之車輛」

罪、「違令」罪及「逃避責任」罪；而肇事男

乘客亦為本澳居民，涉嫌觸犯「袒護他人」罪，

案件移送檢察院偵辦。

No dia 25 de Julho de 2021, por volta das 02H00 

da madrugada, os agentes da Unidade Especial de 

Polícia efectuaram a Operação Stop na Estrada do 

Arco, durante a qual indicaram um veículo ligeiro 

para se submeter a inspecção, o veículo quando 

chegou à frente dos agentes, virou-se de repente para 

a faixa direita, os agentes mandaram imediatamente 

ao condutor várias vezes e avisaram-no para parar, 

mas ele ignorou a advertência e acelerou até chocar 

um rádio táxi que estava a circular na faixa direita, 

ferindo assim o taxista e um passageiro. Após o 

acidente, o veículo envolvido fugiu na direcção da 

Avenida do Conselheiro Borja.

男子無牌駕駛傷人逃去被拘捕
Homem detido por conduzir sem carta de condução e fugir após ferir alguém

O Departamento de Trânsito iniciou imediatamente 

a investigação através do Sistema de Videovigilância 

em Espaços Públicos, e acabou por encontrar 

o veículo na Travessa do Nordeste, e na tarde 

daquele dia, o condutor do acidente foi intercetado 

na zona de lazer junto à Travessa do Nordeste. 

Posteriormente, a polícia conseguiu contactar o 

passageiro para se deslocar à esquadra, a fim de 

prestar apoio à investigação.

Após a interrogação, o condutor referiu que o 

veículo em causa foi emprestado a um amigo e 

que estava a divertir-se com o amigo (o passageiro) 

antes do acidente, tendo conduzido o veículo a 

levar o amigo bêbedo para casa, quando passava 

pela Estrada do Arco, encontrou a realização 

da Operação Stop e a polícia indicou-o para se 

submeter à inspecção, como não tem habilitação 

para conduzir, a fim de fugir à punição, conduziu o 

veículo a contornar a polícia e acelerou para sair do 

local. Segundo o amigo, depois de acordar, pensava 

que o condutor tomaria a iniciativa de participar o 

caso à polícia, pelo que não se importava com isso.

O condutor do acidente é residente de Macau, 

suspeito de ter cometido os crimes de “Ofensas 

à integridade física por negligência”, “Condução 

perigosa de veículo rodoviário”, “Desobediência” e 

“Fuga à responsabilidade”. O passageiro é também 

residente de Macau, suspeito de ter cometido 

o crime de “Favorecimento pessoal”, o caso foi 

entregue ao Ministério Público para o devido 

tratamento.
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2021 年 7 月 29 日凌晨，本局接報指氹仔告利

雅施利華街發生一宗交通事故，交通廳隨即派

員到場處理。警員到場接觸到附近食店的 2 名

員工，其聲稱於店舖工作期間，突然聽到店外

傳來巨大聲響，發現一輛汽車撞及其店舖的汽

車車尾，2 人上前將該輛肇事汽車截停，但車

上的男司機並沒有理會，再次起步撞及路邊石

壆後逃去，店員遂報警求助。

約 10 分鐘後，本局接報指竹灣馬路有交通事

故，一輛汽車起火冒煙，交通警員立即前往現

場，並接觸到消防人員及一對夫妻，確認車牌

號碼後，證實起火車輛為上述食店交通意外之

肇事車輛。經瞭解，消防人員表示到場時，現

場只有該名男子；該男子則向警員聲稱其為肇

事汽車的乘客，其妻子為駕駛者，而其妻子亦

承認為駕駛者。

警員發現男子身帶濃烈酒氣，故著其進行呼氣

酒精測試，惟男子拒絕進行有關測試，涉嫌觸

犯「違令」罪。經警員多次告誡，男子最終承

認為肇事車輛駕駛者，曾於氹仔用膳期間飲用

酒精飲料，其後駕駛汽車回住所，由於受酒精

影響，未能憶起中途有否發生交通事故，當駛

至竹灣馬路時失控撞向山坡，車輛起火冒煙，

故其報警處理，同時通知其妻子到場為其作出

「頂包」行為。

涉案夫妻均為本澳居民，男子涉嫌觸犯「逃避

責任」罪及「違令」罪，其妻子涉嫌觸犯「袒

護他人」罪，本局將案件移送檢察院偵辦。

Na madrugada do dia 29 de Julho de 2021, esta 

Corporação recebeu uma participação sobre a 

ocorrência de um acidente de viação na Rua Correia 

da Silva, pelo que o Departamento de Trânsito 

enviou imediatamente agentes ao local para o 

tratamento. A polícia contactou dois trabalhadores 

de um restaurante próximo, os quais alegaram que, 

durante o trabalho, ouviram de repente um grande 

barulho do exterior, e encontraram um veículo que 

chocou na traseira do carro do restaurante, os dois 

夫妻分別因「逃避責任」及「袒護他人」就逮
Marido e mulher foram detidos respectivamente por “fuga à responsabilidade” e “favorecimento pessoal”

foram parar o veículo, mas o condutor ignorou-os e 

recomeçou a avançar até chocar as barreiras e fugiu, 

pelo que os dois pediram ajuda à polícia.

Cerca de 10 minutos depois, esta Corporação 

recebeu uma participação sobre a ocorrência de um 

acidente de viação na Estrada de Cheoc Van, no 

qual um veículo estava a arder e a emitir fumo. Os 

agentes do Departamento de Trânsito deslocaramse 

imediatamente ao local, tendo contactado os 

bombeiros e um casal, após a confirmação do 

número de matrícula, verificou-se que o veículo 

aceso foi o respectivo veículo do acidente de 

viação no restaurante supramencionado. Após o 

conhecimento, os bombeiro disseram que apenas 

esse homem estava no local quando eles chegaram 

lá. O homem alegou à polícia que era passageiro do 

veículo, a sua mulher era condutora, e ela admitiu 

também ser condutora.

Os agentes notaram bastante cheiro de álcool no 

corpo desse homem, pelo que lhe pediu a fazer um 

exame de pesquisa de álcool no ar expirado, mas o 

homem recusou-o e foi suspeito de ter cometido o 

crime de “Desobediência”. Após várias advertências 

dos agentes, o homem acabou por confessar que 

era o condutor do veículo envolvido, e disse que 

tinha consumido bebida alcoólica durante uma 

refeição na Taipa, depois conduziu o veículo para 

casa, devido à influência do álcool, não se lembrou 

se tinha ocorrido acidente de viação. Quando 

conduziu até à Estrada de Cheoc Van, bateu contra 

a encosta por descontrolo, o veículo estava a arder 

e emitir fumo, pelo que pediu ajuda à polícia, ao 

mesmo tempo, o homem comunicou a sua mulher 

para se deslocar ao local no sentido de praticar o 

acto de “favorecimento pessoal”.

O casal envolvido é residente de Macau, o homem 

suspeita-se ter cometido os crimes de “Fuga de 

responsabilidade” e “Desobediência”, a sua mulher 

suspeita-se ter violado o crime de “Favorecimento 

pessoal, esta Corporação entregou o caso ao 

Ministério Público para o devido tratamento.
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2021 年 10 月 28 日，本局接獲市民報案，稱

早前在巴士上被一名陌生男子使用手機拍攝腿

部，其即時喝止對方，並要求檢查該男子的手

機，於手機上發現一段其本人腿部及樣貌的影

片，故要求該男子刪除有關影片，隨後男子便

在路氹連貫公路附近下車。而女事主經深思熟

慮後，決定報警求助。

海島警務廳透過「全澳城市電子監察系統」鎖

定涉案男子，並於 10 月 29 日在九澳水庫附近

將其截獲。該男子承認作出上述偷拍行為，並

表示一直有偷拍女子腿部之習慣，惟未能憶起

之前所拍攝的地點、時間及女子們的身份。經

警員查看及復原其手機內資料，發現手機內存

有約 3 萬多張偷拍女子腿部的相片。

涉案男子為 40 多歲的內地外僱，本局以涉嫌

觸犯「侵入私人生活」罪，將案件移送檢察院

偵辦。

Em 28 de Outubro de 2021, esta Corporação 

recebeu a denuncia de uma cidadã, dizendo que, 

anteriormente, um homem estranho usou um 

telemóvel para filmar ilícitamente as suas pernas 

dentro de um autocarro, ela chamou logo a atenção 

do homem para se parar e pediu a verificação do 

telemóvel dele. Tinha encontrado naquele telemóvel 

男子涉偷拍就逮
Homem detido por suspeito de gravação ilícita

um vídeo das suas pernas com a sua aparência, 

pelo que foi lhe pedido para apagar a respectiva 

gravação, e em seguida o homem deixou do 

veículo junto da Estrada do Istmo. Depois de uma 

ponderação cuidadosa, a vítima decidiu denunciar à 

Polícia.

O Departamento Policial das Ilhas identificou 

o  homem suspe i to  a t ravés  do  “S i s t ema  de 

V i d e o v i g i l â n c i a  e m  E s p a ç o s  P ú b l i c o s ”  e 

interceptou-o no dia 29 de Outubro junto da 

Barragem de Ká Hó. O referido homem confessou 

o acto de gravação ilícita e referiu que possui o 

hábito de filmar as pernas das mulheres, mas só 

que não conseguiu lembrar o local e a hora das 

filmagens anteriores, bem como a identificação 

dessas mulheres. Após a verificação e a recuperação 

de dados do seu telemóvel por agentes policiais, 

verificou-se que havia no telemóvel cerca de 

30 mil fotografias das perna de mulheres tiradas 

ilícitamente.

O homem envolvido é um trabalhador não residente 

do Interior da China e tem mais 40 anos de idade, 

esta Corporação encaminhou o caso ao Ministério 

Público por crime de “Devassa da vida privada”.
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2021 年 11 月 15 日早上，本局交通廳警員巡

經爹美刁施拿地大馬路時，發現一名受傷女子

躺於路緣上，經詢問後，女子向警員報稱於上

址路緣黃實線附近步行期間，被一輛輕型汽車

撞倒，而該汽車並沒有即時停下來繼續往前方

駛去。

有見及此，警員立即上前展開追截，其後於沙

梨頭街市截獲該輛涉案汽車，車內男司機承認

駕駛該輛汽車撞倒女途人，因自己沒有駕駛資

格及較早前曾飲用酒精飲品，害怕被揭發其無

牌駕駛及醉酒駕駛，故蓄意駕車離開現場。

男司機為 20 多歲本澳居民，本局以「醉酒駕

駛或受麻醉品或精神科物質影響下駕駛」罪、

「逃避責任」罪和「過失傷害身體完整性」罪，

將案件移送檢察院偵辦。

Na manhã de 15 de Novembro de 2021, quando 

os agentes policiais do Departamento de Trânsito 

em patrulha até Avenida de Demétrio Cinatti, 

encontraram uma mulher ferida deitada na berma 

da estrada, após a interrogação feita, esta mulher 

relatou aos agentes policiais que foi atropelada 

交通事故揭多宗違法行為
Várias infracções descobridas por um acidente de viação

por um automóvel ligeiro enquanto andava junto 

da linha amarela contínua da berma, mas este 

automóvel não parou de imediato e continuou a 

caminhar para frente.

Sendo assim, os agente policiais perseguiram de 

imediata, posteriormente, conseguiram interceptar 

o veículo em causa junto do Mercado Municipal 

do Patane. O motorista do veículo confessou ter 

atropelado uma mulher e deixado do local após 

a ocorrência, porque não possui a qualificada de 

conduzir e que tinha anteriormente consumida 

bebidas alcoólicas, por isso ter medo de ser 

descobrido a condução sem carta de condução e em 

estado de embriaguez.

O motorista é residente de Macau com mais de 20 

anos de idade, esta Corporação encaminhou o caso 

ao Ministério Público por crimes de “Condução 

em estado de embriaguez ou sob influência de 

estupefacientes ou substâncias psicotrópicas”, de 

“fuga à responsabilidade” e de “Ofensa à integridade 

física por negligência”.

