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「 全 澳 城 市 電 子 監 察 系 統 」（ 俗 稱

「天眼」系統）首階段於 9 月 15 日

零時起正式投入使用。為深入了解運

作情況，於 9 月 13 日保安司黃少澤司長在警察

總局馬耀權局長、保安司司長辦公室張玉英主

任、司法警察局周偉光局長與本局黃子暉代局長

等領導，以及跨部門工作小組人員的陪同下，分

別巡視設於本局總部大樓內的控制中心和伺服

器數據中心，以及位於北安出入境事務廳大樓內

的設備系統及儲存中心。巡視期間司長聽取了部

門就各中心運作和系統具體操作的匯報，並向負

責操作人員了解試行情況。黃少澤司長表示保安

當局將貫徹「科技強警」的施政理念，透過各種

科技強化執法能力，有效地打擊犯罪，全力維護

本澳社會治安穩定。

保安司司長巡視「天眼」系統設施

Inspecção do Secretário para a Segurança 
ao Sistema TeleEye

15
九月 SET

特  稿
Reportagem
Especial

黃少澤司長及馬耀權局長了解「天眼」運作情況
Explicação sobre o funcionamento do sistema TeleEye ao Secretário para a Segurança Wong 
Sio Chak e ao Comandante-geral Ma Io Kun

A primeira fase do Sistema de Videovigilância em 
Espaços Públicos (vulgarmente conhecido por sistema 
TeleEye), entrou efectivamente em uso a partir 
de zero hora do dia 15 de Setembro. Para melhor 
compreender o seu funcionamento, o Secretário para 
a Segurança, Wong Sio Chak, acompanhado de vários 
dirigentes, incluindo o Comandante-Geral dos Serviços 
de Polícia Unitários, Ma Io Kun, a chefe do Gabinete 
do Secretário para a Segurança, Cheong Ioc Ieng, o 
director da Polícia Judiciária, Chau Wai Kuong, e o 
Comandante Subst.º desta Corporação, Wong Chi 
Fai, etc., bem como do pessoal do grupo de trabalho 
interdepartamental, efectuou em 13 de Setembro, uma 
inspecção respectivamente ao Centro de Controlo e 
Centro de Servidores e Dados, instalados no edifício 
Conforseg, e aos equipamentos, sistemas e centro 
de conservação no edifício do Serviço de Migração. 
Durante a inspecção, ao Secretário foi apresentada 
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巡視控制中心和伺服器數據中心
Inspecção ao Centro de Controlo e Centro de 
Servidores e Dados

開辦培訓課程以提升人員相關知識
Realização de curso de formação para enriquecer 
conhecimentos dos agentes

「天眼」系統操作情況
O sistema TeleEye em funcionamento

uma informação pelos respectivos serviços sobre o 
funcionamento dos referidos centros e a operação 
dos sistemas, e uma explicação pelo pessoal de 
operação sobre a situação do comissionamento. O 
Secretário Wong Sio Chak afirmou que as autoridades 
de segurança prosseguiriam o princípio de governação 
« colocar a tecnologia ao serviço do trabalho policial », 
e, com recurso a diferentes técnicas científicas, iriam 
reforçar a capacidade da aplicação de lei e combater 
efectivamente a criminalidade, e proteger com todos 
os esforços, a estabilidade social e segurança pública 
de macau.
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澳門特別行政區立法會應保安司邀請

於 8 月 10 日到訪治安警察局，由立

法會賀一誠主席、林香生副主席及崔

世昌第一秘書率眾議員一行 26 人約於 10 時抵

達特警隊大樓，保安司黃少澤司長聯同張玉英主

任帶領梁文昌局長、黃子暉代副局長以及各部門

主管熱情接待。

活動首先由相關部門代表到向到訪議員介紹本

局主要職能的工作情況，接著展示特殊警種裝

備、新警種特別巡邏組的工作及訓練情況等。隨

後，由出入境事務廳警官陪同前往關閘邊檢站視

察離境及入境大堂的運作情況，講解有關出入境

驗證櫃台、控制台、自助過關通道、學童專道的

運作及面容識別系統等出入境設施，議員對有關

運作表示關注並積極提出問題和意見。

透過本次到訪，讓各位議員對治安警察局各範疇

警務工作能夠進一步加深了解，有效增進雙方的

溝通和理解，並同時獲得各議員給予不少寶貴意

見及指導，以進一步完善本局各範疇的工作，促

進警務工作的素質及專業效能，提升執法水平。

No dia 10 de Agosto, a convite da Secretaria para 
a Segurança, a Assembleia Legislativa da RAEM 
visitou o CPSP, um grupo composto de 26 elementos, 
incluindo deputados, chefiado pelo seu Presidente 
Ho Iat Seng, Vice-Presidente Lam Heong Sang e 
primeiro-secretário Chui Sai Cheong, chegou ao 
Aquartelamento da UTIP cerca das 10 horas, onde 
foi recebido cordialmente pelo Comandante Leong 
Man Cheong, Segundo comandante substituto Wong 
Chi Fai e chefes de Departamentos, liderados pelo 
Secretário para a Segurança Wong Sio Chak e Chefe 
do Gabinete Cheong Ioc Ieng. 

Em primeiro lugar, os representantes dos respectivos 
depar tamentos f izeram aos conv idados uma 
apresentação da situação de trabalho da função 
desta Polícia, em seguida, demonstrando uma 

立法會議員到訪本局

Visita a esta Corporação dos deputados à Assembleia Legislativa

梁文昌局長於珠澳邊界向嘉賓作介紹
Apresentação pelo Comandante Leong Man Cheong aos convidados na 
fronteira entre Zhuhai e Macau

exposição de equipamentos especiais policiais, as 
tarefas e treinos da Equipa Especial de Patrulha. 
Posteriormente dirigiram-se ao Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco, acompanhado com os oficiais do 
Serviço de Migração, para observar o funcionamento 
na sala das partidas e chegadas, foram dados uma 
explicação sobre as instalações de migração, como 
os balcões de examinação, centro de controlo, canais 
de controlo automático, passagem de uso exclusivo 
para estudantes menores e sistema de identificação 
facial, etc. Os deputados deram muita importância aos 
respectivos funcionamentos e colocaram activamente 
perguntas e opiniões. 

Através da presente visita, os deputados podem 
conhecer mais os diversos trabalhos policiais desta 
Corporação, aprofundando eficazmente a comunicação 
e compreensão das duas partes. Com os pareceres e 
indicações preciosos dados pelos deputados, optimiza 
gradualmente os trabalhos dos vários domínios da 
PSP, fomentando a qualidade e a eficiência profissional 
do policiamento, elevando o nível de execução da lei.

10
八月 AGO



5

展示特種裝備
Exibição de equipamentos especiais                           

在邊境站控制台向嘉賓講解通關措施
Explicação sobre as medidas de passagem fronteiriça aos 
convidados no centro de controlo do posto fronteiriço

特別巡邏組應對家暴事件演練
Treino da Equipa Especial de 
Patrulha sobre os incidentes de 
violência doméstica
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社區警務
Policiamento
Comunitário

酒店業警務聯絡機制交流會

Sessão de Intercâmbio sobre o Mecanismo de Ligação de 
Policiamento do Sector de Hotelaria

7 月 20 日，本局於北安出入境事務廳大樓舉辦

「酒店業警務聯絡機制交流會」，共 29 間酒店

保安範疇的 41 名代表參與，獲梁文昌局長及多

位領導主管熱情接待。會上，本局各廳代表就治

安形勢及交通狀況進行工作簡報，而業界代表亦

就預防及打擊酒店周邊範圍相關的犯罪等議題

提出了寶貴意見及建議。本局冀藉著交流會與酒

店業界保持緊密聯繫，攜手預防及打擊犯罪，維

護良好的治安環境，為推動澳門成為國際旅遊休

閒中心而共同努力。

No dia 20 de Julho, o PSP realizou a “Sessão de 
Intercâmbio sobre o Mecanismo de Ligação de 
Policiamento do Sector de Hotelaria” no Edifício 
do Serviço de Migração em Pac On, a qual contou 
com a participação de 41 representantes da área de 

segurança dos 29 hotéis, que foram calorosamente 
recebidos pelo Comandante  Leong Man Cheong 
e várias chefias. Na sessão, os representantes dos 
vários departamentos desta Corporação fizeram 
as breves apresentações de trabalho sobre a 
circunstância de segurança e o estado de trânsito, 
enquanto os representantes do sector deram as 
suas preciosas opiniões e sugestões respeitantes 
à prevenção e combate à criminalidade ocorrida na 
periferia dos hotéis. O PSP espera que mantenha 
estreitamente contacto com o sector de hotelaria 
através desta sessão de intercâmbio, por forma a 
prevenir e combater à criminalidade em conjunto, 
assegurar um bom ambiente de segurança, bem 
como se esforçar conjuntamente para promover a 
transformação de Macau num centro internacional de 

turismo e lazer.
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梁文昌局長向酒店業界代表致送紀念品
O Comandante Leong Man Cheong oferece 
lembranças aos representantes do sector 
de hotelaria

向各酒店業界講解本澳治安及交通狀況
Apresentação ao sector de hotelaria sobre o estado de 
segurança e de trânsito de Macau
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關啟榮代副局長主持會議
Encontro presidido pelo 2.º Comandante Subst.º, 
Kwan Kai Veng

陳虹理事長交流意見
A Directora Chan Hong em curso de troca 
de impressões

警•校聯絡機制交流會

Encontro do mecanismo de ligação entre a polícia e escolas

為進一步深化與教育界的溝通機制，於 9 月 13

日，本局假北安出入境事務廳大樓舉行「警•校

聯絡機制交流會」。澳門中華教育會陳虹理事

長、澳門天主教學校聯會郭華邦理事長，以及

來自 53 間學校合共 57 名代表出席。活動由關

啟榮代副局長主持，並由各部門警官匯報青少

年事務相關工作，期間，各學校代表積極發言，

交流氣氛熱烈。本局冀藉警•校聯絡機制這一重

要橋樑，繼續與教育界加強溝通，互通警情，保

持緊密合作，共同促進學生健康快樂成長。

Para reforçar a comunicação com o sector de 
educação, a Corporação realizou, no passado dia 13 
de Setembro, um “Encontro do mecanismo de ligação 
entre a polícia e escolas”, na sede do Serviço de 
Migração em Pac On, em que participaram a Directora 
da Associação de Educação de Macau, Chan Hong, 
o Director da Associação das Escolas Católicas 
de Macau, Kuok Wa Pong, e 57 representantes 
de 53 escolas. O encontro foi presidido pelo 2.º 
Comandante Subst.º, Kwan Kai Veng. Na ocasião, foi 
apresentada pelos oficiais de diferentes subunidades 
uma informação sobre o trabalho relativo a assuntos 
juvenis. Entretanto, os representantes escolares 
pronunciaram-se activamente e a troca de impressões 
percorria numa atmosfera entusiástica. A Corporação 
esperou que, com o mecanismo de ligação entre a 

polícia e escolas, que serve de uma ponte importante, 
continuar a reforçar a comunicação com o sector 
de educação, trocar informações sobre a situação 
de segurança, manter uma cooperação íntima, e 
promover conjuntamente o desenvolvimento saudável 
e feliz dos alunos.
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社區宣傳活動

Actividade de divulgação comunitária

9 月 29 日，本局行動廳李德輝警司帶領人員拜

訪福隆區坊眾互助會，進行社區治安交流會議，

藉此蒐集民意，同時匯報本局的社區警務工作，

加強雙方溝通及了解。期後，本局人員與坊會代

表及義工一同前往區內各街道、店舖進行宣傳防

罪滅罪信息及派發宣傳海報和小冊子，以增強居

民、旅客防範意識。

另外，較早前本局情報廳聯同警犬隊，前往新口

岸皇朝區多間卡拉 OK 及酒吧進行反罪惡宣傳行

動，期間向市民派發「舉報不法」、「慎防受騙」

等宣傳單張，呼籲市民提高警惕，如遇罪案發生

應及時報警求助。

No passado dia 29 de Setembro, o comissário Lei 
Tak Fai do Departamento de Operações, em frente 
de vários agentes, visitou a Associação de Mútuo 
Auxílio do Bairro, abrangendo a Rua da Felicidade 
e Vias Circundantes, onde se realizou um encontro 
de intercâmbio sobre a segurança comunitária, para 

本局人員與坊會代表組成宣傳隊
Equipa de divulgação, composta do pessoal da Corporação e 
representantes da Associação    

向市民旅客發派防罪單張
Distribuição de folhetos de prevenção de crime a 
cidadãos e turistas

呼籲市民應揮發鄰里互助精神
Promoção de solidariedade entre vizinhos

recolher opiniões dos cidadãos, dar uma exposição 
sobre o trabalho de policiamento comunitário, e 
reforçar a comunicação e entendimento entre as duas 
partes. Depois, nosso pessoal, os representantes 
da Associação e vários trabalhadores voluntários 
dirigiram-se às vias e lojas do bairro, a divulgar a 
mensagem da prevenção e combate da criminalidade, 
e a distribuir folhetos e cartazes de sensibilização, para 
reforçar a consciência de prevenção dos moradores e 
turistas.

Por outro lado, há algum tempo, o Departamento de 
Informações e o Pelotão Cinotécnico dirigiram-se 
conjuntamente a vários karaokes e bares dos NAPE, a 
desenvolver as actividades de divulgação do combate 
contra crimes. Entretanto, distribuiram-se os folhetos 
“Cabe a todo o cidadão denunciar ilegalidades” e 
“Prevenir-se da burla”, etc., em apelo aos cidadãos 
para manter-se em alerta, e que devem recorrer à 
polícia caso ocorra um crime.
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青少年防罪活動

Actividades anti-crimes aos adolescentes

本局向來積極鼓勵青少年善用餘暇，藉暑假期

間吸取工作經驗，培養責任感，加強守法意識。

今年暑假期間，本局除了持續前往學校舉辦「預

防青少年犯罪講座」外，亦於 6 月至 7 月期間

分別聯同澳門中華學生聯合總會、善明會及民眾

建澳聯盟舉行了三場「提防暑期工陷阱講座」。

透過話劇、互動遊戲及答問環節，提醒需要求職

的青少年提防不法份子，避免墮入招聘陷阱或被

利用進行犯罪活動。

Esta Corporação tem est imulado act ivamente 
os jovens a aproveitarem bem os seus tempos 
l i v r e s ,  d u r a n t e  a s  f é r i a s  d e  Ve r ã o ,  p o d e m 

adquirir as experiências profissionais, cult ivar 
a responsabilidade e reforçar a consciência de 
cumprimento da lei. Nas férias de Verão do corrente 
ano, além de organizar gradualmente as “Palestras 
da prevenção de criminalidade dos jovens” nas 
escolas, esta Polícia ainda, entre Junho e Julho, 
celebrou três “Palestras sobre a prevenção das 
armadilhas de trabalho nas férias de Verão”, em 
conjunto com a Associação Geral de Estudantes 
Chong Wa de Macau, a Associação de Beneficência 
Sin Meng e a Aliança de Povo de Instituição de 
Macau, respectivamente. Através de dramas, jogos 
interactivos e sessão de perguntas e respostas, 
alerta os jovens a necessitarem procurar empregos 
para prevenir os delinquentes, evitar as armadilhas 
e não ser utilizados para praticar actos criminosos.

