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特  稿
Reportagem
Especial

4 月 15 日至 30 日在澳門回歸賀

禮陳列館，特區政府與中聯辦共

同主辦首次「國家安全教育展」。

期間，本局組織逾 200 位警務人員參觀展覽，

讓人員瞭解到國家安全涉及軍事、政治，以至經

濟、民生等領域，切實強化人員的國家安全意

識，促使各單位在各自的範疇做好維護國家安全

的工作。

國家安全教育展

Exposição sobre a Educação da 
Segurança Nacional

15
四月 ABR

保安司黃少澤司長與部門領導聆聽導賞員講解
Visita guiada para o Secretário para Segurança, Wong Sio Chak e 
os dirigentes de serviços

O Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação 
d o  G o v e r n o  P o p u l a r  C e n t r a l  n a  R A E M  c o -
o rgan i za ram a  p r ime i ra  Expos i ção  sob re  a 
Educação da Segurança Nacional, que decorreu 
nos dias 15 a 30 de Abril, no Museu das Ofertas 
sobre a Transferência de Soberania de Macau. 
Esta Corporação realizou uma visita à exposição 
com mais de 200 agentes policiais, deixando-
lhes conhecer os domínios relativos à segurança 
nacional, tais como, militar, política, economia e 
a vida da população, etc., assim reforçando-lhes 
realmente a consciência da segurança nacional, 
promovendo as entidades a fazer bem os trabalhos 
da protecção da segurança nacional nas suas 
próprias áreas. 
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本局領導、主管及人員參觀展覽
Os dirigentes, chefias e pessoal desta Corporação visitaram a Exposição

保安司黃少澤司長與部門領導參觀展覽
O Secretário para a Segurança Wong Sio Chak e os dirigentes de serviços visitaram a exposição



4

因應社會的高速發展和出入境人

次屢創新高，導致現行法律在一

些方面需要修正和補充，以保障

本地治安持續穩定。為此，特區政府就《出入境

管控、逗留及居留許可法律制度》展開公開諮

詢，諮詢期由 5 月 8 日開始至 6 月 6 日，為期

30 天。諮詢期內分別舉行了 4 場業界諮詢會及

3 場公眾諮詢會，社會大眾同時可透過專題網

頁、郵寄、電話以及傳真方式發表意見和建議。

《出入境管控、逗留及居留許可的法律制度》公開諮詢

Consulta pública sobre o “Regime jurídico do controlo de migração, 
permanência e autorização de residência”

8
五月 MAI

參與諮詢會的業界代表
和市民積極發表意見
Os representantes de 
sectores profissionais e 
os cidadãos participados 
na consulta pública 
pronunciaram suas 
opiniões de forma activa

專題網頁載有諮詢文本及內容簡介
Os documentos de consulta e a introdução 
ao conteúdo de consulta podem ser 
encontrados na página electrónica temática

C o m  o  r á p i d o  d e s e n v o l v i m e n t o  s o c i a l  e  a 
quantidade de visitantes culminada na migração, 
a  l e g i s l a ç ã o  a c t u a l  d e v e  s e r  a l t e r a d a  e 
complementada em alguns aspectos para garantir 
a segurança sempre estável em Macau, o Governo 
da RAEM real izou a consulta públ ica sobre o 
“Regime jurídico dos controlos de migração e das 
autorizações de permanência e residência”, a partir 
de 8 de Maio até 6 de Junho, durante 30 dias. No 
período de consulta, realizaram-se quatro sessões 
de consulta sectorial e três de consulta pública. 
Os cidadãos expressaram as suas opiniões e 
sugestões através da página electrónica temática, 
correios, via telefónica ou fax.

黃少澤司長 ( 中 ) 主持新聞發佈會介紹諮詢詳情
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, (o meio) presidiu a conferência de 
imprensa para dar explicação da consulta 保安司司長辦公室張嫻顧問及

白安德顧問列席諮詢會
Os assessores do Gabinete do 
Secretário para a Segurança, 
Cheong Han e António Pedro, 
participaram na consulta pública
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古綺勤顧問、魏瑞斌警司及劉家榮警司出席多個媒體節目介紹諮詢內容
O assessor Ku I Kan, os comissários Ngai Soi Pan e Lao Ka Weng 
participaram em vários programas de comunicação social para apresentar o 
conteúdo da consulta

7 場諮詢會的出席人數合共 700 多人
Contaram-se cerca de 700 participantes em sete sessões da consulta

本局與「社區警務聯絡機制」成員
會晤收集意見
Encontro entre esta Corporação e os 
membros do “Mecanismo de Ligação 
do Policiamento Comunitário” para 
recolher pareceres

梁文昌局長及劉運嫦副局長在諮詢會聽取與會者意見，並逐一作出回應
O Comandante Leong Man Cheong e a 2.ª Comandante Lao Wan Seong auscultaram 
os pareceres dos participantes de consulta, respondendo todas perguntas



6

「全澳城市電子監察系統」( 俗稱

「天眼」系統 ) 第二階段 (263 支 ) 

及第三階段 (338 支 ) 錄像監視攝

影機於 6 月 30 日零時起正式投入使用。為檢視

「天眼」系統在輔助警方執法方面的實際功能，

以及了解有關鏡頭在正式運作前的準備情況，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、本局梁文昌局長和司法