( 澳門日報報導 )
(Reportagem do Jornal “Jornal Ou Mun”)
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「社區警務聯絡機制」交流會合照
Fotografia conjunta dos participantes da reunião de intercâmbio sobre o “Mecanismo de ligação do policiamento comunitário”

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

本局透過「社區警務聯絡機制」、「警 ‧ 校聯

絡機制」及「酒店業警務聯絡機制」，與社區

緊密聯繫，適時向社區與業界發放警情資訊、

積極開辦講座及培訓課程，並透過機制有效接

收居民和業界的通報、意見及訴求，及時作出

預防災害的科學警務部署，提升防罪滅罪績效。

本局持續優化及擴充各領域與階層的社群網

絡，以凝聚廣大居民、旅客及業界龐大的力量，

共同攜手預防及打擊犯罪，締造澳門安全和諧

社區環境。

社區警務
Policiamento Comunitário

Aprovei tando o  “mecanismo de l igação de 

policiamento comunitário”, o “mecanismo de ligação 

entre a polícia e escolas” e o “mecanismo de ligação 

policial com o sector da hotelaria”, esta Corporação 

procedeu à difusão oportuna de informações policiais 

à comunidade e sectores profissionais; à organização 

activa de palestras e cursos de formação; à recepção 

efectiva de participação, sugestões e exigências dos 

residentes e sectores; à disposição atempada de 

policiamento científico para a protecção civil, e ao 

melhoramento dos efeitos da prevenção e combate 

contra o crime.

Esta Corporação vem prosseguindo o aperfeiçoamento 

e alargamento das redes comunitárias de diferentes 

áreas e estratos sociais, por forma a aglomerar os 

esforços enormes da população, visitantes e sectores 

profissionais, visando a cooperação em prevenção e 

combate contra o crime, e a criação de um ambiente 

seguro e harmónico na comunidade de Macau.



 
Policiam

ento C
om

unitário

6565

「社區警務聯絡機制」恆常工作會議
Reunião de trabalho permanente do “Mecanismo de Ligação do Policiamento Comunitário”

「社區警務聯絡機制」已成立八周年，是警隊

與社區溝通的重要橋樑，其間得到社會各界的

積極響應與支持，使本局在防罪推廣及滅罪行

動方面順利開展，各個範疇的警務工作均績效

斐然。

2021 年，「社區警務聯絡機制」參與社群共

13 個，社區聯絡主任有 261 位，本局與社會

群體進行互動近 93 次。本局透過與各社群的

聯繫互動，積極展開社區防罪滅罪工作，包括

進行定期會晤、警情通報、開辦講座或培訓課

程、社區宣傳和收集民意等，警民攜手共創安

全穩定的治安環境。

O “mecanismo de l igação de pol ic iamento 

comunitário” tem sido estabelecido desde há 

8 anos e serviu de uma ponte de comunicação 

importante entre a polícia e a comunidade, ganhou 

a repercussão e apoio activos de diversos sectores 

sociais e contribuiu para um desenvolvimento 

sucessivo nas acções desenvolvidas pela esta 

Corporação no âmbito da divulgação de prevenção 

do crime, bem como do seu combate, registando um 

bom desempenho de trabalhos policiais em todas as 

áreas.

Em 2021, o número de associações participantes 

do “mecanismo de l igação de pol iciamento 

comunitário” foi 13, e o número de coordenadores 

de l igação do policiamento comunitár io foi 

261 ,  e  bem a s s im ,  houve  de  ce r ca  de  93 

actividades interaccionais entre a Corporação e as 

associações. Através de contactos e interacções 

com as associações, esta Corporação desenvolveu 

activamente os trabalhos de prevenção e combate 

à criminalidade nos bairros comunitários, incluindo 

encontros periódicos, comunicação de informações 

da polícia, organização de palestras ou cursos de 

formação, sensibilização comunitária e recolha de 

opiniões e sugestões da população etc., , no sentido 

de criar em conjunto um ambiente de segurança 

seguro e estável.

「社區警務聯絡機制」
“Mecanismo de ligação de policiamento comunitário”
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澳門街坊會聯合總會
União Geral das Associações dos Moradores de Macau

與機制合作社群互訪交流
Cooperação com o mecanismo, intercâmbio recíproco entre as associações

澳門餐飲業聯合商會
União das Associações dos Proprietários de 
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau

澳門歸僑總會
Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau
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澳門社會民生促進會
Macao Association of Social and Livelihood Enhancement

澳門物業管理專業人員協會
Associação de Profissionais do Sector da Administração 
de Propriedades de Macau

澳門婦女聯合總會
Associação Geral das Mulheres de Macau
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澳門中華學生聯合總會
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau

澳門中小型餐飲業商會
Associação das Pequenas e Médias Empresas de Restauração de Macau

澳門工會聯合總會
Federação das Associações dos Operários de Macau
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澳門中華新青年協會
Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau

民眾建澳聯盟
Aliança de Povo de Instituição de Macau

澳門物業管理業商會及澳門不動產管理專業技術人員協會
Associação de Administração de Propriedades de Macau e Associação dos 
Técnicos Profissionais da Administração de Imóveis de Macau
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本局透過「警 ‧ 校聯絡機制」展開警隊與校園之

間的合作互動，藉此提高青少年自我保護意識

及認識法律規範、預防及撲滅校園犯罪、促進

青少年身心健康發展，共同締造良好學習環境。

2021 年參與機制的中小學校共 77 間，高等院

校 9 間，分別有 254 位及 28 位代表為本局的

學校聯絡人。

本局與機制全年的相關活動共有 154 次，接觸

師生逾 24,373 人次。本局未來將持續加強與

校方的合作，攜手為本澳學生的健康發展保駕

護航。

Esta Corporação serviu-se do “Mecanismo de 

ligação entre a polícia e escolas” para iniciar a 

cooperação e interacção entre a equipa policial e 

as escolas, a fim de elevar o grau de alerta para a 

auto-protecção e conhecer as restrições jurídicas, 

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

拜訪學校
Visita às escolas

prevenir e combater os crimes ocorridos na escola, 

promover o desenvolvimento físico e psicológico e, 

ainda, construir um bom ambiente de aprendizagem 

aos jovens.

Em 2021 participaram neste mecanismo 77 escolas 

do ensino primário e 9 instituições do ensino 

superior, dos quais 254 e 28 representantes a serem 

responsável de contacto das escolas integradas no 

mecanismo. 

Es ta  Corporação organizou no total  de 154 

actividades associadas ao mecanismo, tendo 

estabelecido contacto com cerca de 24,373 

professores e alunos. No futuro, esta Corporação 

cont inuará a reforçar  a  cooperação com os 

estabelecimentos de ensino, empenhando-se em 

conjunto para o desenvolvimento saudável dos 

alunos de Macau.
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學生參觀北區警司處
Visita de alunos ao Comissariado da 
Zona Norte

線上防罪講座
Palestra online sobre prevenção de crimes

青少年防罪活動
Actividades sobre a prevenção da delinquência juvenil

模擬新聞發佈
Conferência de imprensa simulada

演講及新聞發佈班
Aula para técnicas de discurso e de conferência de imprensa

防罪講座
Palestra de prevenção criminal
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「治安警少年團」成立三周年暨晉升及迎新儀式

Cerimónia do 3.º aniversário do estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP

2021 年 11 月 7 日，本局於出入境事務大樓

舉行了「治安警少年團」成立三周年暨晉升及

迎 新 儀 式， 嘉 獎 在 過 去 一 年 熱 心 參 與「 少 年

團」活動且表現優異的團員，以及歡迎新團員

的加入。本局領導及各部門主管均有出席儀

式，並邀請到 50 多位「少年團」團員的親友

一同參與，本年度有 50 位新團員加入，「少

年團」已增加至 184 人。

No dia 7 de Novembro de 2021, teve lugar no 

Edifício de Migração a cerimónia do 3.º aniversário 

do estabelecimento do Grupo Júnior do CPSP, de 

嘉獎優秀團員
Louvados os membros que demonstraram um 
desempenho excepcional

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 

recémintegrados. A cerimónia contou com a 

presença dos dirigentes e chefias da Corporação, e 

convidou a participação de cerca de 50 familiares 

dos membros do Grupo Júnior. Este ano, houve 50 

novos membros que se integraram no Grupo Júnior, 

que creceu para 184 pessoas.

吳錦華局長檢閱少年團隊伍
Comandante Ng Kam Wa a passar revista ao Grupo Júnior
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「治安警少年團」系列活動

Actividades da série do Grupo Júnior do CPSP

治安警少年團儀仗隊參與「慶回歸升旗交流營」
Participação das forças em parada do Grupo Júnior do 
CPSP no “Campismo de Intercâmbio de içar de bandeira 
face ao Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

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

推廣防罪信息
Divulgação de informações sobre 
prevenção da criminalidade

拜訪機構院舍關懷送暖
Visitas às associações e instituições para 
realizar actividades de solidariedade

參與義工培訓課程
Participação no curso de formação 
de voluntário

「青年戶外領袖培訓計劃」活動
Actividade do “Programa de formação 
de líderes jovens ao ar livre”

體驗指紋採集
A experimentar a recolha de 
impressões digitais

支援全民檢測站工作
Apoio nos trabalhos do posto de teste em 
massa de ácido nucleico

參觀「中國共產黨的 100 年　　慶祝中國共產黨成立 100 周年大型
主題圖片展」
Visita a “Os 100 Anos do Partido Comunista da China - Exposição de Fotografias 
de Celebração do 100.º Aniversário do Partido Comunista da China”
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學警體驗營

Acampamento para experimentar a vida dos instruendos
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升旗儀式演示
Cerimónia de hasteamento de bandeiras
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新型冠狀病毒肺炎疫情為本澳旅遊業造成衝

擊，也帶來了治安挑戰。本局積極響應特區政

府防疫措施並嚴謹執法，透過「酒店業警務聯

絡機制」與酒店業界開展緊密的合作聯繫，雙

方進行恆常會晤，交流意見，互通警情，合力

做好防疫控疫的工作，確保酒店周邊地區的治

安環境良好。

2021 年 訪 澳 旅 客 逾 773 萬 人 次， 同 比 增 加

30.8%。本局一直高度關注酒店周邊地區的治

安形勢、交通環境及犯罪活動，未來將持續優

化聯絡機制，保持與業界的通力合作，維護「世

界旅遊休閒中心」的美譽。

A epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo 

de coronavírus afectou a indústria de turismo de 

Macau, também trouxe um desafio à segurança. Esta 

Corporação articulou activamente com as medidas 

sanitárias preventivas do governo da RAEM e aplicou 

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

居留及逗留事務廳為酒店業界舉辦《澳門特別行政區出入境管
控、逗留及居留許可的法律制度》講解會
O Departamento para os Assuntos de Residência e Permanência 
realizou sessões de esclarecimento sobre o "Regime jurídico 
do controlo de migração e das autorizações de permanência e 
residência na Região Administrativa Especial de Macau" para o 
sector de hoteleira

海島警務廳與酒店業界代表會晤
Encontro entre o Departamento Policial das Ilhas e os 
representantes do sector hoteleiro

rigorosamente as leis, cooperou e comunicou 

estreitamente com o sector de hotelaria através do 

“Mecanismo de ligação de policiamento do sector 

de hotelaria”, as duas partes efectuaram encontros 

permanentes, trocaram opiniões e informações 

policiais, trabalharam em conjunto para prevenir e 

controlar a epidemia, de modo a garantir um bom e 

seguro ambiente nas periferias dos hotéis. 