向學童講解常見犯罪類型
Explicação aos alunos sobre os tipos vulgares de crimes 

以話劇形式模擬求職情境
Simulação da procura de emprego através de dramas

與團體合辦青少年專題講座
Organização conjunta de palestra temática com as associações
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此外，於 8 月 12 日本局聯同澳門中華學生聯合

總會舉辦「演講技巧及新聞發佈特訓班」，向參

與的 23 位青少年教授演溝技巧及分享心得。課

程除了介紹相關理論外，還包括進行分組討論及

演講環節，同時安排學員扮演「治安警新聞發言

人」進行模擬新聞發佈，讓學員即時通過實踐掌

握基本的應對和回應技巧。

Além disso, em 12 de Agosto, esta Corporação 
realizou, com Associação Geral de Estudantes Chong 
Wa de Macau, a “Aula para o treino da técnica de 
discurso e de conferência de imprensa”, na qual 

梁文昌局長向學員頒發證書
Entregue dos certificados aos alunos pelo Comandante Leong Man Cheong

學員進行分組討論
Debate em grupos entre os alunos

模擬新聞發佈
Simulação da conferência de imprensa                      

以時事熱話為題材進行演講訓練
Treino de discurso com temas em destaque

ensinou a técnica de discurso e partilhou experiências 
aos 23 jovens participantes. Além da apresentação das 
respectivas teorias, a aula abrange ainda o debate em 
grupos e a secção de discurso, também disponibilizou 
alunos para interpretarem o “porta-voz do CPSP” na 
simulação de conferência de imprensa, assim, os 
alunos podem, através da prática, dominar a reacção 
básica e a técnica de resposta.
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為加深青少年對警察工作的認識，引導樹立正確

的人生價值觀，於 8 月 25 日至 26 日，本局首

次與澳門中華學生聯合總會少年警訊活動委員

會和善明會陽光少年合辦為期兩日一夜的「學警

體驗營」，活動有 28 位青少年參與。是次體驗

營主要以保安學員培訓課程的訓練項目為基礎，

向參與者介紹保安部隊的架構、講解相關的法

律知識，此外，亦進行了步操訓練、體能訓練、

野外定向、夜間與保安學員巡邏當值，以及參觀

警用裝備和警犬隊訓練示範等，希望通過是次的

學習經驗，讓參與者實地體驗保安學員的訓練生

活，並培養他們的紀律性、責任感、團體精神和

守法意識。

A fim de aprofundar o conhecimento do policiamento 
aos adolescentes e conduzi-los para construir um 
conceito correcto de vida e valor, entre os dias 25 
e 26 de Agosto, esta Corporação organizou pela 
primeira vez, em conjunto com a Comissão da Polícia 
Juvenil da Associação Geral de Estudantes Chong 
Wa de Macau e o Jovem Radiante da Associação 
de Beneficência Sin Meng, um “Acampamento para 
experimentar a vida dos instruendos”, com a duração 
de dois dias e uma noite, a actividade contou com a 
participação de 28 adolescentes. Este acampamento 
foi realizado à base dos treinos do curso de formação 
para os instruendos, através das actividades, foram 
apresentados aos participantes a estrutura e os 

步操訓練
Treinos em parada

學習正規列隊陣式
Aprender a formatura regular                    

警官與參與者一同練習
Prática de exercícios em conjunto com o oficial e os participantes

體能訓練
Treinos físicos

respectivos conhecimentos jurídicos das Forças de 
Segurança, a par disso, os participantes efectuaram 
treinos em parada, treinos físicos, orientação ao ar 
livre e patrulhamento à noite com os instruendos, bem 
como visitaram os equipamentos policiais e assistiram 
à demonstração do treino do Pelotão Cinotécnico, 
entre outras actividades. Com esta aprendizagem, 
espera-se que os participantes possam experimentar 
in loco a vida de treino dos instruendos, cultivando a 
sua disciplina, responsabilidade, espírito de equipa e 
consciência de cumprimento da lei.
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本局將持續推行社區警務工作，透過對社會大眾

進行宣傳和教育，並致力與各團體合作，以不同

渠道和方式向青少年宣揚防罪滅罪信息，以預防

青少年犯罪，為構建良好社區治安環境而努力。

Esta Corporação continuará a promover trabalhos do 
policiamento comunitário, dedicando-se à cooperação 

體驗團體合作精神
Experiência do espírito de cooperação em equipa                    

學習整理床舖技巧
Aprender a técnica de fazer cama

學員分享感受 
Partilha de experiências dos instruendos

趙崇遠處長向參與的青少年作出勉勵
O Chefe de Divisão, Chio Song Un, estimulou aos 
adolescentes participantes

com associações, através de sensibilizações e ensinos 
ao público, transmitindo mensagens de prevenção e 
combate à criminalidade, de diversas vias e formas, 
de modo a prevenir a delinquência juvenil, reforçando 
assim para construir um bom ambiente comunitário de 
segurança pública.
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張志輝副警司出席北區社諮會
O subcomissário Cheong Chi Fai numa 
sessão do Conselho Consultivo de Serviços 
Comunitários da Zona Norte

梁宏軍警司 ( 左一 ) 感謝街坊會對本局的支持
O comissário Leong Wang Kuan (o 1.º à esquerda) 
agradeceu à associação de moradores pelo seu apoio à 
Corporação

會晤社群

Encontro com diferentes associações

於 7 月至 9 月期間，本局持續積極推動社區警

務工作，分別與澳門北區工商聯會、街坊會聯合

總會及其屬下機構多個坊會進行會晤，亦參與北

區社區服務諮詢委員會會議，分別就噪音、色情

單張、非法旅館及交通等社區治安問題深入交流

意見，互通警情，冀發揮警民合力最大化，攜手

共創美好社區環境。

新口岸區坊眾聯誼會到訪本局
Visita da Associação dos Moradores da Zona de Aterros do Porto Exterior à 
Corporação

Duran te  os  meses  de  Ju lho  a  Se tembro ,  a 
Corporação prosseguia activamente o trabalho de 
policiamento comunitário, tendo realizado reuniões 
com a Associação Industrial e Comercial da Zona 
Norte de Macau, União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau, e várias associações 
desta última dependentes, bem como participado 
n u m a  s e s s ã o  d o  C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  d e 
Serviços Comunitários da Zona Norte, para trocar 
impressões sobre os seguintes assuntos: ruído 
sonoro, cartões pornográficos, pousadas ilegais e 
trânsito rodoviário etc., e trocar informações sobre 
a segurança comunitária. Esperou-se que, com 
a maior cooperação cidadãos-polícia, crie-se, de 
mãos dadas, um bom ambiente comunitário.
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拜訪學校

Visita a escolas

交通安全講座

Palestras sobre a Segurança Rodoviária

本局人員聽取校方訴求
Escuta atenta do pessoal da Corporação às exigências da 
escola

聯同交通事務局
舉辦講座
Palestra 
organizada 
conjuntamente 
pelo CPSP e 
DSAT

呼籲職業司機
注意駕駛安全
Apelo aos 
condutores 
profissionais 
para 
conduzirem 
com segurança

7 月 14 日，路環警務警司處黃景輝警司帶領人

員前往路環中葡小學與校方代表會晤，就校園及

周邊治安環境、交通安全及青少年犯罪趨勢等議

題與校方深入交流，同時呼籲校方積極向警方提

供資訊及保持聯繫，攜手共創美好校區環境。

No passado dia 14 de Julho, o comissário Wong 
Keng Fai do Comissariado Policial de Coloane, 
em frente de vários agentes, visitou a Escola 
Luso-chinesa de Coloane, e teve um encontro 
de intercâmbio com os responsáveis da escola 
para t rocar  impressões sobre a  s i tuação da 
segurança no campus e na sua área circundante, 
e sobre a segurança no trânsito e a propensão 
de delinquências juvenis etc.. Além disso, apelou 
à escola para fornecer activamente informações 
à pol íc ia e manter contactos estrei tos com a 
mesma, por forma a criar, de mãos dadas, um bom 
ambiente escolar.

7 月至 9 月期間，本局交通廳分別前往多間相關

部門、學校、團體及機構，舉辦各類交通專題講

座。通過活潑互動的多元方式，向長者、學生及

職業司機介紹切身務實的交通知識，藉此提高市

民遵守交通規則及安全出行的意識，並呼籲職業

司機於日常工作中應保持良好的駕駛態度和安

全意識。

Duran te  os  meses  de  Ju lho  a  Se tembro ,  o 
Departamento de Trânsi to desta Corporação 
deslocou-se a vários departamentos congéneres, 
esco las ,  assoc iações  e  i ns t i t u i ções  pa ra  a 
realização de palestras temáticas sobre trânsito 
rodoviário. E, através de meios interessantes 
e interact ivos,  apresentar  conhecimentos de 
trânsito rodoviário úteis aos idosos, estudantes e 
condutores profissionais, no sentido de elevar-lhes 
o grau de alerta e consciencializar os cidadãos 
para o cumprimento das regras de trânsi to e 
mobilidade com segurança nas vias rodoviárias, 
e, ainda, apelar aos condutores profissionais para 
manterem um bom comportamento e segurança na 
condução, durante o seu trabalho quotidiano.
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交通安全推廣活動

Actividades Promocionais sobre a 
Segurança Rodoviária

7 月至 9 月期間，本局持續推廣交通安全活動，

於 議 事 亭 前 地 舉 行 一 連 13 日 的 交 通 安 全 圖 片

展，主題包括道路安全守則、醉駕毒駕的規定、

交通意外處理資訊以及維護交通安全工作，向公

衆傳遞交通安全知識。此外，本局亦派代表出席

澳門電台「澳門論壇」及「的士司機安全駕駛工

作坊暨的士安全與服務約章」新聞發佈會，以專

業角度提醒市民乘搭合法交通工具及的士從業

員守法的重要性。

另外，本局交通廳亦與中國旅行社、澳門公共汽

車有限公司、澳門新時代公共汽車有限公司代表

會晤，介紹交通廳的職能及工作情況、探討巴士

駕駛的注意事項及路面情況，並聽取訴求，共同

為建構安全有序的交通環境出一分力。

Durante os meses de Julho a Setembro, esta 
Corporação realizou uma série de actividades 
promocionais sobre a segurança rodoviária, tendo 
realizado uma exposição de fotografias sobre a 
segurança rodoviária no Largo do Senado, com a 
duração de 13 dias, cujos os temas inclui: regras 
do trânsito rodoviário, normas relacionadas com 
a condução sob a influência do álcool e da droga, 
informações sobre o devido procedimento em 
acidente de trânsito e trabalhos para a manutenção 
da segurança rodoviária, no intuito de transmitir 
os respectivos conhecimentos à população. Além 

梁華志警司向市民介紹圖片內容
Comissário Leong Wa Chi a apresentar a informação da 
fotografia aos cidadãos

向市民推廣交通安全訊息
Divulgação de informações sobre a segurança rodoviária 
aos cidadãos

disso, esta Corporação enviou representantes 
para participarem no programa “Fórum de Macau” 
da Rádio Macau e na conferência de imprensa 
do “Workshop sobre a Condução com Segurança 
d e s t i n a d o  a o s  Ta x i s t a s ,  e ,  A S e g u r a n ç a  e 
Regulamento de Prestação de Serviços de Táxis”, 
no sentido de alertar os cidadãos para a utilização 
dos meios de transportes públ icos legais e a 
importância de cumprimento da lei aos taxistas.

Por  out ro  lado,  o  Depar tamento de Trâns i to 
desta Corporação efectuou também, encontros 
com os representantes da China Travel Service 
(Macao) Ltd., Sociedade de Transportes Públicos 
de Macau S.A. e Macau Nova Era de Autocarros 
Públicos S.A., para apresentar-lhes as funções 
e a situação de trabalho deste Departamento, 
discutir sobre os pontos a ter em consideração 
na condução de autocarros e a situação das vias 
rodoviárias, auscultar as suas opiniões e pedidos, 
para investirmos esforços e contribuirmos para 
um ambiente de trânsito seguro e com ordem 
conjuntamente.
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家居防盜講座

Palestra sobre a Prevenção Contra o Furto 
no Domicílio

澳門法律常識講座

Palestra sobre Conhecimentos Jurídicos 
de Macau

8 月 12 日，本局行動廳馮長全警司應邀前往聖

類斯公撒格之家，為約 60 名舍友舉辦家居防盜

講座，內容包括如何加強財物管理、防盜注意事

項及分享最新罪案手法等，同時亦向舍友講解最

新防盜資訊，藉以提高家居防盜意識及技巧。

No dia 12 de Agosto, o comissário Fong Cheong 
Chun do Depar tamento de Operações desta 
Corporação deslocou-se ao Lar São Luís Gonzaga, 
para realizar uma palestra de prevenção contra 
o furto no domicí l io a 60 idosos desse Lar, e 
o respectivo conteúdo inclui:  como reforçar a 
guarda dos seus va lores,  notas impor tantes 
para a prevenção de furto,  part i lha das mais 
recentes formas de execução de crimes, etc., e, 
simultaneamente, prestou-lhes as informações mais 
actualizadas de prevenção de furto, no sentido de 
elevar-lhes o grau de alerta, bem como reforçar-
lhes as técnicas para a prevenção contra o furto no 
domicílio.

9 月 25 日，本局聯同勞工事務局、法務局、環

境保護局參與澳門明愛主辦的「澳門法律常識講

座」，為在場約 100 位從事家務工作及其它服

務業的外地僱員解釋相關法律制度。本局出入境

事務廳郭麗燕警司介紹《外地僱員身份認別證》

的申請及續期手續，以及違法工作或逾期逗留等

法律制度。透過是次講座有效提升外地僱員對澳

門相關法律的認識，從而增強他們的知法、守法

意識。

No d ia  25 de Setembro,  esta Corporação,  a 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça e 
a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 
participaram na “Palestra sobre conhecimentos 
jurídicos de Macau”, organizada pela Cáritas de 
Macau, na qual foi explicado o respectivo regime 
jurídico para cerca de 100 trabalhadores não-
residentes (TNR), que se encontram a trabalhador 
no território no sector de trabalhos domésticos e 
outros sectores de trabalho. A comissária Kuok 
Lai In do Serviço de Migração desta Corporação, 
apresentou as formalidades do pedido e renovação 
do “Título de Identificação de Trabalhador Não-
residente” e, ainda, o regime jurídico referente 
ao t rabalho i legal ,  excesso de permanência, 
etc. aos participantes desta palestra. Espera-se 
com a realização da presente actividade, elevar 
eficientemente os  respectivos conhecimentos 
jurídicos de Macau aos TNR, e consciencializar-
lhes para o cumprimento da Lei.

馮長全警司講解歹徒最新作案手法
Comissário Fong Cheong Chun a explicar as mais 
recentes formas de execução de crimes

參與部門與聽眾合照
Fotografia conjunta dos 
participantes da palestra
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透過講座介紹警方執法情況
Apresentação da situação de execução da Lei da parte 
policial, através da palestra

江偉俊副警務總長接受傳媒專訪
Subintendente Kong Wai Chon a ser entrevistado pelos 
Órgãos de Comunicação Social

介紹《預防及打擊家庭暴力法》法律知識

Apresentação de Conhecimentos Jurídicos Relativos à “Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica”

鑒於《預防及打擊家庭暴力法》將於 10 月 5 日

正式生效，本局為配合相關法律的實施，積極參

與相關法律宣傳及前線人員培訓工作。

9 月 9 日及 9 月 24 日期間，江偉俊副警務總長

及蔣少鑫警司分別接受澳廣視節目「澳視新聞檔

案」專訪以及參與「預防家暴．和諧有法」講座，

介紹本局在隨着相關法律的生效與社會工作局建

立的常規合作機制，以及本局在處理日常報警求

助個案中，將一些親屬關係內發生的家庭糾紛個

案通報社工局，以便社工及早介入，避免演變成

「家庭暴力」案件。另一方面，前線警務人員在

處理家庭糾紛案件時，會密切觀察當事人的情緒

狀況，倘若情況所需，便即時要求社工到場協助，

並按照《預防及打擊家庭暴力法》的規定執法。

Para coordenar com a implementação da “Lei de 
prevenção e combate à violência doméstica”, que 
entrará em vigor a partir do dia 5 de Outubro deste 
ano, esta Corporação participa activamente nas 
tarefas de promoção da respectiva Lei e formação 
de agentes da linha-de-frente.

Nos dias 9 e 24 de Setembro, o subintendente 
Kong Wai Chon e o comissário Cheong Sio Iam 
participaram, independentemente, no programa 
televisivo de “Macau News File” e na Palestra de 
“Prevenção da violência doméstica, Formas para 
harmonização familiar”, organizados pela TDM, nos 
quais apresentaram publicamente o mecanismo 
de cooperação permanente entre esta Corporação 
e o Instituto de Acção Social, estabelecido com 
a entrada em vigor da supramencionada Lei , 
e explicado, também, que esta Polícia quando 
encontrar casos que relacionam-se com conflitos 
entre membros da família, durante o tratamento 
dos casos rotinos de pedido de auxílio policial, 
c o m u n i c a  a o  r e f e r i d o  I n s t i t u t o ,  p a r a  e s t e 
destacar rapidamente assistentes sociais para 
acompanharem o respectivo caso, de forma a evitar 
que este se transforme num caso de “violência 
doméstica”. Por outro lado, os agentes da linha-de-
frente quando procederem ao tratamento dum caso 
relacionado com conflito familiar, vão estar atentos 
e em estreita observação do estado emocional 
da parte, caso seja necessário, solicitará-se o 
Instituto de Acção Social para o envio imediato de 
assistente social ao local e, aplicar-se-á a Lei nos 
termos da “Lei de prevenção e combate à violência 
doméstica”.
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參與社區活動

Participação nas Actividades Comunitárias

於 7 月至 9 月期間，本局派員分別參與由澳門

街坊會聯合總會大廈工作委員會及大廈管理資

源中心舉辦的「大廈常識你我要識之大廈管理齊

關心」，以及由民政總署主辦的《動物保護法》

法律推廣日活動，除了進行專題講座外，還分別

為市民帶來精彩話劇及警犬服從演練等，藉此向

公眾傳達家居安全及推廣《動物保護法》等重要

資訊。

Durante os meses de Julho a Setembro, esta 
C o r p o r a ç ã o  e n v i o u  r e p r e s e n t a n t e s  p a r a  a 

關啟榮指揮官 ( 左一 ) 擔任主禮嘉賓
Comandante da UTIP, Kwan Kai Veng (1.° da esquerda), como convidado de honra

警犬服從演練
Demonstração das aptidões de obediência de cães-polícia

本局人員以話劇形式帶出防罪訊息
Agentes desta Corporação a divulgarem informações 
sobre a prevenção de crimes pela via de teatro

par t ic ipação nas act iv idades de:  “Todos nós 
devemos ter conhecimentos de edifícios, Vamos 
preocupar com a administração de edifícios!”, 
organizada pela Comissão do Trabalho Predial e 
Centro de Recursos de Administração de Edifícios 
da União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau (UGAMM), e, “Dia de Divulgação da Lei de 
Protecção dos Animais”, organizada pelo Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), 
cujos conteúdos inclui uma palestra temática, 
uma sessão de teatro, uma demonstração das 
aptidões de obediência de cães-polícia, etc., no 
intuito de transmitir informações importantes sobre 
a segurança domicilar e a divulgação da “Lei de 
protecção dos Animais” à comunidade.
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出入境事務研修班

Cursos de Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração

由公安部出入境管理局協調，本局承辦的第九及

第十期「澳門出入境事務研修班」分別於 7 月

及 8 月期間舉行。參加是次研修班合共 30 位學

員分別來自公安部出入境管理局、全國 9 大邊

檢總站及 13 個省直轄市的公安機關出入境管理

部門的主管隊伍。研修班的學習內容以本澳入

境、逗留及居留等相關業務為主，期間拜訪了多

個相關政府部門及機構，以加強兩地交流。本局

希望繼續透過雙方人員的培訓交流，共同提升業

務水平，並在日後持續相互溝通，大力推動內地

與澳門的合作和發展。

Sob a coordenação do Departamento de Controlo 
de Migração do Ministério da Segurança Pública da 
República Popular da China, o 9.º e o 10.º Curso 
de Aperfeiçoamento de Assuntos de Migração 
foram organizados pelo CPSP, em Julho e Agosto, 
respectivamente. Os 30 instruendos no total que 
frequentaram os cursos são provenientes das 
equipas de chefias do Departamento referido, 
dos nove maiores postos fronteiriços gerais do 
país e dos departamentos administrat ivos de 
imigração de segurança pública das 13 províncias 
e cidades directamente subordinadas ao Governo 
Popular Central. O conteúdo de aprendizagem dos 

學員上課情況
Situação real dos instruendos nos referidos cursos

參觀邊境站自助過關系統
Visita ao sistema de passagem automática em 
posto fronteiriço

雙方領導出席研修班結業禮
Participação dos líderes das duas partes na cerimónia de 
encerramento dos referidos cursos

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios,
Conferências

cursos consiste em actividades sobre a entrada, 
permanência e residência em Macau e visitas a 
vários serviços governamentais e instituições, 
reforçando assim o intercâmbio entre os dois 
locais. Esta polícia espera que continue a elevar 
conjuntamente o nível de actividades, através de 
formação e intercâmbio entre o pessoal das duas 
partes, procedendo comunicação gradualmente no 
futuro, promovendo com esforço a cooperação e 
desenvolvimento entre o Interior da China e Macau.
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與香港警務處互訪

Visita mútua entre o CPSP e a Hong Kong 
Police Force

7 月 15 日，本局多個部門人員組成代表團拜訪

香港警務處，重點考察「處理大型遊行示威的策

略與部署」項目。另外，香港警務處盧偉聰處長

一行 7 人亦於 8 月 23 日到訪本局，聽取本局組

識架構及運作情況，以及參觀各項特種裝備展

示。港澳兩地警方透過互訪有效加深彼此的了

解，持續深化警務交流及溝通機制，強化治安管

理能力，並有利雙方構建良好合作關係。

Em 15  de  Ju lho ,  as  de legações  compos tas 
por pessoal de subunidades desta Corporação 
des loca ram-se  à  Hong  Kong  Po l i ce  Fo rce , 
visitando principalmente o projecto “Estratégias 
e  D i s p o s i ç õ e s  d e  Tr a t a m e n t o  d e  M a i o r e s 
Manifestações”. Além disso, um grupo formado 
por sete elementos guiado pelo Comandante da 
Hong Kong Police Force, Lo Wai Chung, visitou 

香港警務處盧偉聰處長在簽名冊留名
O Comandante da Hong Kong Police Force, Lo Wai 
Chung, deixou a sua assinatura no livro de visitantes

雙方合照留念
Fotografia conjunta

學員上課情況
Situação real dos instruendos nos referidos cursos

esta Polícia em 23 de Agosto, escultando a nossa 
estrutura orgânica e o funcionamento, vendo a 
exposição de equipamentos de equipas especiais. 
Estas visitas recíprocas reforçaram eficazmente 
a compreensão entre as polícias de Hong Kong 
e Macau, aprofundando, de forma contínua, o 
intercâmbio policial e mecanismo de comunicação, 
i n t e n s i f i c a n d o  a  c a p a c i d a d e  d e  g e s t ã o  d e 
segurança pública, bem como beneficiando para as 
duas partes na construção de uma boa relação de 
cooperação.
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內地公安機關到訪本局

Visita a esta Corporação dos órgãos de 
segurança pública do Interior da China

7 月至 9 月期間，內地多個不同範疇的警務單位

到訪本局，包括內地公安教育代表團、廣東省公

安邊防總隊、福建省公安廳、浙江省嘉興巿公安

局及公安部邊防管理局，分別參觀本局轄下澳門

警務廳、行動廳及特警隊。到訪期間雙方就兩地

警政架構、治安形勢、打擊不同類型罪行的策略

及面對的挑戰，以及人材培訓等議題交流資訊和

分享經驗。本局持續與內地警務部門保持緊密聯

繫，冀透過不同形式的交流與合作，不斷完善及

提升各項警務工作的專業能力。

Durante  os  meses de Ju lho a  Setembro,  as 
entidades policiais do Interior da China de diversos 
domínios visitaram esta Corporação, incluindo a 
delegação da Formação de Segurança Pública 

廣東省公安邊防總隊到訪
Visita da Brigada Geral de Defesa Fronteiriça do Departamento de 
Segurança Pública da Província de Guangdong

展示防暴陣式
Demonstração de posição de intervenção                  

向嘉賓介紹本局各區分佈情況 
Estabelecimento aos convidados sobre a situação de 
distribuição de comissariado policial do CPSP

共同探討兩地治安形勢
Troca de opiniões em conjunto sobre a conjuntura de 
segurança pública de dois lugares

do Interior da China, a Brigada Geral de Defesa 
F ron te i r i ça  do  Depar tamento  de  Segurança 
Pública da Província de Guangdong, o Serviço 
de Segurança Pública da Província de Fujian, 
a Directoria Municipal de Segurança Pública da 
Cidade de Jiaxing da Província Zhejiang e o Serviço 
de Controlo Fronteiriço do Ministério de Segurança 
Pública, visitaram respectivamente o Departamento 
Policial de Macau, o Departamento de Operações e 
a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP) 
do CPSP. Durante esta visi ta, as duas partes 
trocaram informações e partilharam experiências de 
alguns temas, como, a estrutura policial e política, 
a conjuntura de segurança pública, estratégicas e 
desafios enfrentados ao combate a diferentes tipos 
de crimes, bem como formação de talentos, etc. 
Esta Corporação continuará a manter uma ligação 
estreita com vários institutos e serviços policiais do 
Interior da China, através de diferentes formas de 
intercâmbio e cooperação, optimizando e elevando 
cont inuamente a  capac idade pro f iss iona l  de 
trabalhos do policiamento.
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交通警介紹各種檢測儀器
Apresentação pelos agentes de trânsito sobre os diversos 
aparelhos de exame             嘉賓體驗穿著防護衣

Experiência de vestir roupas protectores dos convidados

參觀保安學員訓練設施
Visita às instalações de 
treino dos instruendos

三地青少年團體到訪本局

Visita a esta Corporação de três associações juvenis

本局一直積極推動青少年事務，於 7 月至 9 月

期間，分別接待香港獅子會禁毒先鋒隊、香港

交通安全隊特遣署、湖南公安英烈子女代表團、

山東省濰坊市少年交警先鋒隊以及司法警察局

滅罪小先鋒，代表團分別參觀了本局警察學校、

交通廳及特警隊。透過是次參觀交流活動，一方

面讓各地青少年了解本局各部門的運作，藉以加

深對警察工作及形象面貌的正確認知，同時向青

少年灌輸正確的價值觀。

Esta Polícia tem vindo a promover activamente 
os assuntos juvenis, durante os meses de Julho a 
Setembro, recebeu respectivamente Hong Kong 
Lions Anti-drug Cadet, Hong Kong Road Safety 
Patrol (Task Force Department), a delegação dos 

Descendentes de Mártires da Província de Hunan, 
o Grupo Pioneiro da Polícia Juvenil de Trânsito 
da Cidade Weifang da Província de Shandong e o 
Núcleo de Acompanhamento de Menores da Polícia 
Judiciária, os quais visitaram respectivamente a 
Escola de Polícia, o Departamento de Trânsito 
e a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 
(UTIP) do CPSP. Através destas act iv idades 
de intercâmbio, por um lado, os adolescentes 
destes lugares podem conhecer o funcionamento 
das diferentes subunidades desta Polícia, a fim 
de aprofundar a consciência correcta do nosso 
policiamento e imagem, por outro lado, aumenta os 
valores certos aos jovens.
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出入境事務廳與各地機構保持緊密聯繫

O Serviço de Migração mantém ligação estreita 
com instituições de diversos lugares

7 月至 9 月期間，本局出入境事務廳分別接待了

珠海市政府代表團、香港入境事務處及本澳法律

及司法培訓中心第五屆司法官培訓課程實習員，

代表團分別參觀出入境事務廳大樓及路氹城邊

境站，並就澳珠兩地未來開放「單牌車」時的車

道運作情況及區域間出入境事務合作等議題進

行深入探討，藉以加強珠港澳三地互動及了解，

有效促進區域間的公務合作。

 另外，出入境事務廳分別與中資（澳門）職業

介紹所協會召開季度工作交流會，以及聯同勞工

事務局前往珠海與內地的澳門勞務合作服務基

地進行考察，分別就申辦「外地僱員逗留許可」

手續、內地僱員培訓情況、群體勞資糾紛的預防

及調解等議題進行交流，進一步拓展兩地勞務的

合作空間，尋求優化合作機制，共同做好內地僱

員的管理工作。

Duran te  os  meses  de  Ju lho  a  Se tembro ,  o 
Serv iço de Migração (SM) desta Corporação 
recebeu ,  respec t i vamen te ,  a  de legação  do 
Governo Município de Zhuhai, o Departamento 
de Imigração de Hong Kong e os estagiários do 
5.º Curso de Formação de Magistrados do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária. As delegações 
visitaram a sede do SM e o Posto Fronteiriço do 
Cotai, respectivamente, trocando impressões em 
relação ao funcionamento da abertura no futuro 
da faixa rodoviária do “veículo de matrícula única” 

珠海市政府代表團參觀路氹城邊境站
Visita ao Posto Fronteiriço do Cotai da delegação do Governo 
Município de Zhuhai      

香港入境事務處代表到訪
Visita dos representantes do Departamento de 
Imigração de Hong Kong                 

就內地僱員事務召開工作機制交流會 
Reunião de intercâmbio de mecanismo de trabalho sobre 
os assuntos de trabalhador do Interior da China

em Macau e Zhuhai, e à cooperação regional 
dos assuntos migratórios, de modo a reforçar a 
interacção e compreensão entre Zhuhai, Hong 
Kong e Macau, assim promovendo de forma eficaz 
a cooperação regional de assuntos públicos. 

O SM não só organizou reunião de intercâmbio de 
trabalho trimestral com a Associação de Agências 
de Emprego de Capital da China (Macau), como 
também se des locou a  Zhuhai ,  em con junto 
com a Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, para visitar o Centro dos Serviços de 
Cooperação Laboral  de Macau no Inter ior da 
China, abordando respectivamente o procedimento 
do pedido da “Autorização de permanência de 
trabalhador não residente”, a situação de formação 
dos t rabalhadores chineses e a prevenção e 
conciliação de conflito colectivo de trabalho, entre 
outros, desenvolvendo o espaço de cooperação 
dos assuntos laborais de dois lugares, procurando 
a opt imização do mecanismo de cooperação, 
desempenhando bem conjuntamente a gestão dos 
empregados do Interior da China.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

澳門警務廳第二警務警司處破獲毒品飯堂

O Comissariado Policial n.º 2 do DPM desmantelou 
um caso de “cantina de drogas”

8 月 16 日，本局第二警務警司處接獲舉報，報

稱於祐漢新村某單位內懷疑有人經營毒品飯堂。

本局於當日傍晚時分派員前往涉案單位調查後，

隨即鎖定目標人物。經部署後隨即展開突擊行

動，最終成功進入涉案單位，並即場查獲 7 名

涉嫌販毒及吸毒男子。

警員在單位內多處及 7 名涉案男子身上搜出毒

品，包括合共 1.58 克「氯胺酮」、8.38 克「海

格因」、4.53 克「曲馬多」及吸毒工具。本局

將 7 名男子送往醫院進行藥物檢驗測試，結果

顯示均對毒品呈陽性反應，而經調查證實其中有

2 人分別為非法入境者及逾期逗留人士。

本局分別以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」、

「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」及「不適當持

有器具或設備」將各人移送檢察院偵訊。

No dia 16 de Agosto, o Comissariado Policial 
n.º 2 desta Polícia recebeu uma participação, 
indicando que num apartamento do Bairro Iao Hon 
se explorava a “cantina de drogas”. Depois de ter 
destacado agentes para o referido apartamento 
para as investigações no f inal do mesmo dia, 
esta Polícia conseguiu localizar os suspeitos, e 
realizou uma operação supresa após efectuada 
uma disposição policial. Por fim, os nossos agentes 
entraram no apartamento envolvido, onde foram 
encontrados 7 homens suspeitos de tráf ico e 
consumo de dorgas.

Nos diversos lugares do apartamento e nas revistas 
físicas dos 7 homens foram encontradas algumas 

drogas, incluindo 1,58 grama de Ketamina, 8,38 
gramas de Cocaína, 4,53 gramas de Tramadol e 
utensílios para consumo de drogas. Esta Polícia 
encaminhou os 7 indivíduos ao hospital e os seus 
exames toxicológicos resultaram positivos. Após 
feitas as averiguações, comprovou-se que os 2 
homens são imigrante ilegal e pessoa em excesso 
de permanência na RAEM.

Esta Corporação encaminhou os referidos homens 
ao Ministério Público por crimes de “Tráfico ilícito 
de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, 
“ C o n s u m o  i l í c i t o  d e  e s t u p e f a c i e n t e s  e  d e 
substâncias psicotrópicas” e “Detenção indevida de 
utensílio ou equipamento”.
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為維護粵港澳社會治安穩定，「雷霆一六」於 7

月正式啟動。本澳警方在警察總局統籌下，在

本澳多處進行反罪惡行動。分別於各區娛樂場、

卡拉 OK、酒吧、網吧、桌球室、遊戲機中心、

按摩中心、桑拿、夜總會、賓館、別墅等公眾場

所進行了 760 次巡查，重點打擊有組織犯罪、

涉毒、販賣人口、操控賣淫及清洗黑錢等犯罪行

為。動員警力 7,755 人次，調查了 19,863 人次，

當 中 2,155 人 被 帶 返 警 局 調 查，1,085 人 涉 及

犯罪移送司法機關。持續兩個月的行動取得一定

成效，有效淨化三地治安環境。

A fim de proteger a estabilidade de segurança de 
Guangdong, Hong Kong e Macau, desenvolveu-
se oficialmente a “Operação Trovoada 2016” em 
Julho. Sob a coordenação dos Serviços de Polícia 
Unitários, esta Polícia procedeu operações anti-
crimes em vários sítios de Macau, as quais incluem 
760 fiscalizações aos estabelecimentos públicos, 
n omeadamen te ,  cas i nos ,  ka raokes ,  ba res , 
cibercafés, salas de bilhar, centros de máquinas de 
diversão, centros de massagem, clubes nocturnos, 
pousadas, etc. ,  com o object ivo de combater 
aos crimes organizados, especialmente, tráfico e 
consumo de droga, tráfico de pessoas, exploração 
de prost i tuição e branqueamento de capitais, 

雷霆行動 2016

Operação Trovoada 2016

於特警隊大樓部署安排 
Organização de plano no aquartelamento de UTIP                  

掃黃行動 
Operação anti-prostituição                   

截查巴士 
Operação “Stop” de autocarros

etc.. Na presente operação, o CPSP mobilizou 
7.755 agentes policiais, tendo averiguado 19.863 
indivíduos nas fiscalizações, entre estes, 2.155 
foram encaminhados à esquadra para efei tos 
de averiguação, e 1.085 entregues ao Ministério 
Público por estarem envolvidos em crimes. Com a 
duração de dois meses, esta operação conseguiu 
um determinado resultado, sendo eficiente para 
depurar o ambiente de segurança dos três lugares.
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巡查娛樂場所 
Fiscalização em 
estabelecimento 
de diversões

警犬隊協助巡查 
O Pelotão 
Cinotécnico a 
prestar auxílio à 
fiscalização

 街上截查可疑人士 
Intercepção dos suspeitos nas ruas

情報廳偵破一宗「侵入私人生活」案件

O Departamento de Informações desmantelou 
um caso de “Devassa da vida privada”

本局於 10 月 21 日接獲一名女子舉報，指懷疑

在家沐浴時被人偷拍，情報廳隨即展開調查。

於 10 月 24 日晚上，在報案者舉報的大廈樓層

走廊發現一名形跡可疑的男子，該男子當時狀

似在透過窗戶往外探視樓層洗手間位置。隨後，

警員再發現該男子進入走火通道梯間，於靠近窗

戶位置拿出一支已連接手提電話的「自拍神器」

伸向同一樓層其中一單位的洗手間窗戶，懷疑是

進行偷拍，警員立即上前制止並將該男子帶返本

局作進一步調查。

調查期間，該男子承認當時確實是偷拍正在單位

內沐浴的女子，同時在其手提電話內亦發現存有

多張色情相片及影片檔案，其中 16 個影片檔案懷

疑是偷拍女子沐浴情況，另外，該男子亦供稱以

同一手法偷拍另一樓層女住客沐浴過程。本局以

「侵入私人生活」罪將上述男子送交檢察院偵訊。

No dia 21 de Outubro, esta Polícia recebeu uma 
participação duma mulher, indicando que tinha 
sido fi lmada às escondidas enquanto estava a 
tomar banho em casa, pelo que, o Departamento 

de Informações (DI) desenvolveu de imediato 
as investigações. No dia 24 de Outubro à noite, 
fo i  encontrado no corredor  do andar  onde a 
participante mora, um homem suspeito que estava 
naquele momento a espreitar o lugar de casa de 
banho através duma janela. Em seguida, os nossos 
agentes descobriram que aquele homem entrou na 
via de evacuação (escadas do edifício), e no lugar 
próximo da janela, ele pegou num pau de “selfie” 
com o telemóvel dele e estendeu o braço para uma 
janela dum apartamento do mesmo andar, acto 
este que era suspeito da “filmagem escondida”. Os 
nossos agentes impediram rapidamente este acto 
e encaminhou o homem para a esquadra para mais 
investigações.