Em 2021, o número de visitantes a Macau foi mais 

de 7.73 milhões de pessoas, o que representa um 

aumento de 30.8% em comparação com o ano 

anterior. Esta Corporação tem vindo a prestar muita 

atenção às situações de segurança, ambiente de 

trânsito e actividades criminosas nas periferias 

dos hotéis, e no futuro continuará a optimizar o 

mecanismo de ligação e manter cooperação com o 

sector, defendendo a reputação do “Centro mundial 

de turismo e lazer”.
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警媒互動關係
Interligação entre a Polícia e os Órgãos de Comunicação Social

為貫徹實施「主動警務」、「社區警務」及「公

關警務」的治安理念，本局在積極維護社會治

安的同時，亦積極創建與傳媒正面良好的互動

關係。本局設有 24 小時新聞官聯絡機制，配

合特區政府發言人制度，設立日常新聞、重大

事件及特別新聞發佈會等。

2021 年本局共舉行新聞發佈會 136 次，發放

新聞稿 120 篇，發放予媒體短信共 14,595 次。

此外，本局亦善用網絡社交媒體，持續優化官

方網頁和手機應用程式，讓市民能即時掌握本

局動態及提供消息或意見。本局秉持對新聞實

事求是的公正態度，通過多渠道實現了警隊與

市民的緊密聯繫，促進彼此信任與理解，提升

警隊執行職務的績效。

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

新型冠狀病毒感染應變協調中心新聞發佈會
Conferência de imprensa do Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

A fim de concretizar os conceitos de segurança 

“policiamento activo”, “policiamento comunitário” 

e “policiamento de proximidade”, esta Corporação 

mantém activamente a ordem pública, ao mesmo 

tempo, cria uma boa e positiva relação interacção 

com órgãos de comunição social. A Corporação 

dispõe do mecanismo de ligação com o oficial 

do dia, de 24 horas, e em coordenação com o 

regime de porta-voz do governo da RAEM, realiza 

conferências de imprensa dirárias, de incidentes 

importantes e conferências de imprensa especiais, 

etc..

Em 2021, esta Corporação realizou 136 conferências 

de imprensa, divulgou 120 comunicados de 

imprensa e  mandou 14,595 mensagens  aos 

órgãos de comunição social. Para além disso, 

esta Corporação aproveita as redes sociais online, 

continuará a optimizar a página oficial e as 

aplicações de telemóvel, a fim de proporcionar 

aos cidadãos o domínio imediato das notícias 

desta Corporação e estes fornecem informações 

ou opiniões. Esta Corporação tem uma atitude 

imparcial em relação à veracidade das informações, 

através dos vários canais, conseguiu manter uma 

comunicação estreita entre a Polícia e os cidadãos, 

promoveu a confiança e a compreensão mútua, bem 

como aumentou o desempenho das funções.

新聞發佈
Conferência de imprensa
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社區宣傳
Divulgação na comunidade

為維護本澳良好的社區治安環境及落實防疫控

疫的措施，本局不遺餘力地打擊社區犯罪活動，

同時持續推動防罪、控疫及民防宣傳工作，讓

大眾了解不法份子常用作案手法、新型詐騙案

例、民防知識及防疫資訊，提升社區自身的安

全防衛意識，務求全面地創建良好的社區安全

環境。

No intuito de salvaguardar um bom ambiente de 

segurança comunitária de Macau e implementar 

medidas de prevenção e controlo de epidemia, 

esta Corporação não poupa esforço no combate às 

本局人員聯同社群進行防罪宣傳
Os agentes desta Corporação e as comunidades da sociedade efectuaram em 
conjunto as acções de sensibilização sobre a prevenção de crimes

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

actividades criminosas na comunidade, continuando 

a promover a prevenção criminal, o controlo de 

epidemia e a sensibilização da protecção civil, 

para que o público obtenha conhecimentos sobre 

os modos comuns de operação dos malfeitores, 

novos tipos de burla, conhecimentos da protecção 

civil e informações sobre a prevenção epidémica, 

reforçando a consciência da comunidade na defesa 

de segurança própria, com vista a criar um bom 

ambiente de segurança comunitária de uma forma 

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

在聖誕市集設置攤位分享防罪資訊
Tenda na feira de natal para divulgar informações de prevenção de crimes

商戶食肆防罪宣傳
Sensibilização sobre prevenção criminal para os 
estabelecimentos comerciais e de comidas

前往各社區進行防罪宣傳，呼籲居民及旅客注意保管個人財物
Deslocação aos bairros comunitários para efectuar acções de 
sensibilização sobre a prevenção de crimes e apelo a cidadãos e 
visitantes para cuidarem bem os seus pertences pessoais



80

社 區 警 務

共創社區新環境
Criação de um novo ambiente na nossa comunidade

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

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

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

本局致力凝聚警民力量，積極響應並參與社區

活動，透過防罪攤位遊戲、交通安全宣傳展板、

警車和警用裝備展示及法律推廣活動，提高大

眾防罪意識，共建和諧社區安全環境。

Esta Corporação empenha-se na coesão da força da 

polícia e da população para responder e participar 

activamente nas actividades comunitárias, através de 

tendas de jogo sobre a prevenção criminal, painéis 

de divulgação da segurança rodoviária, exibição de 

viaturas e equipamentos policiais e sensibilização 

jurídica, elevando assim a consciência do público 

na prevenção criminal, construindo em conjunto um 

ambiente de segurança comunitária harmoniosa. 
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澳門日報讀者公益基金會
與 本 局 就「 百 萬 行 」 籌 備
情況交換意見
O Fundo de Beneficência dos 
Leitores do Jornal Ou Mun 
e esta Corporação trocaram 
opiniões em relação à 
preparação da “Marcha de 
caridade para um milhão”

本局持續加強與社群組織的互動合作，通過溝

通會晤，互通警情，深化警民關係，同心戮力

維護社區安寧，促進了防罪滅罪及防疫控疫工

作的開展和效益。

社群機構會晤
Encontro com as Associações e Instituições

澳門中國旅行社與本局就出入境事務進行交流
A Agência de Viagens e de Turismo da China em Macau e esta 
Corporação trocaram opiniões sobre os assuntos de migração

聖公會北區青年服務隊與本局探討推動協作機制
A Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens 
da Zona Norte Sheng Kung Hui e esta Corporação 
estudaram a promoção do mecanismo de colaboração

Esta Corporação tem vindo a reforçar a cooperação 

interactiva com organizações comunitárias, através 

de comunicação e encontros, trocando informações 

policiais, aprofundando a relação entre a polícia 

e os cidadãos, garantindo, em conjunto, a paz 

comunitária e promovendo o desenvolvimento e a 

eficácia dos trabalhos de prevenção e combate à 

criminalidade e controlo epidémico.



82

社 區 警 務

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

交通廳與澳門跨境運輸業協會就職業司機培訓工作商討合作事宜
O Departamento de Trânsito e a Associação da Indústria de Transportes 
Transfronteiriços de Macau discutiram os assuntos de cooperação sobre 
a formação dos condutores profissionais

澳門工會聯合總會及澳門交通運輸業總工會到訪，
就本澳交通情況交換意見
A Federação das Associações dos Operários de Macau 
e a Associação Geral dos Empregados do Ramo de 
Transporte de Macau visitaram esta Corporação e 
trocaram opiniões sobre as situações de trânsito de 
Macau

交通安全推廣
Sensibilização sobre a Segurança no Trânsito

本局積極推廣交通安全工作，包括在學校和社

群開辦講座、深入社區宣傳和製作媒體傳播

等，冀望透過教育、宣傳及檢控道路違規違法

行為，多措並舉提高道路使用者的安全出行意

識，致力確保人、車雙方合法權益及道路交通

安全有序。

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

Esta Corporação divulga activamente os trabalhos 

de segurança rodoviária, incluindo a realização 

de palestras e de sensibilizações comunitárias em 

escolas e associações e, a produção de meios de 

comunicação, entre outros, espera-se que, através 

da educação, divulgação e autuação de infracções 

rodoviárias, eleve a consciência dos utentes de vias 

na deslocação segura, empenhando-se em assegurar 

os direitos e interesses legítimos de pessoas e 

veículos, garantindo também a ordem e a segurança 

do trânsito rodoviário.
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宣導安全出行
Promoções sobre mobilidade com segurança

截查車輛
Intercepção de veículos

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

打擊酒後駕駛
Combate à condução em estado de embriaguez

與團體合辦「交通安全講座」，提高
居民和運輸從業員的交通安全意識
“Palestras sobre a Segurança 
Rodoviária”coorganizadas com várias 
associações e instituições, no intuito de 
sensibilizar a segurança rodoviária aos 
cidadãos e trabalhadores do sector de 
transportes
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專題講座
Palestras Temáticas

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

新款《外地僱員身份認別證》講解會
Sessões de esclarecimento sobre o novo modelo do “Título 
de identificação de trabalhador não residente”

《澳門特別行政區出入境管控、逗留及居留許可的法律
制度》講解會
Sessões de esclarecimento sobre o "Regime jurídico do 
controlo de migração e das autorizações de permanência e 
residência na Região Administrativa Especial de Macau"

家居安全講座
Palestras sobre a Segurança Domiciliária

2021 年，本局在履行打擊犯罪職責的同時，

亦積極舉辦各項專題講座，期望有效預防及制

止違法犯罪活動，全民普法識法共同創建安全

宜居的治安環境。

民防知識講座
Palestras sobre conhecimentos de protecção civil

Em 2021, esta Corporação, enquando desempenhava 

as funções de combate aos crimes, realizava também 

várias palestras temáticas, esperando prevenir e 

reprimir eficazmente as actividades criminosas, 

divulgando a lei ao público para construir, em 

conjunto, um ambiente de ordem público seguro e 

agradável. 
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警犬組是一支配有專業工作犬隻的警察隊伍，

於人群秩序管理、搜索及拯救、追蹤、偵測炸

藥、緝毒及執行反罪惡巡邏等工作領域擔當重

要角色。與此同時，警犬組亦透過參與各類型

活動，拉近警民距離，傳遞防罪意識，推動守

法精神。

O Grupo Cinotécnico é uma força policial que 

tem na sua posse cães de trabalho profissionais e 

desempenham um papel importante nas tarefas 

de:  gestão da ordem de mult idões,  busca e 

salvamento, perseguição de pistas, detecção de 

explosivos, detecção de drogas, patrulhamentos 

de combate à criminalidade, etc.. A par disso, o 

Grupo Cinotécnico participa também em diferentes 

actividades, o que ajuda a encurtar a distância 

entre a Polícia e os cidadãos, sensibilizar para 

a prevenção de crimes e promover o espiríto de 

cumprimento da lei.

警犬組宣揚守法精神
O Grupo Cinotécnico promove o espírito de cumprimento da lei



86

社 區 警 務

2021 年 8 月期間，本澳新冠疫情突轉嚴峻，

第一次「全民核酸檢測計劃」正式展開，本局

全力配合特區政府防疫工作，奮戰守在抗疫最

前線。在廣大市民及社會各界的支持和配合下，

「全民核酸檢測計劃」順利完成。有鑑於此，

本局警察樂隊人員巧用心思譜寫了抗疫歌曲

《你最重要》，以感謝全澳市民、前線和後勤

工作人員齊心抗疫，共同守護了我們的家園。

警察樂隊創作《你最重要》
A Banda Música desta Corporação criou a canção “Tu És o Mais Importante”

Durante o mês de Agosto de 2021, a epidemia da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

evoluiu-se de forma rápida e rigorosa, e a primeira 

ronda do “Plano de testes em massa de ácido 

nucleico” foi desenvolvida oficialmente. Esta 

Corporação envida todos os esforços para articular 

com os trabalhos contra a epidemia do Governo da 

RAEM, permanecendo na primeira linha da frente 

contra a epidemia. Com o apoio e coordenação dos 

cidadãos e dos diversos sectores sociais, o “Plano 

de testes em massa de ácido nucleico” foi concluído 

com sucesso. Assim, o pessoal da Banda de Música 

desta Corporação criou a canção “Tu És o Mais 

Importante”, para agradecer aos cidadãos de Macau, 

os agentes da linha da frente e os trabalhadores 

logísticos pela sua dedicação na protecção conjunto 

do nosso lar.