Durante as invest igações,  o refer ido homem 
confessou que estava naquele momento a filmar 
uma mulher a tomar banho no apartamento dela. 
No telemóvel dele,  foram encontrados vár ias 
fotografias e vídeos obscenos, entre os quais 
16 vídeos eram suspeitos de ser f i lmados às 
escondidas e re lac ionados com as mulheres 
tomando banho. Além disso, o homem admitiu 
também fi lmar, usando a mesma forma, outra 
mulher a tomar banho em outro andar do mesmo 
edifício. Esta Corporação encaminhou o referido 
homem ao Ministério Público por crime de “Devassa 
da vida privada”.
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培訓課程
Curso de
Formação

使用金屬探測器進行搜查工作
Busca com recurso de detectores de metais

結業禮合照
Fotografia conjunta na cerimónia de conclusão do curso

基礎防禦性搜查課程

Curso de Busca Defensiva Básica

5 月至 7 月期間，本局開辦「第十期基礎防禦性

搜查課程」，轄下各警務單位共 29 位人員就讀。

經為期 8 個星期緊密及嚴格訓練，受訓人員已

能掌握對樓宇、車輛和路線搜查等基本防禦性場

地搜查技術，並順利通過筆試和實習試，為本局

在大型安保工作培養了一批優秀而專業的新力

軍。

結業儀式於 7 月 1 日在特警隊體育館內進行，

由關啓榮指揮官主持。結業禮上，學員與教官回

顧訓練歷程，分享學習成果並拍照留念，結業儀

式在莊嚴和愉快的氣氛中結束。

Nos meses de Maio a Julho, o PSP desenvolveu 
o “10.º Curso de Busca Defensiva Básica”, o qual 
contou com a frequência de 29 agentes provindos 
de diferentes subunidades desta Corporação. 
Depois de oito semanas de treinos intensivos, 
os alunos obtiveram bons conhecimentos sobre 
as técnicas de busca defensiva básica in loco, a 
aplicar em recintos cobertos, veículos e percursos, 
entre outros,  e,  após concluído o curso com 
aproveitamento, obtidos notas satisfatórias nas 
provas escritas e no estágio, formou-se um novo 

grupo de agentes de alta qualidade e profissionais 
para o trabalho de manutenção de segurança em 
actividades importantes a esta Polícia.  

A cerimónia de conclusão do curso teve lugar, no 
dia 1 de Julho, no pavilhão desportivo da UTIP, o 
qual foi presidido pelo comandante da UTIP Kwan 
Kai Veng. Durante a decorrência desta, os alunos 
e os instrutores trocaram entre si impressões sobre 
os treinos realizados, compartilharam os resultados 
de  ap rend i zagem e   t i r a ram-se  f o tog ra f i as 
conjuntas. A cerimónia de conclusão do curso 
terminou numa atmosfera solene e alegre.
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鄭文熙警長講解槍械使用守則
O chefe Cheang Man Hei em explicação das regras do 
uso de armas de fogo

模擬射擊訓練
Treino de tiro simulado

警務人員進修課程

Curso de aperfeiçoamento para agentes policiais

為提升本局前線警務人員的綜合能力，本局每年

均定期開辦「警務人員進修課程」持續學習新知

識以優化服務質素。本年度課程於 5 月至 8 月

期間進行，對象為首席警員至警員，共 357 人

參與。課程導師分別由本局警官、法務局及社會

工作局委派相關專業人員擔任，共設有 14 個科

目，包括：品德教育、問題賭博防治、心理健康、

戒毒錦囊、警察裝備及使用、常用槍械認識、截

停及盤問技巧訓練、處理兇暴性人士訓練、戰術

性接近可疑車輛 / 人物訓練、同伴間互相掩護戰

術、建築物內封鎖、搜查戰術及體能訓練、公眾

事件應對技巧及打擊販賣人口講座等。

是次課程透過多方位專業知識培訓，以及增加模

擬日常警務工作處理技巧訓練，旨在提升警務人

員的個人素質、警務工作效能、警務知識更新等。

C o m  v i s t a  a  r e f o r ç a r  a s  c a p a c i d a d e s 
compreensivas dos nossos agentes na linha da 
frente, e a aperfeiçoar a qualidade de serviço, 
a Corporação organiza anualmente o “Curso de 
aperfeiçoamento para agentes policiais”. Este ano, 
o Curso, destinado a agentes dos postos de guarda 
principal a guarda, realizou-se durante os meses de 
Maio a Agosto, com um total de 357 participantes. 

Os formadores do curso foram desempenhados 
pe los  o f i c i a i s  des ta  Co rpo ração  e  agen tes 
especia l izados da Direcção dos Serv iços de 
Assuntos de Justiça e do Instituto de Acção Social. 
O Curso foi composto de 14 disciplinas, incluindo: 
Educação sobre a idoneidade moral, Prevenção 
e tratamento da problemática do jogo, Saúde 
mental, Dicas de tratamento da toxicodependência, 
Equipamentos policiais e o seu uso, Conhecimento 
sobre as armas de fogo do corrente uso, Instrução 
sobre as técnicas de intercepção e interrogação, 
Instrução sobre o tratamento de pessoas maníacas, 
Instrução sobre a abordagem táctica dos veículos/
pessoas suspeitas, Táctica de protecção mútua 
entre camaradas, Bloqueio no interior de edifício, 
Táctica de busca, Treinos físicos, Técnicas de 
enfrentamento a eventos públicos, e Palestra sobre 
o combate ao tráfico de pessoas, etc..

O  p resen te  cu rso ,  com a  d i ssem inação  de 
conhecimentos prof issionais em vár ias áreas 
e o aumento de instrução sobre as técnicas de 
processamento de trabalhos policiais quotidianos 
simulados, visou a melhorar a qualidade pessoal 
de agentes policiais e a eficiência do trabalho, e a 
actualizar os conhecimentos de policiamento.
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急救課程

Curso de Primeiros Socorros

6 月及 9 月期間，本局警察學校開辦「2016 年度

急救課程」。是次課程本局共委派 298 位警務人員

修讀，對象職級為警員至首席警員。通過由澳門紅

十字會專業導師的講解和理論實踐，讓本局人員掌

握基本急救知識，提升急救技術，可於日常工作和

生活中遇到緊急事故時，向傷者提供初步的護理，

對救護工作起著關鍵的作用。

Em Junho e Setembro, a Escola de Polícia desta 
Corporação organizou o “Curso de Primeiros Socorros 
2016”, que foi frequentado por 298 agentes policiais, 
dos postos de guarda a guarda principal. Mediante a 
explicação teórico-prática dos formadores profissionais 
da Cruz Vermelha de Macau, os formandos podem 

7 月至 8 月期間，本局警察學校開辦「中文公文

寫作」課程，邀請專業導師程祥徽教授和劉景松

助理教授主講，共 29 位警務人員修讀。課程內

容包括介紹中文公文的表述方法與語言運用、公

文及事務文書、中國行政公文等寫作原則和結構

知識，並擬定範例進行寫作訓練。課程成效理想，

一方面提升人員撰寫文稿能力，另一方面，在實

施管理中發揮規範、協調的作用，對提高部門之

間的行政效率有莫大益處。

9 月期間，本局開辦「試算表 (MS Excel)」和「視

窗文書處理 (MS Word)」課程，由澳門保安部隊

高等學校邀請曹松盛先生任導師，對象為警員至

警司職級，共 25 位人員修讀。通過導師們深入

淺出的講解，以及理論和實踐並用的教學模式，

讓學員能基本掌握有關軟件各項功能的運用，從

而加強文書處理和數據處理能力，達致提升工作

效能的目標。

Durante os meses de Julho e Agosto, a Escola 
de Polícia desta Corporação organizou o “Curso 
de Chinês Funcional”, que foi frequentado por 29 
agentes policiais, e o Professor Catedrático Ching 
Cheung Fai e o Professor Auxiliar Lao Keng Chong, 

公文寫作及電腦軟件應用課程

Curso de Chinês Funcional e Cursos para aplicação dos softwares informáticos

導師介紹心肺復甦法操作流程
O formador a introduzir os processos da reanimação 
cardiorrespiratória

dominar os conhecimentos básicos de primeiros 
socorros e elevar as respectivas técnicas. Se os 
formandos encontrarem situações de emergência 
no seu serviço e na vida quotidiana, podem prestar 
cuidado médico preliminar aos feridos, contribuindo 
para as tarefas de emergência médica.

formadores muito profissonais, foram convidados 
como formadores do referido curso. O conteúdo 
do curso consiste em: introdução dos modos 
de expressão e a l inguagem dos documentos 
oficiais em língua chinesa, princípios de redacção 
e  conhec imentos de documentos o f ic ia is  de 
operações gerais e de documentos administrativos 
da China, e redacção de determinados documentos 
oficiais. O curso obteve resultado satisfatório, por 
um lado, elevou-se a capacidade de redacção do 
pessoal, por outro, produziu efeitos de regulação 
e  coordenação na  execução admin is t ra t i va , 
cont ru ibu indo para a  e levação da e f ic iênc ia 
administrativa entre os Serviços.

No mês de Setembro, esta Polícia organizou o 
“Curso de MS Excel” e o “Curso de Processamento 
de Texto Word”, que foram frequentados por 25 
agentes, dos postos de guarda a comissário, e o 
Sr. Chou Chong Seng foi convidado pela Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau 
como formador dos referidos cursos. Mediante 
a apresentação de forma clara e simples e a 
modal idade de ensino através de teor ia e de 
prática do formador, os formandos podem dominar 
a aplicação das diversas funções dos respectivos 
softwares e reforçar a capacidade de processamento 
de texto e de dados, atingindo assim o objectivo da 
elevação da eficiência de trabalhos.
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《預防及打擊家庭暴力法》培訓課程

Curso de Formação sobre a “Lei de prevenção 
e combate à violência doméstica”

6 月至 7 月期間，本局與澳門科技大學合辦「第

八屆教官培訓課程」，共委派 24 位人員修讀，

職級為副警長和首席警員。課程由香港專業導師

授課，內容包括：演講技巧、體適能的專業知識、

預防運動創傷和運動處方、急救、拯溺等。課程

通過理論和實踐活動，有助提升教官工作人員

體適能及管理訓練活動知識，並培育一群配備

有足夠體能和專業水平的警務人員。

D u r a n t e  o s  m e s e s  d e  J u n h o  e  J u l h o ,  e s t a 
Corporação  e  a  Un ive rs idade  de  C iênc ia  e 
Tecnologia de Macau co-organizaram o “8.º Curso 
de Formação de Instrutores”, o qual foi frequentado 
por 24 agentes de categoria de subchefe e guarda 
principal. O curso foi leccionado pelos instrutores 
profissionais de Hong Kong, que consistiu em 
conteúdos das técnicas de proferir discurso, do 
conhecimento profissional sobre a aptidão física, da 
prevenção de lesões desportivas e da prescrição 
de exercício, do primeiro socorro e salvamento, 
entre outros.  O curso permi te enr iquecer  os 
conhecimentos sobre a aptidão física e gestão 
das actividades de treino dos instrutores, bem 
como formar uma equipa dos agentes policiais 
profissionais e que têm capacicade física suficiente.

《預防及打擊家庭暴力法》於 10 月 5 日正式生

效。為配合相關法律的實施，本局於 6 月至 9

月期間與社會工作局合辦多場針對性培訓課程，

為 900 多位前線警務人員講解相關法例條文、

工作程序指引及部門通報機制，並透過社工經驗

分享，以及小組討論等，讓前線警員對家庭暴力

的概念和法律內容有更深入的認識，提升處理

「家庭暴力」個案的應對能力。

A “Le i  de  p revenção e  combate  à  v io lênc ia 
doméstica” já entrou oficialmente em vigor no dia 5 
de Outubro. Em articulação com a implementação 
da respectiva lei, durante os meses de Junho a 
Setembro, esta Polícia realizou, em colaboração 
com o Instituto de Acção Social, para mais de 
900 agentes policiais da linha da frente vários 
cursos de formação específicos, nos quais foram 
expl icados os diplomas legais,  as instruções 
sobre o procedimento de trabalhos e o mecanismo 
de comunicação entre os Serviços. Através da 
partilha de experiências de assistentes sociais 
e da discussão em grupo, aprofundaram-se os 
conhecimentos dos agentes policiais da linha da 
frente sobre os conceitos da violência doméstica 
e os conteúdos da respectiva lei, elevando assim 
a sua capacidade de tratamento dos casos da 
“violência doméstica”.

教官培訓課程

Curso de Formação de Instrutores

由社工局專業人員擔任導師
Os formadores são desempenhados pelos profissionais do 
Instituto de Acção Social     

學員來自本局轄下各部門
Os alunos são provindos das várias subunidades 
desta Corporação
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接待及回應技巧課程

Curso sobre as Técnicas de Atendimento 
e Resposta

8 月 26 日，在特警隊體育館舉行了「第二十一

期警務應變防暴課程」結業儀式，來自各警務單

位共 45 位人員出席。經過為期 8 星期的專業訓

練及嚴格測試，順利完成課程。學員在接受培訓

後，已能掌握人群管理及控制、防暴運用、梯間

行進及入屋技巧等相關技術。此外，課程期間亦

進行了大型公眾活動出現騷亂的模擬演練，藉此

增強學員的應對信心和能力，達到預期效果。

E m  2 6  d e  A g o s t o ,  r e a l i z o u - s e  n o  p a v i l h ã o 
desportivo da UTIP, a cerimónia de encerramento 
do “21.° Curso de Intervenção Policial”. Após 8 
semanas de treinos profissionais e testes rigorosas, 
45 agentes policiais provenientes das diferentes 
subunidades desta Corporação concluí ram o 
curso com aproveitamento. Depois de receber 
a formação, os formandos já aprenderam: gerir 
e controlar multidões, técnicas de intervenção 

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

劉運嫦廳長與學員合照
Fotografia conjunta da Chefe do Departamento de Operações 
Lao Wan Seong com formandos

9 月 2 日，本局為第 23 屆保安學員培訓課程的

181 位學員開辦「接待及回應技巧課程」，由

行動廳劉運嫦廳長擔任導師。課程透過講授基礎

理論及案例分析，讓學員掌握一般應對原則和技

巧，冀能將所學知識運用在將來日常工作及生活

中，避免因言語、態度、肢體動作上的誤解而產

生衝突，提升與公眾溝通和接待的能力。

Nos dia 2 de Setembro, esta Corporação organizou 
aos 181 formandos do 23.° Curso de Formação 
de Instruendos das Forças de Segurança de 
Macau o “Curso sobre as Técnicas de Atendimento 
e Resposta”, que foi ministrado pela Chefe do 
Departamento de Operações, Lao Wan Seong. 
Mediante as expl icações da teoria básica e a 
anál ise de casos reais,  os formandos podem 
dominar os princípios gerais e as técnicas de 
resposta, e pretende-se que os formandos possam 

policial, anti-motim, andamento protectivo nas 
escadas e técnicas para a entrada no apartamento, 
etc.; além disso, através de treinos de simulação de 
motim em actividades de grande escala, fortificou-
se a confiança e capacidade de gestão e resposta 
destas actividades aos mesmos, alcançando assim 
os resultados previstos.

usar os conhecimentos aprendidos nos trabalhos 
e na vida quotidiana, evitando assim eventuais 
mal-entendimentos e daí desnecessários conflitos 
p ropo rc ionados  pe la  i nco r rec ta  l i nguagem, 
comportamento, aparência física e gestos dos 
mesmos, para elevar as técnicas de comunicação e 
atendimento ao público.
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參與聯合演習

Participação no exercício conjunto

7 月 22 日早上，衛生局在旅遊學院望廈迎賓館

舉行「2016 年三地中東呼吸綜合徵應急演習」，

本局聯同消防局、旅遊局、旅遊危機處理辦公

室、旅遊學院、社會工作局和新聞局參與，期間

協助執行場地封鎖及隔離措施。透過是次演習以

測試各部門在發生較大規模的呼吸道傳染病時的

應對能力，參與人數約 140 人。

Na parte de manhã do dia 22 de Julho, os Serviços 
de Saúde desenvolveram o “Simulacro da Resposta 
à Contingência da MERS das Três Regiões do ano 
de 2016” na Pousada de Mong-Há do Instituto de 
Formação Turística, esta Corporação participou no 
simulacro, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, 
a Direcção dos Serviços de Turismo, o Gabinete 
de Gestão de Crise do Turismo, o Instituto de 
Formação Turística, o Instituto de Acção Social 
e o Gabinete de Comunicação Social, apoiando 

7 月 29 日 凌 晨， 包 括 本 局 在 內 的 多 個 涉 及 澳

門國際機場保安工作的政府機關及航空業營運

商，在澳門國際機場聯合舉行「炸彈恐嚇演習

2016」，模擬客運大樓發現爆炸品，各單位啟

動機場緊急應變計劃及保安應變程序處理事件。

演習歷時約 3 小時，約 150 位人員參與。本局

每年均參與不同類別的演習，並積極配合相關工

作，以加強對緊急狀況的應變能力及溝通，保障

市民大眾的生命和財產安全。

no trabalho de bloqueio no local e medidas de 
isolamento. Mediante este simulacro, testou-se 
a capacidade de reposta dos diversos serviços a 
um surto de doenças respiratórias transmissíveis 
em grande escala,  o exercíc io contou com a 
participação de cerca das 140 pessoas.

Na madrugada do dia 29 de Julho, vários órgãos 
governamentais cujo trabalho relacionado com a 
segurança do Aeroporto Internacional de Macau, 
incluindo esta Corporação, e os operadores do 
sector de viação aérea realizaram, em conjunto, 
um “Simulacro da ameaça de bombas de ano de 
2016” no Aeroporto Internacional de Macau, em 
que se simulou que havia explosivos no Edifício 
de Passageiros, cada unidade iniciou o plano de 
emergência e os procedimentos emergentes de 
segurança do aeroporto. O simulacro durou cerca 
de três horas, contou com a participação de cerca 
das 150 pessoas. Todos os anos, esta Corporação 
par t ic ipa  em d iversos s imulacros  e  coopera 
activamente no respectivo trabalho, por forma a 
reforçar a capacidade de resposta e a comunicação 
quanto às si tuações emergentes e garant i r  a 
segurança da vida e património dos cidadãos.
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9 月 20 日 上 午， 海 事 及 水 務 局 舉 行「2016 年

海上事故應急演習」，本局聯同海關、消防局、

衛生局、社會工作局和兩家船公司等部門共同參

與。演習模擬兩艘往來港澳客船在外港航道入口

附近海面發生碰撞，各單位協調展開聯合救援工

作。是次演習目的是加強相關部門在發生海上事

故時的緊急應變能力。演習歷時 1 個多小時，參

與人數約 180 人。

9 月 29 日凌晨，本局聯同消防局、交通事務局

和澳門大學河隧管理公司，在澳大河底隧道進行

交通事故演習，相關部門模擬在接報後展開滅

火、疏散及救援工作。透過演習加強各參與部門

對突發事件協調和溝通，提升災難事故聯合救援

的應變能力。

No d ia  29 de Setembro da madrugada,  es ta 
Corporação, em colaboração com o Corpo de 
Bombeiros,  a Direcção dos Serv iços para os 
Assuntos de Tráfego e a sociedade gestora do túnel 
subaquático da Universidade de Macau, realizou 
um simulacro de acidente de viação no túnel 
subaquático do Novo Campus da Universidade de 
Macau, os respectivos serviços após de receber o 
alarme, desenvolveram os trabalhos de socorro, 

No dia 20 de Setembro da manhã, a Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água realizou 
um “Simulacro de incidente marít imo 2016”, o 
qual esta Corporação participou este exercício em 
conjunto com os Serviços de Alfândega, o Corpo 
de Bombeiros, os Serviços de Saúde, o Instituto 
de Acção Social e as duas companhias de navio. 
Foi simulado um cenário de uma colisão entre 
duas embarcações que navegam entre Hong Kong 
e Macau, ocorrida junto da entrada do canal do 
Porto Exterior de Macau, as diversas entidades 
coo rdena ram em desenvo l ve r  o  se rv i ço  de 
salvamento. A finalidade deste simulacro é melhorar 
a capacidade de resposta dos respectivos serviços 
públicos nos incidentes marítimos de emergência. 
O simulacro durou mais de uma hora e participou 
cerca de 180 pessoas.

extinção do fogo e evacuação. Mediante este 
simulacro reforça a coordenação e a comunicação 
dos respectivos serviços em caso de incidentes, 
a u m e n t a n d o  a  c a p a c i d a d e  d e  r e s p o s t a  d o 
salvamento conjunto nos casos de calamidade.
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陳洪警司代表接受錦旗
O representante comissário Chan Hon recebeu o galhardete

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

澳門警務廳偵查警司處獲表揚

O Comissariado de Inquéritos do Departamento 
Policial de Macau foi elogiado

一位市民早前在乘搭的士期間遺留一個背包在

車箱內，內有財物合計價值澳門幣逾 100 萬圓

（包括兩隻名錶、平板電腦、手提電話及現金

等）。本局偵查警司處人員接報後隨即展開調

查，迅速鎖定一名嫌疑的士司機，並證實該名司

機因一時貪念而取去事主財物，同時供稱將有關

贓物藏於其早前借用友人的電單車內。隨後，警

員聯絡該電單車車主，經調查後得悉其亦涉嫌協

助犯案，並成功起回全部失物及部份現金。

7 月 7 日，事主親自向本局致送錦旗，以表謝意。

Há dias, uma cidadã esqueceu-se da sua mochila 
num táxi, na mochila havia bens de valor mais 
de um milhão de patacas (incluindo dois relógios 
de marca famosa, um tablete, um telemóvel e 

dinheiro, etc.). Recebida a participação do caso, 
o Comissariado de Inquéritos desta Corporação 
in ic iou  imedia tamente  o  inquér i to ,  loca l izou 
rap idamente um tax is ta  suspei to  e  ver i f icou 
que foi o mesmo que se apropriou dos bens da 
vítima, o taxista confessou que os respectivos 
objectos perdidos foram escondidos num motociclo 
emprestado por um amigo. Seguidamente, os 
agentes  con tac ta ram com o  p ropr ie tá r io  do 
motocic lo e tomaram conhecimento de que o 
mesmo também se envolveu no caso, conseguindo 
recuperar todos os objectos perdidos e uma parte 
de dinheiro.

No dia 7 de Julho, a vítima veio pessoalmente a 
esta Corporação para oferecer o galhardete para o 
agradecimento.
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內部乒乓球賽

Campeonato Interno de Ténis de Mesa

體育競賽
Desporto e
Competições

獲獎人員與嘉賓合照
Fotografia conjunta dos premiados e distribuidores de prémios do campeonato 

海島警務廳奪得團體冠軍
O Departamento de Ilhas ganhou o campeonato em equipa

7 月期間，於關閘邊境站大樓體育室舉行多場內

部乒乓球賽，本局多個部門的人員踴躍參與競

賽。賽果如下：

Durante o mês de Julho, realizou-se o campeonato 
interno de ténis de mesa na sala de desporto do 
edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, 

團體

冠軍 海島警務廳 B 隊

亞軍 海島警務廳 A 隊

季軍 指揮部輔助暨服務處

殿軍 行動廳

個人

冠軍 陳俊權 警員

亞軍 龔健賢 首席警員

季軍 陳兆海 副警長

殿軍 陳嘉亨 警員

Por equipas

1.º lugar Departamento Polícial das Ilhas, equipe B

2.º lugar Departamento Polícial das Ilhas, equipe A

3.º lugar Divisão de Apoio e Serviços

4.º lugar Departamento de Operações

Individual

1.º lugar Guarda CHAN CHON KUN

2.º lugar Guarda Principal KONG KIN IN

3.º lugar Subchefe CHAN SIO HOI

4.º lugar Guarda CHAN KA HANG

que atraiu a participação de vários departamentos. 
O resultado foi o seguinte:
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內部五人足球賽

Competição Interna de Futebol de Cinco

得獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia conjunta das equipas premiadas e distribuidores de prémios do torneio

比賽雙方爭持不下
As duas equipas lutam na competição

6 月至 7 月期間，於本局特警隊大樓室內體育館

舉行內部五人足球賽，參賽隊伍分別來自行動 

廳、出入境事務廳、交通廳、澳門警務廳、海

島警務廳、特警隊及指揮部輔助暨服務處，成

績如下︰

Durante os meses de Junho e Julho , a Competição 
Interna de Futebol de Cinco no pavilhão desportivo 
da UTIP, na qual participaram vários Departamentos: 
Departamento de Operações, Serviço de Migração, 
Departamento de Trânsito, Departamento Policial 

冠軍 特警隊 B 隊

亞軍 特警隊 A 隊

季軍 海島警務廳 B 隊

殿軍 出入境事務廳 B 隊

1.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, equipe B

2.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, equipe A

3.º lugar Departamento Policial das Ilhas, equipa B

4.º lugar Serviço de Migração, equipa B

de Macau, Departamento Policial das Ilhas, Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia e Divisão de Apoio e 
Serviços. Os resultados são os seguintes:
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Badminton

Masculino Par
 (Open) 2.º lugar

Guarda Principal CHEANG KUAN PUI
Guarda KOU KA SENG

Feminino Singular 1.º lugar Guarda MAK KA LEI

Feminino Par 3.º lugar
Subcomissário CHAN UN PENG
Guarda MAK KA LEI

Dupla mista 2.º lugar
Guarda Principal CHEANG KUAN PUI
Guarda MAK KA LEI

羽毛球賽

男子雙打
（公開組） 亞軍

鄭君沛 首席警員
高家成 警員

女子單打 冠軍 麥嘉莉 警員

女子雙打 季軍
陳婉萍 副警司
麥嘉莉 警員

混合雙打 亞軍
鄭君沛 首席警員
麥嘉莉 警員

關啓榮指揮官頒獎予冠軍隊伍
O Comandante da UTIP Kwan Kai Veng entrega 
prémio à equipa de campeão

梁漢新廳長與本局參賽人員合照
A fotografia conjunta entre o chefe de Departamento 
Leong Hon San e os concorrentes da competição

Basquetebol

1.º lugar CPSP

籃球賽

冠軍 治安警察局

2016 年保安盃

Taças Desportivas das Forças de Segurança de 2016

7 月期間，本局組織代表隊及委派多名運動健兒

參與保安盃系列賽事，並取得如下佳績：

Durante o mês de Julho, esta Corporação mandou um 
grupo representativo e vários praticantes desportivos 
para participar numa série dos certames desportivos, 
e obteve os bons resultados seguintes:
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中秋盃小龍賽

Regata de Mini-Barcos de Dragão Taça 
Chon Chao

9 月 11 日，「2016 澳門中秋盃小龍賽」在澳門

南灣湖水上活動中心舉行，今年賽事競爭激烈，

共有 152 支本地及外地隊伍參賽。本局派出龍舟

隊參與「公職人員公開組」項目賽事，並成功取

得亞軍優異成績。

No dia 11 de Setembro, organizou no Centro 
Náutico da Praia Grande o evento de “Regata de 
Mini-Barcos de Dragão Taça Chon Chao 2016”. 
As competições foram dada à disputa emotiva e 
foram participadas no total de 152 equipas locais e 
exteriores. Esta Corporação destacou a sua equipa 
de Barco de Dragão para participar na competição 

de “Funcionários Públicos – categoria open” e 
conseguiu ocupar no 2º lugar este excelente 
resultado.
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警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

聖像巡遊
A procissão

參與學校演出
Actuação da Banda de Música na escolar

與小朋友合奏
Tocando em conjunto com as crianças

文藝表演
Actividades
Recreativas

7 月 10 日，警察樂隊獲邀參與於荷蘭園望德聖

母堂舉行的聖像巡遊活動。樂隊隨巡遊隊伍沿途

演奏悠揚樂曲，吸引大批途人圍觀，為活動增添

莊嚴氣氛。

此外，本局為加強推廣警察文化形象建設，樂隊

應邀前往多間學校演奏，精彩演出受到師生們的

熱烈歡迎。

No d ia  10  de  Ju lho ,  a  Banda da  Mús ica  fo i 
conv idado  para  par t i c ipa r  na  ac t i v idade  de 
procissão organizada na Igreja de S. Lázaro. E, 
pelo caminho do itinerário da equipa de procissão 
acompanhada pela Banda de Música, atraíram-
se muitos transeuntes a apreciar a bela actuação 
da Banda, contribuíndo para uma atmosfera com 
maior solenidade à actividade.

Além desta, esta Corporação a fim de reforçar a 
promoção de criar uma imagem da cultura policial, 
a Banda de Música foi convidada para se exibir nas 
várias escolas, actuações estas foram muito bem 
acolhidas pelos docentes e alunos.
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其他
Outros

9 月 1 日為新學年開學日，本局於各繁忙路段加

派警員疏導交通，增派警力在上學及放學時段維

持交通秩序。開學首日路面交通情況正常，人車

有序通行，交通疏導措施效果理想。另外，跨境

學童於開學首日使用學童專用通道之通關情況暢

順，秩序良好。

O dia 1 de Setembro é o primeiro dia de aulas do 
novo ano lectivo e, esta Corporação enviou mais 
agentes de trânsito às vias mais movimentadas 
para desobst ru i r  o  t râns i to ;  a lém d isso,  nas 

開課日交通及跨境學童通關情況

Situação de trânsito do 1.° dia de aulas do 
novo ano lectivo e a situação de passagem 
migratória dos estudantes oriundos da 
China Continental

primeiras duas semanas deste mês destacará-
se ainda mais efectivos para manterem a ordem 
do trânsito durante os horários de entrada e saída 
de alunos das escolas. A situação do trânsito do 
primeiro dia de aulas foi normal e, os peões e 
veículos circularam com ordem; o resultado das 
medidas de desobstrução do trânsito foi satisfatório. 
No que respeita à situação de passagem migratória 
dos estudantes oriundos da China Continental no 
primeiro dia de aulas, verificou-se fluidez e boa 
ordem na passagem especial de estudantes.
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內地和澳門居民遺失出入境證件的緊急回境手續

Formalidades de regresso urgente para os residentes da China continental e de 
Macau que tenham extraviado o seu documento de entrada/saída

隨着近年珠澳兩地的相連口岸延長了通關時間，

兩地居民過境住宿、工作、探訪親友、觀光購

物等交流日趨頻繁，證件丟失情況亦有所增多。

為協助在內地遺失《港澳居民來往內地通行證》

( 簡稱「回鄉卡」) 而又急於返澳的澳門居民，

治安警察局與內地公安部出入境管理局及珠海

邊 檢 總 站 經 過 多 次 磋 商， 決 定 自 2016 年 8 月

19 日 起， 本 澳 關 閘 邊 境 站 及 珠 海 拱 北 邊 檢 站

可為遺失出入境證件的兩地居民辦理緊急回境

手續。

在新措施推出後，拱北邊檢站容許未滿七歲，

或已在內地邊檢機關辦理自助通關登記手續的

49.2 萬名澳門居民，當在內地遺失「回鄉卡」

時可直接到拱北口岸出境主廳勤務督導台辦理

緊急回境手續返澳。

另一方面，在澳門遺失《往來港澳通行證》且

沒有其他旅行證件的內地居民，除可按現行機制

到氹仔北安出入境事務廳大樓辦理《遺失證件及

報到通知書》及前往澳門中國旅行社申請一次性

《出入境通行證》，在指定期限內經任一邊境站

離澳返回內地外，失證人士亦受惠於新措施，可

選擇直接到關閘出境大廳罰款室辦理緊急回境手

續。但此緊急回境措施不適用於遺失《因公往來

港澳通行證》及《中國護照》內地居民。

直接到兩地邊檢口岸辦理緊急回境的失證人士不

可處於逾期逗留狀態或涉及任何違法行為，同時

具備緊急及充份理由，如照顧家中患病老幼等情

況。雙方邊檢部門將透過協作機制核查當事人的

入境紀錄及個人身份資料，而報失的證件會被即

時註銷。如對上述內容有任何疑問，可致電本

局關閘邊境站 (8980 0321) 或珠海拱北邊檢站 

(+86756-8167000) 查詢。
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Estes anos, com o prolongamento do horário de 
funcionamento dos postos fronteiriços que fazem 
a ligação entre Zhuhai e Macau, o intercâmbio 
entre os residentes das duas regiões tornou-se 
cada vez mais comum e frequente, tais como: 
alojamento no outro lado da fronteira, emprego, 
visita de familiares, visita turística e compras, 
etc., e, a par disso, a situação de extravio de 
documentos  agravou-se  também.  No in tu i to 
de prestar apoio aos residentes de Macau que 
extraviarem o seu “Salvo-conduto para a Entrada/
Saída da China continental dos residentes de Hong 
Kong e Macau” (vulgarmente conhecido por Cartão 
para a Deslocação à Patria) na China continental 
e tenham urgência em regressar a Macau, o 
CPSP, o Departamento de Migração do Ministério 
de Segurança Pública da China continental e o 
Posto Geral de Controlo Fronteiriço de Zhuhai 
realizaram várias reuniões para tentarem encontrar 
uma melhor solução para esta situação, tendo, as 
partes, decidido que a partir do dia 19 de Agosto de 
2016, o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco de 
Macau e o Posto Fronteiriço de Gongbei de Zhuhai, 
prestam o serviço de formalizar o regresso urgente 
para os residentes das duas regiões que tenham 
extraviado o seu documento de entrada/saída.

A part i r  do lançamento desta nova medida, o 
Posto Fronteiriço de Gongbei disponibiliza aos 
residentes de Macau que não tenham completado 
os sete anos de idade, ou, aos 492 mil residentes 
de Macau que já procederam às formalidades de 
registo nos Serviços de Controlo Fronteiriço da 
China continental para a passagem automática, 
que quando tenham extraviado o seu “Cartão para 
a Deslocação à Patria” no continente, poderão 
deslocar-se directamente ao balcão do supervisor 
da Sala Principal de Saídas do Posto Fronteiriço de 
Gongbei e proceder às formalidades de regresso 
urgente para Macau.

Por outro lado, os residentes da China continental 
que tenham extraviado em Macau o seu “Salvo-

conduto para Deslocação a Hong Kong e Macau” 
e não tenham outro documento de viagem, para 
além de poderem proceder conforme o actual 
mecanismo, que é deslocar-se ao edif íc io do 
Serviço de Migração, sito em Pac On (Taipa), para 
as formalidades de “Notificação de extravio do 
documento e de apresentação”, e, ainda, deslocar-
se à “Agência de Viagens e de Turismo “China” 
(Macau)”, a pedir o “Salvo-conduto de Entrada/
Saída”, de uso singular, para sairem de Macau 
e regressar à China continental através de um 
dos postos fronteir iços do terr i tório dentro do 
prazo determinado, ficam também beneficiados 
desta nova medida, porque poderão optar por 
deslocarem-se directamente à sala de pagamento 
de multas do edifício do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco e procederem às formalidades 
de regresso urgente. No entanto, esta medida de 
regresso urgente não é aplicável aos residentes 
do continente que tenham extraviado o seu “Salvo-
conduto para deslocação a Hong Kong e Macau em 
missão oficial de serviço” ou “Passaporte da China”.