作曲：麥嘯峰 警長（警察樂隊）
填詞：盧志輝 首席警員（警察樂隊）
編曲、混音：曾慶欣
主唱：周美倫 副警長、張俊民 一等警員
Compositor: Chefe Mak Sio Fong (Banda de Música)

Letrista: Guarda Principal Lou Chi Fai (Banda de 
Música)

Produção musical e mixagem: Chang Heng Ian

Cantor: Subchefe Chao Mei Lon e Guarda de primeira 
Cheong Chon Man

請掃描二維碼欣賞歌曲
Digitalize o código QR para apreciar a canção

《你最重要》
“Tu És o Mais Importante”
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本局積極組織和參與各類型慈善公益活動，包

括聯同治安警少年團團員，到訪社福機構及學

校關懷送暖，參與「公益金百萬行」線上行等

慈善公益活動，體現為善最樂思想，弘揚奉獻

友愛精神。

Esta Corporação organiza e participa, activamente, 

em diferentes actividades de caridade e de utilidade 

pública, incluindo as visitas às instituições de 

acção social e escolas, as quais foram efectuadas 

juntamente com o Grupo Júnior do CPSP, e, 

ainda, a “Marcha de caridade para um milhão” 

online, etc., no intuito de promover a ideologia 

de praticar caridade é benéfico e traz alegria, bem 

como divulgar o espiríto de dedicação e afecto ao 

próximo.

參與公益活動
Participação em actividades de caridade

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

本局分別組織人員參與「線上百萬行」
Esta Corporação organizou respectivamente grupo de pessoal para 
participar na “Marcha de Caridade on-line”



護法安民
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重要節假日及相關活動之警務措施
Medidas policiais para festas e feriados importantes e actividades relacionadas

澳門作為「世界旅遊休閒中心」，經常舉辦大

型活動項目與民同樂，精彩盛事一掃疫情陰霾，

為本澳的多元發展帶來契機；另一方面，也為

本澳疫情防控、交通秩序及社會治安帶來了挑

戰。為保障居民旅客生命財產安全、出行便利

及活動順利進行，本局適時採取相應警務措施，

包括於本澳各出入境事務站配合執行各項特區

防疫工作、調配警力疏導人流及車輛、實施人

潮管制措施、加強巡邏工作及發佈實時警務資

訊等，通過各項警務措施確保公眾秩序和安全。

Macau como um “Centro Mundial de Turismo 

e Lazer” ,  organiza com f requência  eventos 

e  ac t i v idades  de  g rande  envergadura  pa ra 

partilhar alegria com a comunidade, os eventos 

espectaculares ajudam a dispersar a “neblina” 

da epidemia e t razem oportunidades para o 

desenvolvimento diversificado de Macau; por outro 

黃少澤司長在梁文昌局長、黃文忠關長及吳錦華局長陪同下巡察關閘
出入境事務站，瞭解春節人流情況
Secretário Wong Sio Chak, acompanhado pelos Comandante Leong Man 
Cheong e Director Geral dos Serviços de Alfândega Vong Man Chong, fez 
revista ao Posto de Migração das Portas do Cerco para ver a situação de fluxo 
de pessoas no ano novo chinês

lado, também trazem desafios para a prevenção e 

controlo da situação epidémica, ordem do trânsito 

e segurança da sociedade de Macau. No intuito 

de assegurar a segurança de vida e de bens dos 

residentes e turistas, facilidades na deslocação e, 

ainda, desenvolvimento de actividades com sucesso, 

esta Corporação implementa oportunamente as 

respectivas medidas policiais, incluindo: postos de 

migração de Macau apoiam o Governo da RAEM 

na execução de diferentes trabalhos de prevenção 

epidémica, mobilização de agentes policiais para 

sinalizar e acelerar a circulação de pessoas e de 

veículos, implementação de medidas de controlo do 

fluxo de pessoas, intensificação dos patrulhamentos 

e publicação de informações policiais em tempo 

real, etc., para assegurar a ordem e a segurança 

públicas.
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人潮管制措施
Medidas de Controlo de multidão

在旅遊景點維持秩序
Manter ordem nos pontos turísticos

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



92

護 法 安 民

各出入境事務站保持通關暢順
Circulação fronteiriça ordenada nos postos de migração

澳門格蘭披治大賽車
Grande Prémio de Macau
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平安夜
Véspera do Natal

美食節
Festival de Gastronomia

銀河娛樂澳門國際馬拉松 
Maratona Internacional de Macau de Galaxy Entertainment

聖誕市集
Feira de Natal

除夕
Véspera do ano novo

翱遊澳門無人機表演盛會
Gala de Drones Brilha sobre Macau
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演習
Exercícios

為提升對各種突發事件的應變能力，過去一年

本局聯同相關部門及機構進行多次不同類別的

演習，藉此檢視各種現有機制和預案的成效，

優化跨部門溝通協調機制，確保對突發事件即

時有效作出應急處理。2021 年本局參與之演

習有：

- 1 月 6 日至 12 月 14 日，在本澳 44 間學校

進行「可疑人物闖入校園」桌上 / 實況事故

演練。

- 1 月 29 日，倫敦人御園火警演習。

- 2 月 5 日，橫琴口岸出入境系統故障聯合演練。

- 2 月 24 日，好利安藥廠火警演習。

- 2 月 25 日 至 12 月 17 日， 在 本 澳 15 間 學

校進行火警桌上 / 實況演習。

- 3 月 5 日及 17 日，分區分級精準防控演習。

- 3 月 12 日，關閘出境大堂進行處理醉酒人

士演習。

- 3 月 19 日，澳門國際機場緊急事件桌上演練。

- 3 月 23 日及 6 月 9 日，檢察院大樓火警演習。

- 3 月 25 日，石排灣馬路天然氣管道洩漏應

急演習。

- 4 月 1 日，「水晶魚」民防桌上演習。

- 4 月 1 日，珠澳跨境工業區出入境事務站入

境大堂進行處理醉酒人士演習。

A fim de melhorar a capacidade de resposta a 

incidentes imprevistos, no ano que passou, esta 

Corporação em conjunto com os vários serviços 

e instituições envolvidas fizeram diversos tipos 

de exercícios para rever o efeito dos actuais 

mecanismos e planos, e aperfeiçoar o mecanismo 

de coordenação e comunicação interdepartamental, 

assegurando uma intervenção rápida nos incidentes 

imprevistos. Os exercícios em que esta Corporação 

participou em 2021 foram os seguintes:

- 6 de Janeiro a 14 de Dezembro, Exercícios 

teóricos/práticos de“Invasão de pessoa suspeita 

em escola” efectuados em 44 estabelecimentos de 

ensino de Macau.

- 29 de Janeiro, Exercício de simulação de incêndio 

em Solar de Londres.

- 5 de Fevereiro, Exercício de avaria do sistema de 

entrada e saída do Posto Fronteiriço de Hengqin. 

- 24 de Fevereiro, Exercício de simulação de 

incêndio na fábrica farmacêutica “Hovione”.

- 25 de Fevereiro a 17 de Dezembro, Exercícios 

teóricos/práticos de incêndio efectuados em 15 

estabelecimentos de ensino de Macau.

- 5 e 17 de Março, Exercício de simulação de 

prevenção e controlo da epidemia por categorias e 

zonas.

- 12 de Março, Exercício de tratamento de pessoas 

em estado de embriaguez na Ala de partida do Posto 

de Migração das Portas do Cerco.

- 19 de Março, Exercício teórico de emergência no 

Aeroporto Internacional de Macau.

- 23 de Março e 9 de Junho, Exercício de simulação 

de incêndio no Edifício do Ministério Público.

-  25 de Março, Exercício de emergência de 

incidente sobre fuga da conduta do gás natural na 

Estrada de Seac Pai Van.

- 1 de Abril, Exercício teórico de protecção civil 

“Peixe de Cristal".

- 1 de Abril, Exercício de tratamento de pessoas em 

estado de embriaguez na Ala de chegada do Posto 

de Migração do Parque Industrial Transfronteiriço 

Zhuhai-Macau.

- 9 de Abril, Exercício conjunto de prevenção de 

incêndio na Estação Cotai Oeste do Metro Ligeiro de 

Macau.

分區分級精準防控演習 
Exercício de simulação de prevenção e controlo da 
epidemia por categorias e zonas
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- 4 月 9 日，澳門輕軌路氹西站防災聯合演習。

- 4 月 24 日，「水晶魚」民防演習。

- 4 月 30 日，氹仔碼頭出入境事務站進行處

理醉酒人士演習。

- 5 月 17 日，新橋區坊眾互助會疏散撤離演習。

- 5 月 20 日，澳門國際機場進行處理鼓譟人

士演習。

- 6 月 10 日，下環街市疏散撤離演習。

- 6 月 18 日，京都酒店火警演習。

- 6 月 18 日，富豪酒店火警演習。

- 6 月 24 日，港珠澳大橋香港連接路「六月

強風演習」。

- 6 月 25 日，澳門國際機場油庫火警演習。

- 7 月 6 日，望德樓天然氣管道洩漏應急演習。

- 7 月 7 日，滙豐銀行總行火警演習。

- 7 月 8 日，「迅雷聯合行動 2021」突發事

故演習。

- 7 月 15 日及 30 日，「颱風期間風暴潮低窪

地區疏散撤離」演習及「低窪地區排查及撤

離系統」測試。

- 7 月 21 日，外港客運碼頭旅客發熱應急處

理演習。

- 7 月 26 日，上葡京綜合渡假村火警演習。

- 8 月 11 日，青茂出入境事務站入境大堂闖

關演習。

- 24 de Abril, Exercício de protecção civil “Peixe de 

Cristal".

- 30 de Abril, Exercício de tratamento de pessoas 

em estado de embriaguez no Posto de Migração do 

Terminal Marítimo da Taipa.

- 17 de Maio, Exercício de simulação de evacuação 

da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do 

Bairro de San Kio.

- 20 de Maio, Exercício de tratamento a pessoas em 

alvoroço no Aeroporto Internacional de Macau.

- 10 Junho, Exercício de simulação de evacuação no 

Mercado de S. Lourenço.

- 18 de Junho, Exercício de simulação de incêndio 

no Hotel Metropole.

- 18 de Junho, Exercício de simulação de incêndio 

no Hotel Beverly Plaza.

- 24 de Junho, “Exercício de vento forte em Junho” 

na via de ligação de Hong Kong da Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau.

- 25 de Junho, Exercício de simulação de incêndio 

no depósito de gasolina do Aeroporto Internacional 

de Macau.

- 6 de Julho, Exercício de emergência de incidente 

sobre fuga da conduta do gás natural no Edifício 

Mong Tak.

- 7 de Julho, Exercício de simulação de incêndio na 

Sede do Banco HSBC.

- 8 de Julho, Exercício de simulação de incidente 

emergente “Operação Conjunta – Relâmpago 2021”.

- 15 e 30 de Julho, Exercício de “Evacuação das 

zonas baixas em situações de “Storm Surge” durante 

a passagem de tufão” e Teste do “Sistema de 

verificação e evacuação nas zonas baixas”.

- 21 de Julho, Exercício de tratamento face aos 

passageiros em febre no Terminal Marítimo do Porto 

Exterior.

- 26 de Julho, Exercício de simulação de incêndio 

em Grand Lisboa Palace Resort.

- 11 de Agosto, Exercício de simulação de entrada 

violenta na Ala de entrada do Posto de Migração de 

Qingmao.

- 11 de Agosto, Exercício de resposta a incidentes na 

Ala de saída do Posto de Migração de Qingmao.

- 16 de Agosto, Exercício de transferência de 

passageiros no Posto de Migração de Qingmao.