Os indivíduos que extraviassem o seu documento, 
caso pretendam deslocarem-se di rectamente 
aos postos fronteiriços das duas regiões para 
procederam às formalidades de regresso urgente, 
não  poderão  encon t ra rem-se  em es tado  de 
“excesso de permanência”, ou, “envolvidos em 
qualquer acto ilegal”; além disso, necessitarão de 
ter um motivo urgente justificado, por exemplo: 
necessidade de cuidar de idosos ou cr ianças 
da familia que se encontrem doentes, etc.. Os 
departamentos f rontei r iços das duas regiões 
serv i rão do mecanismo de cooperação para 
verificar o registo de entrada da parte e os dados 
de identificação pessoal; e, o documento extraviado 
será cancelado de imediato. Para mais informações 
sobre o supramencionado, queira contactar com o 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco através do 
telefone n.º: 8980 0321, ou, o Posto Fronteiriço de 
Gongbei através do telefone n.º: +86756-8167000.
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Em comemoração do 325.º Aniversário do CPSP, 
a segunda fase da actividade “Visita de filhos ao 
local de trabalho dos pais”, disponibilizada pela 
Corporação durante o período de 4 a 29 de Julho, 
teve lugar semanalmente nas próprias instalações 
de diversas subunidades, incluindo: Comissariado 
de Trânsito de Macau, Escola de Polícia, vários 
comissariados policiais, Comissariado do Posto 
Fronte i r iço das Por tas do Cerco,  e  Sede da 
Un idade Tác t ica  de  In te rvenção da  Po l íc ia , 
onde foram recebidos totalmente 320 f i lhos e 
280 familiares de nossos agentes. O conteúdo 
da actividade foi planejado pela cada uma das 
subunidades conforme as características dos seus 
próprios trabalhos, incluindo visita às instalações 
e aos equipamentos e veículos policiais, formatura 
de agentes, diversos cosplays, e simulação de 
execução de tarefas, etc., permitindo aos filhos 
uma compreensão e experiência em primeira-mão 
sobre a situação e ambiente de trabalho dos pais, 
promovendo as relações entre pais e filhos, um 
conceito correcto de valores, e também um sentido 
de justiça. A actividade terminou numa atmosfera 
cordial e jubilosa.

「帶孩子探班去」親子活動

Actividades familiares - Visita de filhos ao 
local de trabalho dos pais

為慶祝治安警察局成立 325 週年，本局舉辦第

二階段的「帶孩子探班去」活動於 7 月 4 日至

29 日期間進行，每週由不同單位於所屬設施內

舉辦，包括澳門交通警司處、警察學校、各警務

警司處、關閘邊境站警司處以及特警總部大樓，

共接待本局人員子女 320 位及家屬 280 位。活

動內容由各單位依照自身工作特色而設，包括參

觀設施、警務裝備及警用車輛、警員列隊，以及

不同類型的角色扮演、模擬執行任務等，讓孩子

親身體驗父母的工作情況、了解父母的工作環

境，促進親子關係，同時培養正確價值觀及正義

感，活動在一片溫馨歡樂的氣氛之中完滿結束。

學習指揮交通
Aprender como regularizar o trânsito                      

小騎警「截獲逃犯」
“Intercepção de fugitivo” 
pelos pequenos polícias 
montados

聯同特警隊警犬進行演練
Assistir à demonstração de aptidões 
dos cães-polícia da UTIP

與學警一同鍛鍊體能
Exercício físico efectuado em conjunto com os cadetes
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體驗「我是邊檢小警員」
Experimentar “Ser um polícia 
de controlo fronteiriço”

警員講解警務裝備
Explicação sobre os equipamentos policiais              
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「演講技巧及新聞發佈特訓班」活動感想

Actividade de Impressões da “Curso de treino especial 
para técnica de discursar e conferência de imprensa”

　　8 月 12 日這一天，我成長了。還記得當天清早下着毛毛細

雨，當我到達治安警察局的大門，抬頭仰望，黃色的外牆在灰

沉的天空襯托下顯得威嚴。我們跟隨住帶隊老師到新聞發佈室

上課，推門一看，竟然是個熟悉的畫面，平時在電視上看到警

員發佈罪案消息都是在那兒進行的，而我們的老師便是資深的

林強警司。

　　早上的課程是學習一些演講的技巧。人越大，需要面對群

眾說話的機會越多，每人都有一張嘴，但怎樣去說服別人，這

就是一門學問，尤其是當一名警局發言人，更需要強化這方面。

因此林強警司十分詳細地為我們講解由準備到出場演講的工

作，每一個環節都要一絲不苟，這樣才是尊重聽眾、尊重自己。我平時有擔任活動司儀，這個課程對於我

在司儀方面有很大的幫助。

　　到了下午的重頭戲—體驗新聞發言人。一想到穿上警服，體驗代表警局發言，面對着鏡頭，我簡直

興奮不已！因為當一個警察局發言人是我的夢想，這次我也是沖着這個而來的。終於到我出場了，全場的

人都安靜地坐着。「各位新聞界嘅朋友，下午好，今日有一宗罪案向大家報告 ......」我望著面前的同學的

目光，頓時全身顫抖，眼睛就像被石化一般，一動不動地只望着前方，口中的文字也是一個一個被硬生生

地推出來。雖然只有短短幾行文字，但仿佛讀也讀不完。「以上就係今日報告上嘅消息」太好了！總算完

結了。但，原來并沒有這麼容易。林強警司扮演成一名記者，問了我很多刁鑽的問題，幸好我能及時反應

過來，有些問題還是懂得回答。林強警司事後告訴我們，其實他平時也會遇到類似的情況，因此事前準備

非常重要，亦藉此勉勵我們無論做任何事都要準備好，才能避免意外。

　　有人說：成功就是，機會碰巧撞到了你的努力。而努力少不了準備，在往後的日子裏，我不會再臨急

抱佛腳，會踏實地為每件事多想一步、多做一步。而經過一天的體驗，也堅定了我對投身警隊的決心。

　　謝謝林強警司孜孜不倦的教導，您的說話我會銘記不忘。

 Cresci muito desde o dia 12 de Agosto. Lembrei-me que aquele dia era um dia de chuvisco. Quando cheguei 
ao portão do Corpo de Polícia de Segurança Pública, olhei para cima e vi as paredes amarelas que eram solenes com 
o acompanhamento do céu cinzento. Nós seguímos o professor que nos liderou para chegar à sala de conferências de 
imprensa. Quando empurrei a porta, vi uma cena muito familiar: era local que tinha visto na televisão e onde os agentes 
policiais reportavam os casos criminosos e novidades do CPSP, e o nosso formador deste curso é o Comissário Lam 
Keong, um oficial muito antigo da Polícia.

 Na aula da manhã, aprendeu-se algumas técnicas de discurso. Quando crescemos, temos mais oportunidades 
de fazer discurso ao público. Cada pessoa tem uma boca, mas como persuadir os outros é uma sabedoria, 
especialmente, um porta-voz da Polícia deve reforçar esta área, pelo que, o Comissário Lam Keong explicou-nos 
pormenorizadamente os trabalhos de preparação e de discurso, e disse que para cada parte devíamos tomar atitude 
meticulosa, representando assim o respeito por ouvintes e por si próprio. Antes fui mestre de cerimónia em diversos 
eventos, e acho que este curso me deu muita ajuda nesta área.

 Na tarde, realizou-se um item de destaque do curso – simulação de porta-voz do CPSP. Quando pensava que 
podia vestir uniforme do agente policial e experimentar fazer discurso em representação do CPSP encarando a câmara, 
senti-me muito excitada, porque o meu sonho é ser porta-voz do CPSP, e participei neste curso por causa desta parte. 

學員：吳曉華 
Aluno: Ng Hio Wa
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學員：關惠燕
Aluno: Kuan Wai In

　　參加了這個「演講技巧及新聞發佈特訓班」，真的讓我獲益

良多。在這個課程當中，讓我印象最深刻的就是下午的模擬新聞

發佈會，坐上椅子的那一刻，是激動的；拿着新聞稿面對滿滿的

" 記者 "，是緊張的。通過這次的培訓班，我學到很多在書本裡

所學不到的知識。

　　在演講的時候，我們要學會知己、知彼，以及演講時要與觀

眾存在眼神接觸等等一些不可或缺的小細節；另一方面，曾參加

辯論隊的我，抱着一種游刃有餘的態度參加了這個課程，亦非常

自信地坐上了新聞發佈員的位置上，但嘗試了才明白，新聞發佈

員工作的難度，遠遠超出自己所預料的。要成為一位合格的辯論員，首要條件就是要在比賽之前準備好一

切的資料，之後再在台上充份地施展出來；而要成為一位合格的新聞發佈員，需要的則是，面對一份長長

的案件報告書，都必須運用自如地把裡面所有重要的信息點傳送給大眾。

　　我認為成為一位新聞發佈員，對現在的我而言，是一個大大的挑戰。非常感謝治安警察局為我們舉辦

了這個活動，讓我們可以學到更多，了解更多！

 Aprendi realmente muito em participar o “Curso de treino especial para técnica de discursar e conferência de 
imprensa”, durante este curso, o mais impressionado para mim é a simulação de conferência de imprensa na parte 
da tarde, o que me sinto excitado no momento de sentar naquela cadeira; e nervoso na altura de pegar as notas de 
imprensa em frente dos jornalistas. Mediante o presente curso de formação, aprendi muitos conhecimentos fora dos 
livros académicos.

 Durante a apresentação, nós necessitamos de bem conhecer a si e os espectadores, mantendo o contacto 
visual com eles, pormenores estes, indispensáveis na altura de efectuar uma apresentação; por outro lado, como eu 
tinha participado na equipa de debate, possui uma atitude de ter mais facilidade em participar neste curso, e ainda 
com cheia de confiança em assumir este cargo de orador na conferência de imprensa, mas após de experimentar é 
que tomei conhecimento da dificuldade resultante na conferência de imprensa, que será muito além do esperado. A ser 
um orador qualificado no debate, necessita essencialmente preparar todas as informações antes do debate, e depois 
desenvolver suficientemente no palco; pelo contrário, uma conferência qualificada necessita de enfrentar relatórios 
prolongados e de transmitir à população as informações e pontos essenciais dos casos.

 Para mim, nessa altura, a ser um orador na conferência de imprensa, é realmente um grande desafio. 
Agradeço muito ao CPSP em organizar esta actividade para que nos poderemos aprender e compreender mais.

Chegou a minha vez de simulação de porta-voz do CPSP, e todos os presentes sentaram-se e ficavam caladas. “Caros 
amigos dos meios de comunicação social, boa tarde, hoje queria reportar a todos um caso criminoso...” Quando vi o 
olhar do meu colega que se sentou em frente de mim, comecei a ter tremores no corpo, os meus olhos tornaram-se 
fixados em frente como as pedras, e cada palavra foi influentemente lida por mim. Apesar de apenas existir poucas 
frases num caso criminoso, parece que não consegui ler tudo. “Isto é o caso criminoso que quero reportar hoje”. “Que 
bom! Já terminou esta conferência de imprensa”! porém, não era tão fácil ser um porta-voz da Polícia. O Comissário 
Lam Keong simulou um jornalista e perguntou-me muitas perguntas difíceis. Felizmente, eu sabia responder algumas. 
Depois da conferência de imprensa simulada, o Comissário Lam Keong disse-nos que normalmente, ele também 
encontrava situações semelhantes, pelo que a boa preparação era muito importante, e ele também nos encorajou a 
prepararmos bem antes de fazer qualquer coisa, podendo assim evitar situações imprevistas.

 Alguém diz: “O sucesso é uma combinação coincidente entre a oportunidade e o seu esforço”, e o esforço não 
pode faltar a preparação. No futuro, não faço os trabalhos no último minuto, vou pensar mais e fazer mais para todos 
os assuntos. Através da experimentação de um dia, persisto na minha decisão de ingressar nas forças policiais.

 Queria agradecer ao Comissário Lam Keong pela sua formação, e não me esqueci das suas palavras.
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「學警體驗營」活動感想

Actividade de Impressões da “Programa de experiência 
no campo de instrução de cadetes”

學員：伍笑盈
Aluno: Ng Sio Ieng

　　這次體驗營活動是艱辛的，艱辛的，還是艱辛的。

　　本來以為這次體驗營活動相對於在廣州軍校時軍訓來的輕鬆，怎不

知事與願違，這次體驗營比軍訓辛苦程度多數倍。在兩天一夜的體驗營

中令我最深刻的印象是「體能訓練」和「夜晚值班」這兩個體驗項目；

「體能訓練」雖然教官已經是要求我們完成警員中最基礎的訓練程度，

但這短時間內的「體能訓練」卻是我歷來做得最要命的一次，肌肉酸

痛得眼淚已經在眼眶中打轉，就差那麼一點點就快流下來了。第二就是

「夜晚值班」，晚上 9 點多，適逢大熱天，穿著着制服、那麼重的鞋子

和配戴著帽子去值班，第一次感受到汗水是從眼框旁邊流過，心口的汗

水一滴一滴流過肚臍，一身束縛的服裝，一滴滴有力的汗，陪伴著這一

晚的結束。

　　本次體驗營是首次舉辦，雖然只有兩天一夜的時間，但已經足以表

層明白到原來保安學員在受訓的過程是多麼艱辛，真的很痛苦，深深為他們的堅毅精神而感到振奮和佩

服！自己在兩天裏亦用盡了汗水和力量去感受保安學員的訓練生活，這次活動的成功有賴少年警訊和治安

警察局的大力支持，雖然這次體驗營是辛苦的，卻沒有令我失望，離開時反而還有點不捨得，不捨得三位

教官、不捨得這兩天一夜的回憶、不捨得一起開心、一起受罰的時候；離別總是不捨得的，但回憶卻永遠

留在心頭，希望日後有一天我能真正再次踏進這所學校時是以保安學員的身份在這裡出現。

 A presente actividade de acampamento é árduo, árduo e ainda árduo.

 Em princípio pensava que esta actividade será mais fácil em comparação com o treino militar frequentado na 
escola militar em Guongzhou, mas na realidade seja totalmente ao contrário, o nível da dificuldade nesta actividade 
será múltiplas vezes maior em comparação com o treino militar. Dentro desses dois dias, os programas mais 
impressionados para mim durante o acampamento são o “treino físico” e o “serviço nocturno”; no “treino físico”, embora 
o instrutor apenas exige a nós em completar o nível de instrução mais básica destinada aos agentes policiais, mas só 
que este período de “treino físico” constitui-me uma vez mais terrível na minha vida, cujo os dores musculares resultam 
das lágrimas flutuantes nos olhos quase a deitar. O segundo será o “serviço nocturno”, deu início após das 9 horas da 
noite , numa noite muito calor, necessito ainda de vestir o fardamento com sapatos pesados e chapéu, e é pela primeira 
vez me sinto o suor a deitar junto dos olhos, do peito para barriga, com este fardamento tão apertado, suores estes me 
acompaharam durante toda a noite até no fim.

 O presente acampamento foi organizado pela primeira vez com a duração apenas de dois dias, mas já 
é suficiente para compreender a nível superficial acerca das tão duras instruções, realmente árduo, dadas aos 
instruendos das forças de segurança, as quais me sinto bastante animado e admirado sobre o espírito de perseverança 
deles! E nesses dois dias, tinha também prestado com todo o meu esforço para sentir a vida de instrução dos 
instruendos das forças de segurança, cujo o sucesso atingido resulta do grande suporte por parte da Polícia Juvenil e 
do CPSP. Embora o presente acampamento é árduo, mas não resulta a mim desesperado, pelo contrário, na altura de 
sair tinha ainda saudade aos três instrutores, às recordações nesses dois dias, aos assuntos alegres e aos castigos; 
a despedida é sempre triste, mas as recordações agravam sempre na minha memória, espero que no futuro posso 
regressar novamente a esta escola na qualidade de instruendo das Forças de Segurança de Macau.
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　　其實一開始報名的時候很期待，不知道會體驗到什麼，直到來到學校門口就莫名其妙的覺得害怕，很

想離開這個地方，結果還是進來了哈哈哈。。。

　　一開始進行各種簡介的時候真的覺得很輕鬆很自由，直到教官叫我們在指定時間點下來集合，結果因

為衣服不會弄，還有各種的浪費時間，結果遲到了，被罰掌上壓。還是那種感覺，就是→痛←只做了十多

個就真的快撐不住，但是當我看到其他學員很辛苦也堅持下來，我就突然有了力氣。

　　這兩天很短暫，很辛苦，在猛烈的陽光下暴曬、跑、步操和體能，每分每秒都很快的過去，我失去的

是兩天的娛樂時間，卻讓我煥然一新，學到了什麼才是這個地方該有的姿態，你不能反抗，服從是基本，

我得到的比失去的多。我想當一個警員，但總是質疑，到底這是不是自己想追求的目標，還是只是一時半

會的起勁，直到離別，那個女教官跟我還有幾個女生談了一下，我

才真正明白，我想當警員不是兒戲的話題，而是真的想。雖然訓練

很辛苦，但是辛苦換來的是榮譽、責任，甚至是別人的寄託。很多

人都穿著軍裝拍照留念，我沒有，因為我覺得只是穿著這套軍裝沒

什麼意義，只能留下你曾經在這裡體驗過苛刻的訓練，甚至不及真

正保安學員的十分之一，我想穿著真正的警員制服拍照，這樣記憶

不會只是記憶，如果可以，我希望會在這個學校再見到教官們。謝

謝你們兩天一夜的陪伴。

 Na altura de matrícula me sinto com cheia de esperança, não sei 
quais das experiências podem ser adquiridas, mas quando cheguei à porta 
da escola, não sei qual a razão me sinto com medo, e quero deixar daquele 
local, só que continuei a entrar, hahaha…

 Em princípio, nas diveras breves apresentações, me sinto realmente 
desapertado e livre, mas isso muda-se numa chamada pelo instrutor sobre a 
hora de concentração, e por razão de não conhecer o fardamento, me tinha 
desperdiçado o tempo, resultanto no final a chegada atrasada e fui-me castigado a fazer extensões de braços. E o 
sentimento me sinto é o dor, apenas fiz mais de dez vezes já parece realmente desaguentado, mas ao ver os restantes 
alunos ainda se insistiram em continuar, de repente tenho novamente força.

 Esses dois dias, muito curto mas muito árduo, correr, marchar e treinar debaixo de um sol forte, o tempo 
passa-se rápidamente, o que eu perdi é dois dias para se divertir, mas em troca é outro ponto de vista, aprendi qual 
da atitude deve ter neste local, não poderá resistir, a obediência é fundamental, o que ganhei é mais do que eu perdi. 
Quero ser um agente policial, mas tenho sempre dúvida se este será realmente o que eu espero ou apenas uma 
vontade temporária, até na altura de despedida, uma instrutora conversou comigo e demais colegas femininas, nessa 
altura é que eu percebi a esperança de ser um agente policial não é uma questão de brincadeira, realmente quero ser. 
Embora os treinos são duros, mas dos duros foram trocados a honra, a responsabilidade, ou mesmo uma confiança 
de outros. Muitas pessoas tiraram fotografias com fardamento vestido, mas eu não, porque julgo que apenas vestia o 
fardamento não tem qualquer significado, só prova que tinha sido treinado naquele local, e treino este muito menos, 
ou seja um décimo, do que um verdadeiro instruendo, o que eu quero é tirar fotografia com verdadeiro fardamento 
da polícia vestido, assim esta não vai ser apenas uma memória, se isto fôr possível, espero que possa encontrar 
novamente nesta escola os mesmos instrutores. Agradeço o vosso acompanhamento durante esses dois dias.

學員：余家恩
Aluno: U Ka Ian
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　　經過這短短的兩日一天學警訓練營，在一開始的時候大家都素不相識，在經過一些小遊戲和訓練後我

們都開始慢慢地了解對方，到最後大家都能打成一片。我們不但在這個營裹收獲了友誼，還能體驗到擔任

學警，我們學會了步操，參觀了警犬隊，嘗試過拿起手槍的滋味，還穿上制服巡邏警校。在這兩天裏，我

們與學警一起進餐，互相交流，了解到原來當一名警員是一件不簡單的事情，我們所體驗到的只是他們的

小菜一碟。在分享會中，師兄師姐的真情流露帶給了我許多的正能量，機會永遠是留給有準備的人，堅持

到最後便是勝利。我在往後的日子裏，也會帶著這打不死的精神去做好每一件事情。

 Passado este curto período de dois dias de instrução de cadetes, em que no princípio desconhecido entre nós, 

até que entendemos sucessivamente uns aos outros através de pequenos jogos e de treinos, tornando-se no final como 

uma equipa amigável. Para além de ter obtido amigos nesta instrução, ainda podemos experimentar em ser um cadete, 

nós tinhamos aprendido a marchar, visitado o Pelotão Cinotécnico, experimentado o sentimento em pegar uma arma 

de fogo, bem como vestido o fardamento para patrulhar na Escola de Polícia. Dentro desses dois dias, nós comemos 

em conjunto com os verdadeiros cadetes, fizemos intecâmbios, entendemos que não é um assunto simples a ser um 

agente policial, o que nos experimentamos é apenas um pequeno prato deles. Na sessão de compartilhamento, os 

sentimentos reais dos irmãos cadetes me deram muita energia positiva, as oportunidades aguardam-se sempre para 

as pessoas preparadas e o vencedor é sempre os que persistem até no final. Para o futuro, vou também tratar cada um 

dos assuntos com este espírito indestrutível.

學員：李翠盈
Aluno: Lei Choi Ieng
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　　好慶幸我可以去到學警體驗營，在這短短的兩天當中讓我們體驗

到做警察的訓練。我們體驗的程度比真正的訓練低好多好多倍，但已

經好辛苦，所以一個警察在背後所付出的努力，汗水是很多的。我們

一開始是一盤散沙，不知道團隊的重要性，慢慢地我們就打成一片，

明白當中的意義了。雖然訓練好辛苦，但不是獨自一人去作戰，而是

一班人，當中有體能好一些的，有一些不太好，但我們都能堅持下去，

經過今次我們都突破了很多。

　　分享感想時，記得師兄，師姐説 :" 面對任何事情也不要放棄，要

堅持，嘗試更多，不踏出第一步也不知道能否成功。" 這幾句令我好

振奮，我會繼續努力下去，令自己更好。最後，辛苦各位教官、警官，

有你們才有這個那麼好的體驗營，令我們獲益良多。有機會我會再參

加的。

 Estou satisfeito por poder participar no programa de experiência no campo de instrução de cadetes. Num 

curto espaço de dois dias, experimentámos a formação de agentes policiais. Mesmo que a nossa experiência seja 

com muito menos rigor em relação ao grau da instrução real, já sentimos que ela foi muito árdua, o que insinua os 

enormes esforços que um agente policial empenhou no fundo. No início, não tivemos noção do espírito de equipa, mas 

gradualmente, apercebemo-nos da sua importância. Os treinos foram duros, mas encarámo-los em conjunto. Entre nós, 

uns tinham melhor aptidão física, e outros não, mas conseguimos aguentar, e alcançámos bons resultados inesperados.

 Na troca de impressões, lembro-me das palavras dos irmãos cadetes: “Não desistam perante um assunto, 

seja qual for. Persistam e experimentem mais. Se não  tomarem o primeiro passo, jamais saberão se conseguirem ou 

não.” São palavras encorajadoras, com as quais vou continuar a esforçar e valorizar-me. Por fim, queria agradecer os 

instrutores e oficiais da polícia, porque sem eles, não poderíamos ter um programa tão bom, de que nos beneficiámos 

muito. Vou participar outra vez caso surja a oportunidade.

學員：林健文
Aluno: Lam Kin Man
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　　經過這次的體驗營，我了解到要成為一名警務人員，他們是需要非常嚴格的訓練，他們除了有艱辛的

體能訓練外，還要有服從性的訓練，能夠成為一名警務人員，都是十分值得尊敬的。

　　我們在這兩日一夜的體驗營中，我和我的隊友通過一連串的訓

練，變化最大的，我想是服從這方面，由一開始，我們集隊時除了

會遲到，還會鬆散地聊天，總之是毫無紀律性，但到了後來，我們

到了集合時間前 7、8 分鐘，就會有人大叫「遲到啦！」然後落到去，

我們會列好隊，企好，等待教官帶領我們進行下一項活動，我認為

這是我們改變得最大的事。

　　在體驗中，我們參觀了警犬隊和警察裝備，在警犬隊的參觀是

令我印象深刻的，因為平時是沒有機會可以這麼近距離接觸他們，

所以這次機會真是十分難得。令我很佩服的是警犬是十分聽從自己

領犬員的命令，以及警犬和領犬員的默契。  

　　到體驗營完結的時候，感覺自己在這裡好像過了很漫長的時間。活動十分充實，教官們都十分好，希

望能夠參與更多今次這類活動。最後真是十分感謝教官們的指導，能夠這麼有耐性來面對我們。

 Depois deste programa de experiência, vim a saber que, para se tornar um agente policial, é necessário 

sujeitar-se a uma instrução rigorosa que compreende não só treinos físicos duros, mas também treino de obediência. A 

capacidade de se tornar um agente policial vale muito a pena admirar.

 Durante esses dois dias de experiência, meus colegas e eu sujeitámo-nos a treinos consecutivos. Penso que a 

nossa maior mudança se verificasse na área de obediência. No início, a nossa formatura foi caracterizada por chegeda 

tardia e bate-papos entre um e outro, tudo indisciplinado. Mas, posteriormente, 7 ou 8 minutos antes da hora de 

encontro, haveria alguém que alertou em voz alta: “Chegaremos tarde!” Então, apressámo-nos para o local e alinhámo-

nos bem na formatura, prestes para realizar a seguinte actividade sob orientações de instrutores. Considero que isto 

seja a nossa maior mudança.

 Visitámos o Pelotão Cinotécnico e os equipamentos policiais. A visita no Pelotão Cinotécnico deixou-me 

impressões mais profundas porque normalmente não tivemos oportunidade de encontrá-lo a uma distância tão curta, 

portanto essa oportunidade foi muito preciosa. O que ganhou muita da minha admiração foi a obediência do cão-polícia 

e o entendimento tácito entre este e o seu treinador.

 Na altura em que o programa terminou, senti que passei muito tempo nesse lugar de experiência. As 

actividades foram muito frutíferas e os instrutores muito simpáticos. Ambiciono que possa participar em mais actividades 

semelhantes.

 Por fim, agradeço imenso os instrutores pelas suas orientações, e pela sua paciência tida connosco.

學員：陳曉怡
Aluno: Chan Hio I
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　　這次的學警體驗營十分難忘，令我見識到每一位警務人員背後的辛酸。初初來到這裡的時候真是十分

不適應這裡的規矩及訓練，做錯一點小事便需要做掌上壓，列隊的時候不可以談話等我沒有預想過的事

情。後來大家都用盡全力去努力達到要求，慢慢一步步練得更整齊，真是

充滿了團隊精神。

　　體驗營的內容十分豐富，教官用心準備了一系列的體驗活動，其中最

深刻的體驗項目便是體能訓練了。在猛烈的陽光下運動真是十分具有挑

戰性，過程當中很累但卻不能休息，我們的選擇便只剩下堅持了。所以，

我在這裡學到最重要的事並非體能，而是責任感、團隊精神以及待人接物

應有的態度。雖然辛苦但十分值得，在這兩天的所有事都已成為自己的回

憶，將來再回想，我肯定能記得 17 歲的夏天在澳門保安高等學院揮灑過

的汗水！

 É inesquecível o presente programa de experiência no campo de instrução 

de cadetes, que me fez saber os enormes esforços que cada um dos agentes 

policiais empenhou no fundo. No início, encontrava-me não acostumado das regras 

e treinos seguidos nesse lugar. Uma falha pequena pôde resultar em exercício de extensão de braços, e a conversa na 

formatura foi proibida etc., assuntos esses que eu não tinha previsto antes. Posteriormente, empenhámo-nos com todos 

os esforços para atingir os alvos exigidos. Gradualmente, conseguimos marchar com passos ordenados, demonstrando 

plenamente o espírito de equipa.

 O programa teve um conteúdo muito rico, e os instrutores proporcionaram-nos cuidadosamente um conjunto de 

actividades de experiência, entre os quais, aquele que me impressionou mais foi o treino físico. Sob um sol abrasador, o 

exercício físico foi realmente muito desafiador. Durante o decorrer do referido exercício, fiquei muito cansado, mas não 

pude descansar, e tudo o que nos restou foi a persistência. Portanto, o assunto mais importante que aqui aprendi não 

foi a constituição física, mas o sentido de responsabilidade, o espírito de equipa, e a devida atitude a ter para com os 

outros. Foi duro, mas valeu a pena. Todos os assuntos desses dois dias já se tornaram em minhas memórias. No futuro, 

quando eu recordar, certamente lembrarei dos momentos árduos que tive na Escola Superior das Forças de Segurança 

de Macau, no verão do ano quando eu tinha feito 17 anos.

學員：鄭亮子
Aluno: Cheang Leong Chi
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foram convidados para participar na cerimónia de 
premiação “Ooh! Macau MV Awards” realizada 
no Hotel JW Marriott Macau, apresentada pela 
Direcção dos Serviços de Turismo e organizada 
pela “Film and Art Production Association”. MV 
das “Histór ias da Polícia” cr iada em conjunto 
pela Banda de Música e pelos músicos locais foi 
premiado pelo “prémio de MV de melhor canção de 
tema”. Esta Corporação foi, nesta vez, premiada 
publicamente, dando oportunidade de um mais 
profundo intercâmbio entre a cultura policial e 
as diversas cul turas/artes locais,  encurtando 
a  d is tânc ia  ent re  a  Po l íc ia  e  a  popu lação e 
promovendo em conjunto as artes/culturas de 
Macau para o Mundo.

《警察故事》MV 獲獎

MV das “Histórias da Polícia” foi premiado

9 月 23 日晚上，本局行動廳鍾倩怡警司、警察

樂隊梁沛文警長與《警察故事》MV 製作團隊，

應邀出席由「影藝創製社」主辦及由旅遊局呈

獻， 於 澳 門 JW Marriott 酒 店 舉 行 的《 澳！

MV 頒獎盛典》頒獎典禮。警察樂隊與本地音樂

人聯手精心打造的《警察故事》MV 獲《最佳活

動主題曲 MV》獎。本局是次獲得公開獎項，讓

警隊文化與本地不同文化藝術有機會作更深層

次的交流，並藉此進一步拉近警民的距離，攜手

將澳門藝術文化推廣至世界。

No dia 23 de Setembro à noite, a Comissária deste 
Departamento de Operações, Chong Sin I, o Chefe 
da Banda de Música, Leong Pui Man e a equipa 
de elaboração de MV das “Histórias da Polícia” 

製作團隊於頒獎禮上合照
Fotografia conjunta da equipa de elaboração na cerimónia
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美術書畫班增設作品展示平台

O Curso de Interesse de Belas Artes acrescenta 
uma plataforma para expor as obras

本局美術書畫班成立已逾 8 載，期間曾多次參

加不同類型的藝術作品展，參展作品獲得社會各

界好評，無疑肯定了澳門警察的藝術創作水平。

為使作品更進一步被公開鑒賞，現透過位於北

安的出入境事務廳大樓 1 樓辦公室走廊作平台，

展示美術書畫班共 41 幅油畫和丙烯作品，為警

隊工作環境注入藝術氣息，鼓勵警務人員公餘研

習藝文的風氣。

O Curso  de  In te resse de  Be las  Ar tes  des ta 
Corporação já criou mais de 8 anos, durante esse 
período de tempo tinha várias vezes participado 
nos diferentes tipos de exposições de artes, e 
as obras exibidas foram bem apreciadas pelos 
diversos sectores da comunidade, reconhecendo 
assim o nível da criatividade artística da Polícia 
de Macau. Para que as obras podem obter maior 
apreciação públ ica, actualmente aproveitou o 
corredor do 1.º andar do edifício do Serviço de 
Migração de Pac On que dá acesso aos gabinetes 
como plataforma para expor as 41 obras de óleo e 
de acrílico do Curso de Interesse de Belas Artes, 
com vista a introduzir um ar artístico ao ambiente 
de serviço, incentivando os agentes policiais a uma 
atmosfera de aprendizagem das artes e culturas 
nos tempos livres.
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蔡瑞珍  心理輔導員牽手走到中年

De mãos dadas rumo à meia-idade Psicóloga, Choi Soi Chan (Doris)

　　孔子的「四十不惑，五十知天命。」（到

四十歲已能明辨是非而不疑惑，五十歲順應人所

知道天地萬物變化的道理。），很寫實地描述中

年人的發展歷程，的確隨着在社會打滾，生活和

工作經驗的積累，智慧也與日俱增，可以很快的

過濾甚麼是有價值或無意義，有更多信心解決要

優先處理的問題。

　　乍看中年人生如日中天的階段，其實也伴

隨着相應的壓力，比如面對年邁父母，或同學好

友開始有人離世，中年人逐漸警覺疾病和死亡的

威脅，有的正值子女離家上大學，自己面臨家庭

開支的財務負擔，也可能要面對青春期子女的反

叛，覺得自己沒有把孩子教好，又或面對子女成

家離巢的孤寂感。

　　如果在這階段，不了解自己和配偶的狀況

和需要，也很難未雨綢繆，真正出現問題的時候

就難以招架，以下就兩性在中年階段可能遇到的

挑戰略作描述：

男性的中年挑戰

　　更年期不再只屬於中年女性，中年男性也

有更年期，隨着年紀越大男性體內的荷爾蒙也會

好像女性荷爾蒙一樣分泌劇減，令男性易感疲

倦、缺乏衝勁、精神不易集中，加上這年紀伴

隨的生活壓力，也比較容易有憂鬱焦慮的情緒，

心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

生理上則容易積聚脂肪，脫髮，性慾下降。正因

如此，此時期的男性更想測試他們的男性魅力，

不時透過物質和時尚的衣著，檢證自己對異性是

否仍有吸引力，這種想被肯定的需要是正常的。

對於一些經濟穩定，事業有成的男性，周邊不

乏仰慕、諂媚巴結的紅粉知己，如果這類型的男

性本身比較專注工作、忽略與妻子的溝通，日子

久了，加上兩者有所對比，稍一不慎，他們有外

遇的機會也會增加。

　　相較女性，男性可以有一大班有共同嗜好

的朋友，但可以傾吐心事的知己好友不多，長期

沒有支持系統，到了中年更感孤單失落，生命中

除了角色和責任，內裏卻是一片虛空孤寂，容易

患上憂鬱症也不足為奇。

女性的中年挑戰

　　女性更年期的特徵比男性明顯，因着女性

荷爾蒙停止分泌，停經、皮膚缺乏彈性、皺紋增

多、身材曲線走樣、對性生活失去興趣，都會令

中年女性深感不安，懷疑自己的吸引力。

　　然而，徐娘半老風韻猶存，正如更年期不

是女性獨有，外遇也不是男性專屬，許多女性婚

後，家庭成為她們人生的重心，丈夫和孩子更是

她們傾注時間和心思的對象，可惜現今男主外女

主內的互動仍然很牢固，很多時候丈夫要把握時
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機在外打拼，培養夫妻感情的閒情就要留到不知

何年何月，如果丈夫有不良嗜好，妻子除了專注

和寄情於孩子，更要分擔丈夫不良嗜好的惡果。

由於丈夫長期不能滿足妻子的情感需求，再加上

孩子開始長大離家，妻子的情感依靠化成空，這

個時候如果遇到一位關心、體諒和願意傾聽的異

性，有可能發生婚外情。

越過挑戰

1. 人不可能當一輩子超人，真的遇到挫折，

就容許自己在原地休息一下，不要迫自己

馬上振作起來，勉強的振作只會讓你更快

倒下。

2. 當有負面情緒時，找個可信任的人，向對

方傾訴心事，那怕是放聲大哭，痛哭流淚，

或覺得自己傻氣笨拙，甚至是悲傷憂心，

讓那些一直潛藏在你心裏的情感表露出來，

這有助減低患上憂鬱症的機會。可是，對

這個可信任的人或知己，切勿投入男女私

情，以免自己泥足深陷，最後落入萬劫不

復的境地。

3. 既然青春留不住，就接受現在的自己，與

其躁動不安，不如沉澱自己，適當休息和

放慢生活步伐，重新審視個人價值和重拾

活力。

4. 如果夫妻雙方均能發展共同興趣，或學點

新技能（如潛水、做點心、使用手機或電

腦程式）就最理想。

5. 做重大決定時，千萬不要我行我素，記得

與另一半或家人商量，可以大大減低出錯

的機會。

結語

　　中年，更重要的是重新經營一段自己和至

親的親密關係。對於做父母的男女來說，當孩

子還年幼的時候，夫妻各有各忙的時間多過兩

人的相處；步入中年，由應付實際生活的忙碌，

重新回到兩個人的互動中，這個時期，男女雙方

所面對的挑戰都是大家一生未遇過的，彼此需多

體諒、聆聽，更多尊重，真誠溝通，容許雙方都

有弱點，把對方當作真正的人而非完美伴侶，如

此，夫妻不單可以牽手跨過中年，更可以一起走

到白頭。

 O dito de Confúcio descreve de forma 

realista todo o percurso das pessoas que chegam 

à meia-idade “aos quarenta anos dúvidas não 

subsistem, aos cinquenta anos conhece-se o 

dest ino”  (aos quarenta anos já  se consegue 

d is t ingu i r  o  cor recto  do incorrecto  e  não há 

perturbações, aos cinquenta anos o senso comum 

é agudizado e compreende-se a metamorfose 

de todas as coisas e seres deste mundo). De 

facto, enquanto estamos na sociedade a adquirir 

experiências de vida e de trabalho, a sabedoria 

também se vai acumulando, muito rapidamente 

se consegue filtrar o que é valioso ou irrelevante, 

assim como a confiança em resolver as questões 

mais prementes é maior.