「迅雷聯合行動 2021」突發事故演習
Exercício de simulação de incidente emergente 
“Operação Conjunta – Relâmpago 2021”
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橫琴口岸澳門口岸區海關站車輛衝關演習
Exercício de emergência face à entrada violenta de veículo 
no Posto Alfandegário da Zona do Posto Fronteiriço de 
Macau do Posto Fronteiriço Hengqin

- 20 e 25 de Agosto, Exercício de controlo de 

multidão e de teste de pressão no Posto de Migração 

de Qingmao.

-  26  de  Agos to ,  Exerc íc io  de  t ra tamento  a 

passageiros em alvoroço no Aeroporto Internacional 

de Macau.

- 26 de Agosto, Exercício de simulação de incêndio 

no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao.

- 27 de Agosto, Exercício de emergência face à 

entrada violenta de veículo no Posto Alfandegário 

da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto 

Fronteiriço Hengqin.

- 29 a 31 de Agosto, Exercício de simulação de 

entrada violenta na Ala de entrada do Posto de 

Migração de Qingmao.

- 3 de Setembro, “Exercício de simulação face ao 

direito de voto dos eleitores em zonas do código 

de saúde vermelho” destinado às Eleições para a 7ª 

Legislatura da Assembleia Legislativa.

- 16 de Setembro, Exercício de emergência anti-

tufão da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

- 10 de Novembro, Exercício de salvamento em 

incidente aéreo do Aeroporto Internacional de 

Macau.

- 11 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio no Cais de Contentores do Porto de Ká-Hó.

- 12 de Novembro, Exercício teórico face ao Grande 

Prémio de Macau.

- 15 de Novembro, Exercício conjunto de incêndio 

no depósito de gasolina de Ká-Hó.

- 16 de Novembro, Exercício de prevenção e 

controlo da epidemia no Aeroporto Internacional de 

Macau.

- 23 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio no Banco HSBC.

- 23 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio na Torre de Macau.

- 25 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio e de evacuação no Hotel StarWorld.

- 26 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio e de evacuação no Centro de Recursos 

Educativos.

- 26 de Novembro, Exercício de simulação de 

incêndio na secretaria-geral de Galaxy Casino, S.A..

- 8 月 11 日，青茂出入境事務站出境大堂突

發事件應急演習。

- 8 月 16 日，青茂出入境事務站交接旅客演習。

- 8 月 20 日及 25 日，青茂出入境事務站人潮

管制演習及壓力測試演習。

- 8 月 26 日，澳門國際機場進行處理鼓譟旅

客演習。

- 8 月 26 日，青茂口岸聯檢大樓火警演習。

- 8 月 27 日，橫琴口岸澳門口岸區海關站車

輛衝關演習。

- 8 月 29 日至 31 日，青茂出入境事務站入境

大堂闖關演習。

- 9 月 3 日，第七屆立法會選舉「紅碼區選民

投票演習」。

- 9 月 16 日，港珠澳大橋防颱風應急演習。

- 11月10日，澳門國際機場飛機事故救援演習。

- 11 月 11 日，九澳貨櫃碼頭火警演習。

- 11 月 12 日，澳門格蘭披治大賽車桌上演練。

- 11 月 15 日，九澳油庫火警聯合演習。

- 11 月 16 日，澳門國際機場疫情防控演習。

- 11 月 23 日，滙豐銀行火警演習。

- 11 月 23 日，澳門旅遊塔火警演習。

- 11 月 25 日，星際酒店火警疏散演習。

- 11 月 26 日，教育資源中心火警疏散演習。
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- 11 月 26 日，銀河娛樂場股份有限公司總辦

事處火警演習。

- 11 月 30 日，新批發市場疫情防控演習。

- 12 月 7 日，澳門機動車跨境通關演習。

- 12 月 7 日，九澳發電廠火警演習。

- 12 月 9 日，直升機場保安演習。

- 12月10日，澳門國際機場非法劫持航機演習。

- 12 月 13 日，德育中心火警疏散演習。

- 12 月 14 日，澳門國際銀行火警演習。

- 12 月 14 日至 16 日，中國銀行大廈火警疏

散演習。

- 12 月 16 日，語言推廣中心、教育心理輔導

及特殊教育中心火警疏散演習。

- 12 月 17 日，初級法院刑事大樓火警演習。

- 12 月 28 日，出入境事務大樓突發事件演習。

- 12 月 29 日，橫琴口岸合作快捷查驗通道故

障應急演習。

- 12 月 30 日，追蹤同乘巴士軌跡者桌上演習。

新批發市場疫情防控演習
Exercício de prevenção e controlo da epidemia no 
Novo Mercado Atacadista

關閘出境大堂進行處理醉酒人士演習
Exercício de tratamento de pessoas em estado 
de embriaguez na Ala de partida do Posto de 
Migração das Portas do Cerco

澳門國際機場油庫火警演習
Exercício de simulação de incêndio no depósito de 
gasolina do Aeroporto Internacional de Macau

- 30 de Novembro, Exercício de prevenção e 

controlo da epidemia no Novo Mercado Atacadista.

- 7 de Dezembro, Exercício de passagem fronteiriça 

a veículos motorizados de Macau.

- 7 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio na Central Térmica de Ká-Hó.

- 9 de Dezembro, Exercício de segurança no 

heliporto.

- 10 de Dezembro, Exercício contra-sequestro aéreo 

no Aeroporto Internacional de Macau.

- 13 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio e de evacuação no Centro de Educação 

Moral.

- 14 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio no Banco Luso Internacional.

- 14 a 16 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio e de evacuação no edifício do Banco da 

China.

- 16 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio e de evacuação no Centro de Difusão de 

Línguas e no Centro de Apoio Psicopedagógico e 

Ensino Especial.

- 17 de Dezembro, Exercício de simulação de 

incêndio no Edifício dos Juízos Criminais do 

Tribunal Judicial de Base.

- 28 de Dezembro, Exercício de simulação em 

resposta ao incidente súbito no Edifício de Serviços 

de Migração.

- 29 de Dezembro, Exercício de emergência face 

à falha ocorrida nos canais de inspecção integral 

rápida do Posto Fronteiriço Hengqin.

-  30  de  Dezembro ,  Exe rc íc io  teór ico  para 

rastreamento dos passageiros que partilhem os 

percursos de autocarros.
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嘉獎
Condecoração

澳門警務廳、海島警務廳及特警隊榮獲特區政府頒授「英勇獎章」
O DPM, o DPI e a UEP foram condecorados com a “ Medalha de Valor” pelo governo da RAEM

2022 年 2 月 18 日於澳門文化中心綜合劇院舉行頒授典禮
Cerimónia de Imposição de Medalhas e Títulos Honoríficos, realizada no dia 18 de Fevereiro de 2022, no Grande 
Auditório do Centro Cultural de Macau

2021 下半年本澳再次面對疫情的嚴峻挑戰，

特區政府相應推出各項有效的防疫措施。本局

前線警員為了守護我們的共同家園，各人員無

畏無懼，走在抗疫最前線，嚴格執行各項防疫

管控工作。

澳門特別行政區政府授予本局轄下澳門警務

廳、海島警務廳及特警隊「英勇獎章」，是對

上述部門的每一位警務人員的高度肯定，也是

對本局全體人員在一年多來防疫工作的認同。

本局將以這份榮譽化為無窮動力，繼續鞏固來

之不易的防疫成果，堅定不移，勇毅前行！

No segundo semestre de 2021, Macau enfrentou 

outra vez os desafios graves trazidos pela epidemia, 

e o governo da RAEM promoveu as diversas medidas 

eficientes sobre a prevenção da epidemia. No intuito 

de proteger o nosso lar, todos os nossos agentes 

policiais da linha da frente estão, sem temor e medo, 

na vanguarda dos trabalhos contra a epidemia, 

executando com rigor os diversos trabalhos de 

prevenção e controlo da epidemia.

A atribuição da “Medalha de Valor” pelo governo 

da RAEM ao DPM, DPI e UEP desta Corporação não 

só representa um elevado reconhecimento a cada 

um dos agentes policiais dos departamentos acima 

referidos, mas também aos trabalhos de prevenção 

da epidemia executados ao longo de mais de um 

ano por todo o pessoal desta Corporação. Esta 

Corporação vai transformar esta honra em força 

infinita, continuando a consolidar os resultados 

duramente conquistados na prevenção da epidemia 

e persis t indo em avançar com tenacidade e 

coragem!
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行政長官賀一誠分別向本局代表江偉俊警務總長、李昶文警務總長及鄭俊禧副警務總長頒授「英勇獎章」
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, atribuiu respectivamente a “Medalha de Valor” aos representantes desta 
Corporação: Intendente Kong Wai Chon, Intendente Lei Chong Man e Subintendente Cheang Chon Hei

行政長官賀一誠及夫人、保安司司長黃少澤、警察總局局長梁文昌、澳門海關關長黃文忠、保安司司長辦公室主任
張玉英、本局局長吳錦華及本局領導先後與澳門警務廳、海島警務廳及特警隊主管合照
Fotografia conjunta do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng e sua esposa, Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Leong Man Cheong, Director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Man 
Chong, Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança, Cheong Ioc Ieng, Comandante desta Corporação, Ng Kam Wa e 
dirigentes desta Corporação com as chefias do DPM, DPI e UEP
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就職晉升
Tomadas de posse e Promoções

2021 年 1 月 4 日，在本局總部舉行了警官晉升儀式。

1 位副警務總長獲晉升為警務總長：禤健林

No dia 4 de Janeiro de 2021, esta Corporação realizou a 

Cerimónia de Promoção de Oficiais. 1 Subintendente foi 

promovido ao posto de Intendente: HUN KIN LAM
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2 位警司獲晉升為副警務總長：劉家榮及張健欣。

2 Comissários foram promovidos ao posto de Subintendente: LAO KA WENG e CHEONG KIN IAN.
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2021 年 4 月 16 日，50 位首席警員獲晉升為副警長，包括普通

職程 49 位及機械職程 1 位。

No dia 16 de Abril de 2021, 50 Guardas Principais foram promovidos ao 

posto de Subchefe, incluindo 49 agentes da carreira ordinária e 1 agente 

da carreira de mecânico.

2021 年 12 月 13 日，11 位副警長獲晉升為警長。

No dia 13 de Dezembro de 2021, 11 subchefes foram 

promovidos ao posto de chefe.
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2021 年 6 月 10 日，129 位警員獲晉升為首席警員，

包括普通職程 127 位及音樂職程 2 位。

No dia 10 de Junho de 2021, 129 agentes foram promovidos 

ao posto de Guarda Principal, incluindo 127 agentes da 

carreira ordinária e 2 agentes da carreira de músico.

2021 年 5 月 18 日，117 位學員完成第二十九屆保安學員培訓課程就職成為警員，包括一般職程

116 位及音樂職程 1 位。

No dia 18 de Maio de 2021, 117 instruendos tomaram posso do cargo de Guarda após a conclusão do 29.º 

Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, incluindo 116 agentes da carreira 

ordinária e 1 agente da carreira de músico.
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持續開展多元培訓
Desenvolvimento contínuo de formações diversificadas

本局秉持「廉潔高效、專業精幹」的信念，持

續開展多元培訓計劃，舉辦專業課程及講座。

透過針對性強化警務知識、專項培訓與心理素

質範疇等培訓工作，強化人員技能與知識，以

應對瞬息萬變的治安形勢，提升警隊專業的執

法能力。

Aderindo à crença de “Integridade, alta eficiência, 

competência e profissionalismo”, esta Corporação 

desenvolve, de forma permanente, vários programas 

本局與社會工作局合辦講座
Palestra organizada conjuntamente por esta Corporação e 
Instituto de Acção Social

截查及控制可疑人士技巧培訓
Formação das técnicas para a intercepção e controlo dos 
suspeitos

警務人員進修課程、打擊販賣人口犯罪講座、

急救課程、警務報告課程、認識性騷擾和性侵

犯問題講座、預防及打擊家庭暴力法講座等。

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

diversificados de formação, e realiza os cursos 

e palestras profissionais.  Através do reforço 

específico do conhecimento policial, formação 

específica e trabalhos de formação no âmbito 

de perfil psicológico, fortalece as habilidades e 

conhecimentos do pessoal para lidar com a situação 

de segurança pública em constante mudança e 

elevar as capacidades profissionais da execução da 

lei da equipa policial.