 À primeira vista, a fase da meia-idade é como 

chegar a meio do dia, as pressões são similares, 

por exemplo quando se têm pais de idade avançada 

ou quando colegas e amigos começam a partir, as 

pessoas de meia-idade gradualmente ficam cientes 

da ameaça da doença e da morte, alguns deparam-

se com a situação dos filhos a saírem de casa para 

ingressarem na universidade e têm de arcar com os 

custos económicos, ou enfrentam a provável rebeldia 
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dos filhos adolescentes e acham que não os educaram 

bem, assim como o sentimento de solidão quando os 

filhos se casam e saem da casa dos pais.

 Se nesta fase da vida as pessoas não tiverem 

atingido o autoconhecimento ou a compreensão 

do cônjuge no que se refere à situação geral e às 

necessidades de ambas as partes, será difícil prevenir 

e mal surgem os problemas será penoso suportá-

los. De seguida, eis uma descrição dos desafios 

possivelmente encontrados pelas pessoas de ambos 

os sexos na fase de meia-idade:

Os desafios da meia-idade encontrados 
pelos homens
 Não só as mulheres de meia-idade passam 

pela menopausa, os homens de meia-idade também 

sofrem de andropausa, à medida que a idade avança 

a produção das hormonas nos homens decai tal como 

nas mulheres, provocando facilmente cansaço, falta 

de dinamismo e falta de concentração, sem contar 

com o stress da vida diária indissociável a esta idade, 

mais propensa para o surgimento da depressão; 

relativamente à fisiologia é fácil a acumulação de 

gordura, a perda de cabelo, a diminuição de apetite 

sexual. Deste modo, os homens que se encontram 

nesta fase da vida querem testar o seu charme através 

do exibicionismo de bens materiais e do vestuário 

moderno, com o objectivo de saber se ainda são 

atraentes relativamente ao sexo oposto, sendo esta 

necessidade de reconhecimento perfeitamente normal.

 Para os homens que se encontram numa 

situação económica estável e com uma carreira 

profissional de sucesso, não faltarão ao seu redor 

amigas bem maquilhadas que os veneram, se este 

género de homens se dedica mais ao trabalho e 

secundariza o diálogo com a esposa, à medida que o 

tempo passa a disparidade entre os dois se alarga e 

num passo mal calculado a possibilidade de vir a ter 

uma amante aumenta. 

 Em comparação com as mulheres, os homens 

podem ter um grupo de amigos que partilham os 

mesmos interesses mas os amigos verdadeiros com 

os quais se desabafa são poucos, não havendo um 

suporte a longo prazo os homens ao chegarem à 

meia-idade ainda se sentem mais sós e tristes; nas 

suas vidas para além do desempenho de papéis e 

responsabilidade, o que se encontra no interior é nada 

mais que vazio e solidão, pelo que o surgimento da 

depressão não será algo de surpreendente.

Os desafios da meia-idade encontrados 
pelas mulheres
 As características da menopausa são mais 

notórias nas mulheres do que nos homens, à medida 

que a produção de hormonas cessa, a menstruação 

acaba, a pele perde elasticidade, as rugas aumentam, 

o aspecto físico se altera, há um desinteresse pela 

vida sexual, as mulheres de meia-idade tornam-se 

apreensivas e duvidam do seu poder de atracção.

 Contudo, o encanto de uma mulher de meia-

idade pode manter-se, tal como a menopausa não é 

um traço distintivo da mulher, não só os homens têm 

amantes, muitas mulheres depois do casamento, a 

família torna-se o núcleo das suas vidas e todo o seu 

tempo e dedicação são consagrados ao marido e aos 

filhos. Infelizmente hoje em dia ainda predomina a ideia 

de o homem trabalhar fora enquanto a mulher cuida 

da casa, muitas vezes os maridos têm de aproveitar as 

oportunidades para vingarem no mundo do trabalho, 

adiando então o cultivo da relação conjugal para uma 

data incerta, e caso o marido tenha vícios, a mulher 

para além de ter de cuidar dos filhos, ainda é obrigada 

a arcar com as consequências dos vícios do marido. 

Como durante muito tempo o marido não conseguiu 

satisfazer as necessidades emocionais da mulher, os 

filhos ao crescerem e ao saírem de casa, o suporte 

emocional da mulher simplesmente desaparece, se 

nesta altura a mulher encontrar uma outra pessoa 
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que a acarinhe, compreenda e ouça, é possível por 

conseguinte surgir uma relação extraconjugal. 

Transpor os desafios
1. Ninguém pode desempenhar o papel de super-

homem para toda a vida, quando nos deparamos 

com dificuldades, devemos permitir-nos repousar 

um instante e não exigirmos a nós próprios 

que nos ponhamos em pé de imediato, pois a 

coragem forçada apenas nos leva a tombar com 

mais celeridade. 

2. Quando somos assolados por pensamentos 

negativos, devemos procurar uma pessoa de 

confiança para desabafar, mesmo que choremos 

amargamente, que nos achemos ridículos ou 

se trate de uma tragédia, devemos revelar os 

nossos sentimentos mais recônditos para que a 

probabilidade de vir a sofrer de depressão seja 

reduzida. Porém, jamais cultivemos sentimentos 

amorosos para com a pessoa de confiança ou o 

confidente, para evitar que nos percamos cada 

vez mais nas malhas intrincadas da vida sem 

possibilidade de retorno.

3. Já que não é possível preservar a juventude, 

aceitemo-nos, ao invés de focar na aflição e 

no desassossego, reflictamos, descansemos 

e refreemos o passo no momento certo, para 

examinar novamente os valores e animar a alma.

4. Se o casal conseguir desenvolver interesses 

comuns ou aprender coisas novas (tais como 

mergulho, cozinha, utilização de aplicações dos 

telemóveis ou computadores) será ideal.

5. N o  m o m e n t o  d a  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s 

importantes, não seja opinioso, não se esqueça 

de conversar com o parceiro ou a família, pois 

desta forma a probabilidade de cometer erros 

pode ser reduzida drasticamente.

Conclusão
Na fase da meia-idade é fundamental reestruturar 

a relação com a pessoa que nos é mais íntima. 

Relativamente aos homens e mulheres que são pais, é 

notório que quando os filhos ainda eram pequenos, o 

tempo gasto individualmente é consideravelmente mais 

do que o tempo partilhado pelo casal; ao chegarem à 

meia-idade a vida azafamada de outrora é substituída 

pelo regresso da vida a dois, nesta altura os desafios 

encontrados são novos, jamais enfrentados pelo 

casal, e assim é imprescindível haver compreensão 

mútua, ouvir o outro atentamente, mais respeito, 

diálogo sincero, tolerância relativamente aos defeitos 

do outro, considerando-o como um ser humano e não 

um companheiro perfeito. Deste modo, o casal não só 

consegue passar juntos a meia-idade como também 

chegar até ao fim da estrada.

心理輔導員 Psicóloga : 蔡瑞珍 Choi Soi Chan (Doris)

聯絡電話 Telefone de contacto : 87997690

電郵地址 Correio electrónico : scchoi@fsm.gov.mo

服務時間 Horário de serviço : 

星期一至四 Das 2ªs às 5ªs-Feiras, 09:00~13:00   14:30~17:45

星期五 Às 6ªs Feiras, 11:00~13:00   14:30~19:30
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服務承諾
Carta de
Qualidade 2016 年 第 三 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況
 

服 務 項 目 質 量 指 標 預設
達標率 服 務 單 位 達 標 率

 ( 註 1 )

1 入境及逗留許可

1 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

3 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

2 出入境手續

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

出入境事務廳
各邊境站

100%
( 註 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 25 分鐘 98% 100%

7 為在外地遺失證件之本澳居民辦理入境手續──非經本局指紋
系統核實身份 30 分鐘 98% 93.75%

8 為非本澳居民修正入境時所批給的「逗留許可」 26 分鐘 97% ---

9 申請「個人出入境紀錄證明書」 3 個工作日 90% 100%

3 非本澳居民遺失入境
時所使用證件之處理

10 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%

出入境事務廳
外國人事務警司處

100%

11 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」

12 一般情況 ( 延長不超過 90 日 ) 1 個工作日 80% 100%

13 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

15 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

5 外地僱員身份認別證

16 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書 」 2 小時 98%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

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

18 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

19 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%

6 外地僱員家團成員之
「逗留的特別許可」

20 取消 25 分鐘 97%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

21 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

23 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

7 外地學生之
「逗留的特別許可」

24 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

26 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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

( 註 1 )

8 居留許可

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

出入境事務廳
居民事務警司處

100%

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

翌工作日
下午 2 時 98% 100%

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% 100%

31 補發《居留許可 / 居留許可續期憑單》 翌工作日
下午 12 時 95% 出入境事務廳

外國人事務警司處 ---

32 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98%

出入境事務廳
外國人事務警司處
居民事務警司處

100%

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

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

35 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

9 居留許可申請人士之
「逗留的特別許可」

36 申請 35 分鐘 95% 100%

37 續期 35 分鐘 90% 100%

38 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

39 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

10 特別逗留證

40 申請 8 個工作日 90%

出入境事務廳
外地勞工事務警司處

100%

41 續期 6 個工作日 85% 100%

42 補發 4 個工作日 90% 100%

43 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

45 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% 100%

11 往港特別證明書

46 申請 翌工作日
下午 3 時 90%

出入境事務廳
居民事務警司處

100%

47 申請「證明申請人正辦理申請之聲明書」 2 小時 98% ---

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

49 申請「其他按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

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%

出入境事務廳
外國人事務警司處

---

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

52 申請「其它按檔案資料簽發之證明書」 3 個工作日 75% ---

13 999 緊急求助服務

53 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳
行動控制中心 99.85%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.29%

55 申請《交通意外證明書》 10 個工作日 90% 100%

14 收納交通違例罰款 56 親臨繳交罰款 3 分鐘 99%

交通廳
各交通警司處
澳門警務廳

各警務警司處

100%

15

登記香港特別行政區
或《道路交通法》
第 80 條所指國家之
駕駛執照

57 登記 5 分鐘 90% 交通廳
澳門交通警司處 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 處理拾獲物 58 拾獲本澳居民證件 ─ 發還通知 15 分鐘 75%

出入境事務廳
交通廳

澳門警務廳
海島警務廳

特警隊
各警務警司處

82.26%

17 報失 59 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

各警務警司處

99.25%

18 申報安裝警鐘 60 首次通知 / 更新資料 20 分鐘 75% 100%

19 遺體搬遷實況筆錄 61 申報 30 分鐘 90%

情報廳
監察暨紀錄科

---

20 殯葬通行證 62 申請 25 分鐘 95% 100%

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

64 申請（連同《殯葬通行證》） 30 分鐘 98% 100%

22 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
槍械暨彈藥科

100%

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

67 續期 17 個工作日 95% ---

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

23 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%

24 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%

25 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 100%

74 取消 即日 99% ---

26
武器／彈藥／爆炸品
／仿真槍械之入口／
出口

75 申請《入口／出口許可》 13 個工作日 80% 100%

76 取消《入口／出口許可》 即日 99% ---

27 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%

28 28889911 打擊販賣
人口舉報熱線 78 接聽熱線 9 秒 99% 行動廳

行動控制中心 100%

29 有報酬之勞務工作
( 花紅更 )

79 申請 ( 長期性 ) 10 個工作日 99%

行動廳
公共關係處

100%

80 申請 ( 逐次性 ) — 審批 即日 99% 100%

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

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

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

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

1 Autorização de entrada e 
permanência

1 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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 75% ---

2 Formalidades de entrada e 
saída

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

Serviço de Migração
Postos Fronteiriços

100%
(Nota 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

25 minutos 98% 100%

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

30 minutos 98% 93.75%

8 Rectificação da “Autorização de Permanência” concedida na entrada 
aos não residentes 26 minutos 97% ---

9 Pedido de “Certidão de registo individual de movimentos fronteiriços” 3 dias úteis 90% 100%

3

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

10
Emissão de “Declaração de Extravio de Documentos” para residentes 
da RAEHK - confirmação da identidade pelo sistema de 
impressões digitais do CPSP

1 hora 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

100%

11
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"

12 Situações de âmbito geral (não superior a 90 dias) 1 dia útil 80% 100%

13 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% ---

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

15 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% ---

5 Título de Identificação de 
Trabalhador Não-residente

16 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

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

18 Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100%

19 Pedido de “Certidão de confirmação do estatuto de trabalhador em 
Macau de Residentes da China Continental”

até às 16H00 do 
dia útil imediato 90% 100%

6

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

20 Cancelamento 25 minutos 97% 100%

21 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98% ---

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

23 Pedido de "Certidão emitida de acordo com informação constante no 
processo" 3 dias úteis 75% 100%

7
"Autorização Especial 
de Permanência"  para 
Estudantes do Exterior

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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

26 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% ---

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

3o Trimestre do ano 2016
Situação de Implementação da Carta de Qualidade
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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)

8 Autorização de Residência

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

100%

29
Pedido de “Autorização de Residência” de titulares de “Salvo-Conduto 
Singular da R.P.C.” e numa fase inicial satisfazem as  condições do 
estatuto de residente permanente

até às 14H00 do 
dia útil imediato 98% 100%

30 Emissão de 2ª via do "Certificado de Residência" até às 16H00 do 
dia útil imediato 95% 100%

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

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros
---

32 Pedido de “Declaração comprovativa de que decorre o pedido do 
requerente” 2 horas 98%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros
Comissariado de 

Residentes

100%

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

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

35 Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100%

9

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

36 Pedido 35 minutos 95% 100%

37 Renovação 35 minutos 90% 100%

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

39 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% ---

10 Título Especial de 
Permanência

40 Pedido 8 dias úteis 90%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Trabalhadores Não-
Residentes

100%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 100%

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

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

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

45 Pedido de “Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo” 3 dias úteis 75% 100%

11 Documento especial para 
deslocar à RAEHK

46 Pedido até às 15H00 do 
dia útil imediato 90%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Residentes

100%

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

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

49 Pedido de "Outras certidões emitidas de acordo com informação 
constante no processo" 3 dias úteis 75% ---

12 Certificado de Autorização de 
Regresso

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

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros

---

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 75% ---

13 Serviços de Emergência 999

53 Atendimento da linha 9 segundos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

99.85%

54 Pedido de “Declaração de Acidente de Viação” 10 minutos 97% Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.29%

55 Pedido de “Certidão de Acidente de Viação” 10 dias úteis 90% 100%

14 Cobrança de multas por 
infracções de trânsito 56 Pagamento de multas pessoalmente 3 minutos 99%

Departamento de 
Trânsito

Comissariados de 
Trânsito

Departamento Policial 
de Macau

Comissariados Policiais

100%

15

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

57 Registo 5 minutos 90%

Departamento de 
Trânsito

Comissariado de 
Trânsito de Macau

100%
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Tipos de Serviço Indicadores da qualidade

Taxa de 
satisfação dos 

objectivos 
previamente 

definidos

Subunidades

N.° de 
serviços que 

corresponderam 
aos critérios 

(Taxa)
(Nota 1)

16 Tratamento de achados / 
perdidos 58 Documento achado / perdido de residentes de Macau - Notificação de 

devolução 15 minutos 75%

Serviço de Migração
Departamento de 

Trânsito
Departamento Policial 

de Macau
Departamento Policial 

das Ilhas
Unidade Táctica de 

Intervenção da Polícia
Comissariados Policiais

82.26%

17 Participação de extravio 59 Participação de extravio de documentos por residentes de Macau 
(dentro de 3 documentos) 15 minutos 95%

Departamento Policial 
de Macau

Departamento Policial 
das Ilhas

Comissariados Policiais

99.25%

18 Comunicação da instalação de 
sistema de alarme 60 Comunicação pela 1ª vez / Actualização de dados 20 minutos 75% 100%

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

Departamento de 
Informações

Secção de Fiscalização 
e Registo

---

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

21 Licença de cremação ou 
incineração

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

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

22 Licença de uso e porte de 
arma de competição

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

Departamento de 
Informações

Secção de Armas e 
Munições

100%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% ---

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

23
Autorização para detenção de 
armas de ornamentação e de 
valor estimativo

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

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 100%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 100%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 100%

74 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

26

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

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

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

27
Cartão de identificação 
profissional para agentes de 
segurança

77 Pedido 10 dias úteis 98%

Departamento de 
Informações

Secção de Empresas de 
Segurança Privada

100%

28 Linha de Combate ao Tráfico 
de Pessoas 28889911 78 Atendimento da linha 9 minutos 99%

Departamento de 
Operações

Centro de Controlo 
Operacional

100%

29 Serviço Gratificado

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

Operações
Divisão de Relações 

Públicas

100%

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

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

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

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