射擊訓練
Treino de tiro

掩護物的使用訓練
Treino da utilização de objectos de protecção

Curso de aperfeiçoamento para Agentes Policiais, 

Palestra sobre o Combate ao Crime de Tráfico de 

Pessoas, Curso de Primeiros Socorros, Curso sobre 

as Participações Policiais, Importunação Sexual 

e Abuso Sexual, Lei de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica etc…
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課程有助加強護送隊成員的車輛操控技術
O curso contribui para o reforço das técnicas 
de controlo de veículos aos membros do 
Grupo de Acompanhamento

搜查可疑車輛訓練
Instrução de busca em 
veículos suspeitos

持槍行進戰術動作
訓練
Treino táctico com 
armas de fogo

大型公眾活動突發衝擊事件演練
Exercício de ocorrência de impacto súbito das actividades 
públicas em grande escala

加強人員的溝通接待能力以提升服務質素
Reforço da capacidade de comunicação e de 
atendimento do pessoal, com vista a elevar a 
qualidade dos serviços prestados 讓人員掌握內部文書的格式及寫作技巧

Ajuda o pessoal em dominar o formato e das 
técnicas de redacção dos expedientes internos

警務護送課程、警方警誡課程、警務應變防暴

課程及特別巡邏訓練課程等。

Curso de Escolta Policial, Curso de Formação de 

Advertência Policial, Curso de Intervenção Policial e 

Curso de Formação de Patrulha Especial etc…

專項培訓
Formação específica

國家安全與一國兩制專題講座、接待技巧課程、

文稿寫作技巧課程、持廉守正講座、活動策劃

及統籌課程、電腦軟件應用課程及緩減壓力講

座等。

人員素質培訓
Formação sobre a qualificação do pessoal

Palestra sobre Segurança Nacional e Um País, Dois 

Sistemas, Curso de Técnicas de Atendimento ao 

Público, Curso de Técnicas de Redacção, Palestra 

sobre “Carácter Nobre, Conduta Íntegra”, Curso 

sobre Planeamento e Coordenação dos Eventos, 

Curso de Aplicação de Softwares Informáticos e 

Palestra para Alívio de Pressão etc…
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交流活動
Actividades de intercâmbio

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)

為推動區域安全與社會穩定發展，本局積極與

各地警務機關及本澳政府部門進行交流互訪，

藉此交流警察文化、分享警務工作心得、探討

區域警務合作，互相借鑒學習，從而啟發優化

警務工作。

A fim de promover a segurança regional e o 

desenvolvimento estável  da sociedade, esta 

Corporação realiza activamente intercâmbios 

e visitas mútuas com as autoridades policiais 

dos diversos locais e os Serviços e entidades 

públicos de Macau, para o intercâmbio cultural 

da polícia, compartilha das experiências sobre os 

trabalhos policiais, discussão sobre a cooperação 

policial entre as regiões e aprendizagem mútua, 

desenvolvendo assim a optimização dos trabalhos 

policiais.

中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室警務聯絡部到訪本局
Visita do Departamento dos Serviços de Ligação para os Assuntos Policiais do Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau à 
Corporação

第十九次粵澳警務聯絡工作會議
19.ª Reunião de Trabalho para os Assuntos de Ligação entre as 
Autoridades Policiais de Guangdong e Macau
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黃少澤司長率領本澳代表團出席工作會晤
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, liderou uma delegação das Polícias de Macau para
participar no encontro de trabalhos

粵方代表團參觀本局設施及警用裝備
Visita da delegação de Guangdong às instalações desta 
Corporação e aos equipamentos policiais

吳錦華局長向珠海市公安局代表介紹流動指揮車
的設備
O Comandante Ng Kam Wa apresentou ao 
representante da Directoria Municipal de Segurança 
Pública de Zhuhai os equipamentos do veículo de 
comando móvel( 相片來源：警察總局 )

(Fonte da foto: SPU)

警察總局局長梁文昌與本局局長吳錦華接待珠海市公安局代表團
O Comandante-geral dos SPU, Leong Man Cheong e o Comandante do CPSP, Ng Kam Wa 
receberam a visita da delegação do Departamento de Segurança Pública da Cidade de Zhuhai

( 相片來源：保安司司長辦公室 )
(Fonte da foto: GSS)
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國務院港澳辦考察港珠澳大橋口岸
Inspecção do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do 
Conselho do Estado ao Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau

黃少澤司長率領官員與廣東省調研組會晤
O Secretário para a Segurança,Wong Sio Chak, liderou os oficiais para um 
encontro com o Grupo de Estudo da Província de Guangdong

伍素萍副局長向來賓介紹自助通關設施
A 2.ª Comandante, Ng Sou Peng, apresentou 
aos convidados as instalações de passagem 
automática

廣東省公安廳治安管理局參觀旅遊警察流動報案室
Visita do Departamento de Gestão de Segurança dos Serviços de 
Segurança Pública da Província de Guangdong ao Posto móvel da 
Polícia Turística

( 相片來源：保安司司長辦公室 )
(Fonte da foto: GSS)
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( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)

滬澳警務合作第十八次工作會談
18.º Encontro de Trabalho para a Cooperaçãoentre as Autoridades Policiais de 
Xangai e Macau”

警察總局局長助理劉運嫦與本局副局長梁慶康接待上海市公安局代表團
A Adjunta do Comandante-geral dos SPU, Lao Wan Seong e o 2.º Comandante do CPSP, Leong 
Heng Hong, receberam a visita da delegação do Departamento de Segurança Pública da Cidade 
de Xangai

社會協調常設委員會參觀出入境事務大樓
Visita do Conselho Permanente de Concertação Social ao 
Edifício de Serviços de Migração

本局交通廳聯同交通事務局、教育及青年發展局及兩間
巴士公司召開工作會議
Reunião de trabalho realizado por esta Corporação com a 
DSAT, DSEDJ e duas companhias de autocarros
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為持續推動警隊文化建設，強化現代警務理念，

凝聚保安部隊及保安部門人員的向心力，2021

年 11 月 4 日，在澳門保安部隊高等學校舉行

了「2021 澳門保安部隊及保安部門工作經驗

分享會」。分享會另設置了 14 個直播點，現

場及觀看直播的人數約 580 人。人員透過分享

各自工作經驗和心得，互勵互勉，有助凝聚警

隊向心力，團結協助，守護澳門。

本局警員黃嘉豪及黎國新分享工作經驗和心得
Partilha das experiências profissionais pelos Guardas, Wong Ka Hou e Lai Kuok San desta Corporação

保安司司長黃少澤向各分享者致送紀念品
Entrega de lembranças pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, ao pessoal 
que partilhou experiências de trabalhos

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

Com o objet ivo de cont inuar  a  promover  a 

construção da cultura policial,  fortalecer os 

conceitos modernos de policiamento e unir a 

força centrípeta do pessoal das FSSM, decorreu na 

ESFSM em 4 de Novembro de 2021, o " Encontro 

de Partilha de Experiências sobre Trabalhos das 

Forças e Serviços de Segurança de Macau de 2021". 

Na sessão de partilha, foram instalados 14 pontos 

de transmissão ao vivo, e o número de assistentes 

e observadores de transmissão ao vivo foi de cerca 

de 580. Através da partilha das suas próprias 

experiências no trabalho policial, do estímulo e 

encorajamento entre os colegas, apoiando em unir 

a força centrípeta, bem como os esforços para 

proteger a RAEM.
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本局各部門人員觀看分享會直播
O pessoal das diversas subunidades desta Corporação assistiu à sessão de partilha através da rede informática
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互 訪 交 流

2021 年 1 月 13 日，「警民合力，全城抗疫」

中文徵文及「警民合力，守護澳門」攝影比賽

在澳門保安部隊高等學校禮堂舉行頒獎禮。是

次比賽主題以「警民合力」為前提，由警民共

同參與，以文字及圖片為媒界，築起文化領域

的交流渠道，呈現抗疫征程中，警民唇齒相依，

並肩同行，同心協力防疫抗疫。比賽合共 498

人報名，中文徵文比賽共收到 378 篇作品，攝

影比賽共收到 371 幅作品，本局人員亦積極參

與，並榮獲多個獎項。

吳錦華局長與本局獲獎人員合照
Fotografia conjunta do Comandante Ng Kam Wa com os 
agentes premiados desta Corporação

出席頒獎禮全體人員合照
Fotografia conjunta dos presentes na cerimónia de atribuição de prémios

抗疫主題徵文及攝影比賽
Concursos de Composição e de Fotografia de tema anti-epidémico

Teve lugar, no dia 13 de Janeiro de 2021, no 

auditório da Escola Superior das Forças de Segurança 

de Macau, a Cerimónia de Atribuição de Prémios 

do Concurso de Composição em língua chinesa, 

subordinado ao tema “Cooperação entre a Polícia 

e os Cidadãos, Lutar contra a Epidemia em Toda a 

Cidade” e do Concurso de Fotografia, subordinado 

ao tema“União de Esforços entre a Polícia e os 

Cidadãos, Salvaguardar Macau”. Os concursos 

foram baseados no pressuposto de “Cooperação 

entre a Polícia e os Cidadãos”, com a participação 

conjunta da Polícia e dos Cidadãos, utilizando 

textos e imagens como meios de comunicação 

para const rui r  um canal  de in tercâmbio no 

âmbito cultural, mostrando-se que no percurso 

do combate à epidemia, a polícia e os cidadãos 

são dependentes uns dos outros e caminhando 

lado a lado para vencer a epidemia. Nos presentes 

concursos inscreveram-se um total de 498 pessoas. 

Foram recebidos, respectivamente, um total de 

378 trabalhos para o concurso de composição em 

língua chinesa e um total de 371 trabalhos para o 

concurso de fotografia. Os agentes desta Corporação 

participaram activamente e receberam uma série de 

prémios.
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澳門保安部隊高等學校校長黃子暉、本局副警司張恩僮
及司法警察局副督察李瀚妮共同參與論壇
O Director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, Wong Chi Fai, a Subcomissária desta Corporação, 
Cheong Ian Tong e a Subinspectora da PJ, Lei Hon Nei, 
participaram, conjuntamente, no Fórum

2021 年 9 月 13 日至 15 日，中國人民公安大

學在北京透過線上線下方式舉辦「第十二屆國

際警務論壇」，邀請 14 個國家和地區，以及

中國內地和香港、澳門特別行政區的警察院校

負責人、警務專家、學者等 170 餘人參加，共

同探討國際疫情防控背景下警務工作的重點、

難點和前沿問題。本局副警司張恩僮發表題為

《公共安全與公共衛生事件的警務處置》報告，

分享工作經驗。

Decorreu de 13 a 15 de Setembro de 2021, o “12.º 

Fórum Policial Internacional”, realizado em Pequim 

e por meios online e offline, pela Universidade 

de Segurança Pública do Povo da China, em que 

participaram os responsáveis de várias instituições 

da Polícia, os especialistas e os académicos, 

oriundos dos catorze países e regiões, bem como do 

Interior da China, RAEHK e RAEM, perfazendo um 

total de mais de 170 pessoas, os quais discutiram, 

第十六屆「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」

主題為「融通睿智，深化跨境警務合作」。因

應疫情關係，本屆改以出版論文集方式取替舉

辦研討會，輯錄來自海峽兩岸、香港及澳門的

警務人員和專家學者的精選論文，持續推動警

務學術交流和發展。

O tema do “16.º Seminário sobre Ciências Policiais 

entre os Dois Lados do Estreito, Hong Kong e 

Macau” foi "integração inteligente e reforço da 

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會
Seminário sobre a Ciência Policial de Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

為持續提高警務工作實踐績效，本局人員積極

鑽研警務學術理論、研究並撰寫警務學術論文、

參與警務學術交流活動，透過區域間的警務學

術交流，致力促進跨區域間的警務合作及警務

學術文化發展。

警務學術交流
Intercâmbio académico do policiamento

國際警務論壇
Fórum Policial Internacional

A fim de melhorar,  de forma permanente,  o 

desempenho sobre a concretização das tarefas 

policiais, o pessoal desta Corporação estuda 

activamente as teorias académicas policiais, estuda 

e elabora teses académicas policiais e participa 

em actividades académicas policiais, e, através do 

intercâmbio académico policial entre as regiões, 

empenha-se em promover a cooperação policial 

entre as regiões e o desenvolvimento da cultura 

académica policial.

( 相片來源：澳門保安部隊高等學校 )
(Fonte da foto: ESFSM)

em conjunto, as prioridades, dificuldades e questões 

de vanguarda do trabalho policial no contexto da 

prevenção e controlo de epidemias internacionais. A 

Subcomissária desta Corporação, Cheong Ian Tong, 

apresentou o seu relatório sob o tema “Tratamento 

Policial de Incidentes de Segurança e Saúde Pública” 

para partilhar as experiências de trabalho.

cooperação policial transfronteiriça" e em resposta 

à situação epidémica, o seminário deste ano foi 

feita através da publicação de coleção de artigos 

em substituição da realização de seminário, tendo 

sido recolhidas as teses seleccionadas dos agentes 

policiais e especialistas de ambos os lados do 

estreito, Hong Kong e Macau, para continuarem 

a  p romove r  o  in t e rcâmbio  académico  e  o 

desenvolvimento dos assuntos policiais.
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文娛康體活動
Actividades Culturais, 

Recreativas e Desportivas
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文 娛 康 體 活 動

為促進本局人員的身心健康發展，培養同僚合

作精神並強化團隊凝聚力，本局開設了多個康

體隊伍。因應疫情形勢變化，為落實疫情防控

措施，康體隊伍多次暫停練習。在此艱苦時刻，

人員仍勇於接受挑戰，突破自我，積極參與活

動及比賽，展現人員才藝和潛能，助力警隊組

織性文化建設。

內部籃球賽
Competição Interna de Basquetebol

本局女子籃球隊與培正中學女子籃球校隊進行「警 ‧ 校籃球交流賽」
O grupo feminino de basquetebol desta Corporação realizou “Torneio de Intercâmbio de Basquetebol entre Polícia e Escolas” com 
o grupo feminino de basquetebol da Escola Secundária Pui Ching

No intuito de promover o desenvolvimento físico 

e mental do pessoal desta Corporação, cultivar 

o espíri to de cooperação entre os colegas e 

fortalecer a coesão da equipa, esta Corporação 

criou várias equipas desportivas e recreativas. 

Conforme a evolução da situação epidémica, a 

fim de implementar as medidas de prevenção e 

controlo da epidemia, as equipas desportivas e 

recreativas suspenderam os treinos por várias vezes. 

Nesta altura árdua, o pessoal ainda é corajoso 

para aceitar desafios, superar os próprios limites, 

participar activamente em atividades e competições, 

e demonstrar os seus talentos e potencialidades, 

contribuindo assim para a construção da cultura 

organizacional da equipa policial.

康體活動
Actividades recreativas e desportivas

內部賽
Torneio interno
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內部長跑比賽
Competição Interna de Corrida de longa distância

內部五人足球賽
Competição Interna de Futebol de Cinco

內部七人足球賽
Competição Interna de 
Futebol de Sete
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文 娛 康 體 活 動

「保安盃」賽事
Competições da “Taças Desportivas das FSM”
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文 娛 康 體 活 動

公開賽
Torneio aberto

跑步隊於「2021 長跑聯賽」合獲佳績
A Equipa de Corrida obteve bons resultados no “Torneio de Corrida 
de Longa Distância 2021"

空手道隊「2021 全澳空手道公開賽」獲佳績
A equipa do karaté obteve bons resultados no "Torneio 
Aberto de Karaté de Macau 2021"
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女子排球隊參加「2021 全澳公開排球聯賽」勇奪女子乙一組冠軍
A Equipa Feminina de Voleibol participou na "Liga aberta de Voleibol de 
Macau 2021" e ganhou o 1.º lugar no grupo feminino B1

龍舟隊參加「2021 澳門國際龍舟賽 - 
澳門公共機構小龍賽 200 米」奪得季軍
A equipa de barco-dragão ganhou o 3.º lugar na “Regata de 
Pequenos Barcos de Dragão entre as Entidades Públicas de Macau 
do Torneio Internacional de Barcos de Dragão de Macau 2021"

乒乓球隊於「2021 全澳兩分盃乒乓球團體賽」奪亞
A equipa de ténis de mesa ganhou o 2.º lugar no “Torneio de 
Ténis de Mesa de Dois Pontos por Equipas de Macau 2021”
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文 娛 康 體 活 動

「警察 ‧ 戰疫」填色及繪畫創作比賽頒獎禮
Cerimónia de atribuição de prémios do Concurso de pintura e desenho criativo 
“Polícia-Combate à epidemia”

在塔石青少年展藝館舉行作品展
Exposição de Obras realizada no Pavilhão de Exposições e 
Espectáculos Artísticos para Jovens

本局領導層向獲獎學生頒發獎狀和禮物
O dirigente desta Corporação atribuiu aos estudantes premiados os certificados e as prendas
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「治安小警苗」親子活動
“Polícia Juvenil” Actividades da família

親子手作坊
Workshop entre pais e filhos

前往青少年愛國愛澳教育基地
瞭解中國文化歷史
Deslocação à Base de Educação 
de Amor pela Pátria e por Macau 
para Jovens com vista a conhecer 
a história e a cultura da China

參觀活動
Actividades de visita

學警訓練體驗
Experimentação da formação policial

氣槍射擊體驗
A experimentar o tiro de pistola de ar comprimido
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聖誕聯歡
Festa do Natal

本局嚴謹遵循特區政府疫情防控常態化原則，

以線上形式進行年度聖誕聯歡活動，與現職及

退休警務人員，以及其家屬共慶佳節。

Esta Corporação seguiu rigorosamente o princípio da 

normalização de prevenção e controlo da epidemia 

do Governo da RAEM, realizou a actividade de Festa 

de Natal online, no sentido de festivar em conjunto 

com os efectivos e os aposentados agentes policiais, 

bem como as suas famílias.

線上進行抽獎
Realização de sorteio de prémios on-line
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線上活動結束後，各部門舉行了致送獎品和禮物的儀式
Cerimónia de entrega de prémios e prendas realizada por vários departamentos após a conclusão das 
actividades on-line
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01
本局人數（截至 2021 年 12 月 31 日）
Pessoal efectivo do CPSP (até 31 Dezembro de 2021)

1.1 保安部隊人員
 Agente das Forças de Segurança

保安部隊人員總數 No total de agentes das Forças de Segurança            5,009 人 Pessoas

文職人員 Pessoal civil            436 人 Pessoas

1.2 文職人員
 Pessoal civil 

Subchefe

Guarda Principal

Guarda de Primeira

Guarda

基礎人員 Classe de agentes 4,726 人 Pessoas

警官 Classe de oficiais 283 人 Pessoas

Superintendente Geral

Superintendente

Intendente

Subintendente

Comissário

Subcomissário

Chefe Superior

Chefe

《保安部隊及保安部門人員通則》於 2021 年 9 月 15 日生效，增設「高級警長」。
O “Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança” entrou em vigor 
no dia 15 de Setembro de 2021, acrescentando o posto de “Chefe Superior”.
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02
2021 年本局人員授勳與嘉獎
Medalhas e louvores concedidos ao pessoal do CPSP em 2021 

傑出服務獎章 - 英勇獎章

Medalhas de serviços distintos – 

medalha de valor

澳門警務廳
Departamento Policial de Macau

海島警務廳
Departamento Policial das Ilhas

特警隊
Unidade Especial de Polícia

保安司司長嘉獎

Louvores concedidos pelo 

Secretário para a Segurança

譚乃舟 副警長
Subchefe TAM NAI CHAO

譚健婷 警員
Guarda TAM KIN TENG

治安警察局局長嘉獎

Louvores concedidos pelo Comandante do 

Corpo de Polícia de Segurança Pública

源劍鋒 副警務總長
Subintendente UN KIM FONG

劉家榮 副警務總長
Subintendente LAO KA WENG

陳增祥 警司
Comissário CHAN CHANG CHEONG

黎燕君 副警司
Subcomissária LAI IN KUAN

岑浩偉 警長
Chefe SAM HOU VAI

崔敬業 警長
Chefe CHOI KENG IP

梁力恆 警長
Chefe LEONG LEK HANG

譚銳光 警長
Chefe TAM IOI KUONG

容家偉 警長
Chefe IONG KA WAI

麥旨樑 副警長
Subchefe MAK CHI LEONG

鍾燕芬 副警長
Subchefe CHONG IN FAN

陶偉業 副警長
Subchefe TOU WAI IP

趙偉業 副警長
Subchefe CHIU VAI IP

陳建鋒 副警長
Subchefe CHAN KIN FONG

程志樂 首席警員
Guarda Principal CHENG CHI LOK

施宏斌 首席警員
Guarda Principal SI WANG PAN

陳灝昕 首席警員
Guarda Principal CHAN HOU IAN

何家俊 首席警員
Guarda Principal HO KA CHONG

朱健珊 首席警員
Guarda Principal CHU KIN SAN

曾輝斌 首席警員
Guarda Principal CHANG FAI PAN

梁展輝 警員
Guarda LEONG CHIN FAI

梁金華 警員
Guarda LEONG KAM WA

梁文樂 警員
Guarda LEUNG MAN LOK

黃志煇 警員
Guarda WONG CHI FAI

陸文安 警員
Guarda LOK MAN ON

陳文康 警員
Guarda CHAN MAN HONG

方家豪 警員
Guarda FONG KA HOU

黎賢聰 警員
Guarda LAI IN CHONG

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

departamentos

746 人 pessoas
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博士  Doutorado 1

碩士  Mestrado 58

大學  Licenciado 2,244

大專  Bacharelato 1,774

高中  Ensino Secundário Complementar 739

初中及以下  Ensino Secundário Geral ou Inferior 193

04
本局人員學歷分佈
Habilitações académicas de pessoal do CPSP

4.1 截至 2021 年 12 月 31 日學歷分佈數字
 Situação de habilitações académicas até 31 Dezembro de 2021

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

人
Pessoas

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

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

5.1 罪案數字
 Registos de casos de crimes

人
Pessoas

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

千萬
Dezena de milhoes

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

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

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

萬個
Dezena de milhar

人
Pessoas
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08
2021 年本局警務行動
Operações policiais realizadas em 2021

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

        次數  Vezes 901

        巡查地點數量 N.º de locais fiscalizados 3,688

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 353

        檢控僱主人數  N.º de empregadores processados 98

「掃黃」行動  Operações de combate contra a prostituição

        次數  Vezes 228

        查獲人數  N.º de pessoas detectadas 221

        刑事檢控人數  N.º de pessoas processadas criminalmente 18

        受害人數  N.º de vítimas 21

稽查娛樂場所  Fiscalização a estabelecimentos de diversões

        巡查場所數量  N.º de estabelecimentos fiscalizados 399

        檢控場所數量  N.º de estabelecimentos autuados 12

反罪惡行動  Operações anti-crime

        次數  Vezes 187

        調查人數  N.º de pessoas investigadas 4,053

社區防罪宣傳次數  Sensibilização comunitária de prevenção da criminalidade 102

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

場數  Vezes 33

受眾  N.º de pessoas 618

接待社群參觀次數  Recepção de visitas de associações 14

專題講座 
Palestras Temáticas

場數  Vezes 169

受眾  N.º de pessoas 16,371

社群會面次數  Encontros com associações 84

警情發佈  Divulgação de actividades da Polícia

傳統平台 
Através de plataformas 
tradicionais

16,776

新媒體
Através de nova Média

2,290

經社區聯絡主任
Através de coordenadores 
comunitários

11

09
2021 年社區警務工作執行概況
Generalidade da execução do trabalho de policiamento comunitário em 2021
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10
投訴及反映
Queixas e participações

接獲總數 Total de casos recebidos 860

     反映  Participações 185

     投訴  Queixas 675

            涉及人員之投訴  Queixas que envolveram agentes            491

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

408

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

9

     已處理  Tratados 816

     跟進中  Em curso de tratamento 44

10.1 全年接獲及處理數字 ( 截至 2021 年 12 月 31 日 )
 Registos de casos recebidos e tratados em 2021 (até 31 de Dezembro)

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

宗
Casos
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11
出入境事務
Assuntos de Migração

11.1 2021 年各地居民出入境人次及比例
 Número e proporção de entradas e saídas de residentes de diferentes localidades em 2021

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

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

百萬
Dezena de milhão

百萬
Dezena de milhão
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11.5 過去五年本局遣返人數
 Registos de indivíduos repatriados nos últimos cinco anos

人
Pessoas

11.4 2021 年本澳各口岸出入境比例
 Proporção de entradas e saídas de diferentes postos fronteiriços de Macau em 2021
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12.2 2021 年檢控的士違規數字
             Registos de infracções de taxistas autuadas em 2021

12
交通處理數字
Dados Estatísticos do Trânsito

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

2020 年
Ano de 2020

2021 年
Ano de 2021

意外總數  Total de acidentes de viação 10,194 12,776

　　輕傷人數  Número de feridos ligeiros 3,507 4,294

　　重傷人數  Número de feridos graves 82 80

　　死亡人數  Número de mortes 5 5

致命事故宗數  Número de acidentes fatais 5 5

涉及醉酒駕駛之交通意外  
Acidentes de viação que envolveram a condução sob influência alcoólica

89 87



A
pêndice

145

12.3 違例檢控數字
 Registos de infracções autuadas

2020 年
Ano de 2020

2021 年
Ano de 2021

檢控總數  Total de autuações 550,815 585,284

公共道路違法泊車 estacionamentos ilegais em vias públicas 313,012 379,283

收費車位無繳費及逾時泊車 Não pagamento em parques de estacionamento tarifados/Estacionamento fora das horas 186,130 151,155

斑馬線無讓先  Não ceder passagem nas zebras 636 481

不遵守符號  Não obedecer à sinalização de trânsito 5,491 10,858

行車不開燈 / 車燈不合規格  Conduzir com as luzes apagadas / modelo de luzes não conforme o autorizado 507 506

車牌不合規格行車  Modelo de matrícula não conforme o autorizado 189 187

無牌駕駛  Condução por não habilitado 218 208

無車輛文件行車  Falta de documentos do veículo 2,612 2,559

無繳納車輛使用牌照稅行車  Sem Imposto de Circulação 859 580

越過實線  Ultrapassagem da linha contínua entre duas faixas de rodagem 1,106 1,131

違例橫過馬路  Atravessamento de vias sem obedecer às regras de trânsito 671 897

違例運載危險品  Transporte ilegal de produtos perigosos 0 4

危險載貨  Transporte de mercadorias sem medidas de segurança 226 519

超載  Sobrecarga 205 182

超重  Excesso de peso 2,409 1,535

電單車乘坐未滿 6 歲兒童  Transporte de crianças com idade interior a 6 anos em motociclos 7 10

無配戴安全帶  Falta de uso do cinto de segurança durante a condução 1,772 1,104

車身顏色不符  Cor do veículo não conforme com o livrete 54 60

酒精測試
Exame de pesquisa de álcool

受檢人數  Total de pessoas examinadas 41,733 39,572

超標人數  N.º de pessoas com resultados superiores aos limites legais 260 216

的士違規  Infracções de taxistas 147 95

「白牌車」 Exercício de serviços de transporte sem a devida autorização 62 13

超速  Excesso de velocidade 15,880 13,112

衝紅燈  Ultrapassagem do sinal vermelho 3,424 3,991

駕駛時使用手提電話  Uso de telemóvel durante a condução 3,404 2,226

車呔不合規格  Modelo de pneus não conforme com o autorizado 80 122

音量超標  Perturbações sonoras 4 6

尾氣超標  Lançamento de fumo poluente 124 79

路口區域黃色標記停留 ( 黃格停車 )  Parar na marca amarela da zona da entrada de vias (paragem na marca amarela) 522 208

罰款總金額  Total do valor de multas $118,187,828 $133,097,195
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13
2021 年服務承諾履行情況

 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

1 入境及逗留許可

1 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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

3 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

2 出入境手續

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

出入境管制廳
各出入境事務站

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

100%
( 註 2 )

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

6 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續 — 經本局指紋系統
核實身份 20 分鐘 98% 99.83%

7 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續 — 非經本局指紋系統
核實身份 25 分鐘 98% 100%

8 申請「個人出入境紀錄證明」 3 個工作日 90% 居留及逗留事務廳
查詢及資訊分處 99.99%

3 非本澳居民遺失入境時
所使用證件之處理

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

居留及逗留事務廳
逗留分處（辦公時間）

出入境管制廳
調查及遣送警司處
（非辦公時間）

100%

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

4 延長「逗留許可」

11 普通延長 ( 不超過 90 日 ) 1 個工作日 80%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

12 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

14 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

5 外地僱員身份認別證

15 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
外地僱員分處

100%

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

17 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% 100%

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

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

20 非專業外地僱員續期申請（網上遞交申請） 5 小時 98% 100%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

21 取消 20 分鐘 97% 100%

22 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

24 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

25 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
逗留分處

---

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

27 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

29 來自中國內地持《前往港澳通行證》（俗稱《單程證》）之人士
申請「居留許可」 5 個工作日 97%

居留及逗留事務廳
居留分處

100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% ---

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

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% 100%

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

34 申請「證明有關文件是複印自當事人檔案之證明」 2 個工作日 95% 98.77%

35 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% 93%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 99.17%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

居留及逗留事務廳
逗留分處

100%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% 100%

43 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

45 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% 100%

11 往港特別證明書
(STATEMENT)

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90% ---

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

12 回境許可證明書

50 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

居留及逗留事務廳
居留分處

---

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

52 申請「其它按檔案資料簽發之證明」 3 個工作日 98% ---

13 緊急求助服務 53 接聽熱線 (999) 9 秒 99% 策劃行動廳
行動通訊中心 99.91%

14 收納交通違例罰款 54 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%
交通廳

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

100%

15
登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指之
駕駛執照

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

 ( 註 1 )

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

澳門南區交通警司處
海島交通警司處

98.37%

57 申請《交通意外證明書》 10 個
工作日 90% 100%

17 報失 58 本澳居民報失證件（3 個之內） 15 分鐘 95% 澳門警務廳
海島警務廳 98.98%

18 處理拾獲物 59 拾獲本澳居民證件 — 發還通知 15 分鐘 80%

澳門警務廳
海島警務廳

出入境管制廳
交通廳
特警隊

97.11%

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

20 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察及記錄科

---

21 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

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

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

23 使用及攜帶競賽武器
准照

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

情報廳
槍械及彈藥科

100%

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

67 續期 17 個
工作日 95% 100%

68 補發 11 個
工作日 95% 100%

69 取消 即日 99% 100%

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

工作日 95% 100%

25 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個
工作日 98% 100%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 100%

26 購買子彈之許可
73 申請 10 個

工作日 95% 95.80%

74 取消 即日 99% ---

27
武器／彈藥／爆炸品／
仿真槍械之入口／出口
許可

75 申請《入口／出口許可》 13 個
工作日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% ---

28 保安員工作證 77 申請 10 個
工作日 98% 情報廳

私人保安企業科 100%

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

行動通訊中心 100%

30 有報酬勞務 ( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個
工作日 99%

策劃行動廳
策劃行動辦公室

100%

80 申請 ( 逐次性 / 工程 ) — 審批 即日 99% 100%

81 申請 ( 活動 ) — 發出費用評估 2 個工作日 99% 100%

註 : 

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

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

---  表示全年沒有申請個案。
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Situação de implementação da Carta de Qualidade do ano 2021

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota: 1)

1 Autorização de entrada e 
permanência

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

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

2 Formalidades de entrada e 
saída

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

Postos de Migração 
(Indicadores da qualidade 

n.° 4, 6 e 7)
Posto de Migração das 

Portas do Cerco 
(Indicador da qualidade 

n.° 5) do
Departamento de 

Controlo Fronteiriço

100%
(Notas: 2)

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

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

20 minutos 98% 99.83%

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

25 minutos 98% 100%

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

Subdivisão de Consultas 
e Informática do

Departamento para os 
Assuntos de Residência 

e Permanência

99.99%

3

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

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

1 hora 98%
Subdivisão de 

Permanência do 
Departamento para os 

Assuntos de Residência 
e Permanência

(durante horas de 
expediente)

Comissariado de 
Investigação e 

Repatriamento do
Departmento de 

Controlo Fronteirço
(fora de horas de 

expediente)

100%

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

3 horas 98% 100%

4 Prorrogação da "Autorização de 
Permanência"

11 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%

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

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

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

5 Titulo de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

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

Subdivisão de 
Trabalhadores Não 

Residentes do
Departamento para os 

Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

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

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

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

até às 16H00 
do dia útil 
imediato

90% 100%

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

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

6

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

21 Cancelamento 20 minutos 97% 100%

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

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

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

Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota: 1)

7
"Autorização Especial de 
Permanência" para Estudantes 
do Exterior

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

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

8 Autorização de Residência

29
Pedido de autorização de residência para os cidadãos chineses, 
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%

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

do dia útil 
imediato

95% ---

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

até às 12H00 
do dia útil 
imediato

95% 100%

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

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

34 Pedido de "Certidão comprovativa de que os documentos são cópias 
extraídas do processo do requerente" 2 dias úteis 95% 98.77%

35 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 98% 93%

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 99.17%

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

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

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Subdivisão de 
Permanência do

Departamento para os 
Assuntos de 
Residência e 
Permanência

100%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

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

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

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

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

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

46 Pedido
até às 15H00 

do dia útil 
imediato

90% ---

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

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

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

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Subdivisão de Residência 
do Departamento para 

os Assuntos de 
Residência e 
Permanência

---

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

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

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

99.91%

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

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

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação 

dos 
objectivos 

previamente 
definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota: 1)

15

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

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

Departamento de 
Trânsito

100%

16 Documentos comprovativos de 
acidente de viação

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

das Ilhas do
Departamento de 

Trânsito

98.37%

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

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

98.98%

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

Notificação de devolução 15 minutos 80%

Departamento Policial 
de Macau 

Departamento Policial 
das Ilhas

Departamento de  
Controlo Fronteiriço

Departamento de 
Trânsito

Unidade Especial de 
Polícia

97.11%

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

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

100%

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

Comissariado de 
Fiscalização e Registo do 

Departamento de 
Informações

---

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

22 Alvará para cremação de restos 
mortais

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

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

23 Licença de uso e porte de arma 
de competição

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

Secção de Armas e 
Munições do 

Departamento de 
Informações

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% 100%

69 Cancelamento no mesmo 
dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 100%

25 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

26 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 95.80%

74 Cancelamento no mesmo 
dia 99% ---

27

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

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

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

28
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

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

Departamento de 
Informações

100%

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

Centro de Operações e 
Comunicações do 
Departamento de 
Planeamento de 

Operações

100%

30 Serviços remunerados (Serviço 
Gratificado)

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

Operações

100%

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

81 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" é calculada segundo o resultado dos testes por amostragem, sendo o intervalo de confiança e o grau de credibilidade do seu número 
total das referidas amostras, respectivamente, de 3 e de 99%.

--- Significa que nesse ano, a carta de qualidade não estava ainda implementada. 
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