警察局薛仲明局長等領導，以及跨部門工作小組

人員的陪同下，於 6 月 28 日巡視了設於本局總

部大樓內的「天眼」控制中心。黃少澤司長表示

隨著「天眼」鏡頭的覆蓋運作範圍正式延伸至本

澳不同區域，不但對意圖作案的不法份子起到阻

嚇作用，亦能協助警方繼續強化治安防控能力，

貫徹落實「科技強警」的施政理念。

A segunda fase (263 câmaras) e a terceira fase 
(338 câmaras) do Sistema de Videovigilância em 
Espaços Públicos (vulgarmente conhecido por 
Sistema TeleEye), entraram efectivamente em 
funcionamento a partir da madrugada de 30 de 

保安司司長巡視「天眼」第二、三階段系統設施

Inspecção do Secretário para a Segurança às 2.ª e 3.ª fases do Sistema TeleEye

30
六月 JUN

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)

Junho. Com o intuito de avaliar os efeitos práticos 
deste Sistema no apoio aos trabalhos da polícia e 
conhecer a situação do funcionamento das novas 
câmaras, no dia 28 de Junho, o Secretário para 
a Segurança, Wong Sio Chak, visitou o Centro 
de Controlo do Sistema si to no Comando do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 
acompanhado do Comandante-geral dos Serviços 
de Polícia Unitários (SPU), Ma Io Kun, Chefe 
do Gabinete do Secretário para a Segurança, 
Cheong Ioc Ieng, Comandante do CPSP, Leong 
Man Cheong, Director da Polícia Judiciária, Sit 
Chong Meng, e membros do grupo de trabalho 
interdepartamental do Sistema de Videovigilância 
em Espaços Públicos de Macau. O Secretário 
Wong Sio Chak referiu que a cobertura do TeleEye 
estendeu às diferentes zonas da cidade e que esta 
medida não só produz um efeito dissuasor para 
os criminosos, mas também reforça a capacidade 
da po l íc ia  na  ges tão da segurança púb l ica , 
concret izando o  conce i to  “Melhoramento do 
Trabalho Policial com a Introdução da Tecnologia”. 

黃少澤司長及馬耀權局長巡視「天眼」控制中心
Inspecção ao Centro de Controlo de TeleEye pelo Secretário para 
a Segurança Wong Sio Chak e Comandante-geral Ma Io Kun

第二階段「天眼」鏡頭安裝於主要道路及交通樞紐
As câmaras da 2.ª fase do TeleEye instaladas nas principais vias 
rodoviárias e centros modais de transporte
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勞動節期間警務措施

Medidas policiais nas férias do Dia dos Trabalhadores

4 月 29 日至 5 月 2 日期間，本局於各出入境邊

境站和市面旅遊旺區部署警力，以確保公共秩序

及旅客通關暢順。上述期間，本澳出入境總人次

達 205 萬，與去年相約。同時，本局亦持續打

擊的士違規行為，共截獲的士違規個案共 109

宗，其中濫收車資及拒載合共 99 宗，檢控「白

牌車」共 7 宗。

Entre 29 de Abril e 2 de Maio, esta Corporação 
d e s t a c o u  m a i s  f o r ç a s  p o l i c i a i s  e m  p o s t o s 
fronteiriços e zonas turísticas com multidões, a 
fim de garantir a ordem pública e a fluidez de 
c i rculação nas f ronte i ras.  Durante o período 
referido, o número total de entrada/ saída atingiu 
os 2,05 milhões de pessoas, semelhante ao do 
ano passado. Ao mesmo tempo, esta Pol íc ia 
combateu constantemente às irregularidades de 
táxis, interceptando no total 109 infracções, nas 

社區警務
Policiamento
Comunitário

關閘邊境站通關秩序良好
Ordem boa da passagem alfandegária no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

警員在新馬路指揮交通
Orientação de trânsito dos agentes policiais na 
Avenida de Almeida Ribeiro

旅遊區派駐旅遊警察
Destacamento de polícia turística nas zonas turísticas

quais registaram-se 99 casos da cobrança abusiva 
e recusa de transporte, e autuaram-se também 7 
infracções de “veículos que serviram de táxi sem 
alvará”.
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「社區警務聯絡機制」交流會

Encontro de intercâmbio do Mecanismo de ligação do policiamento Comunitário

4 月 24 日，本局在交通廳舉辦「社區警務聯絡

機制」五周年交流會，由梁文昌局長、黃子暉副

局長及劉運嫦副局長主持，是次會議共有 20 多

位機制成員的代表出席。交流會上，本局回顧過

去社區警務工作情況，並簡介最新的交通狀況、

各口岸邊境站通關及管控措施的優化、講解報案

及報失程序，以及介紹隨身攝錄機及移動警務室

等新引入的設備。

「 社 區 警 務 聯 絡 機 制 」 自 2013 年 4 月 成 立 以

來，有賴機制內各社團的積極配合，推進社區防

罪工作，是「警為民，民助警，警民一家」最好

的體現。

E m  2 4  d e  A b r i l ,  e s t a  C o r p o r a ç ã o  r e a l i z o u 
no Depar tamento de Trâns i to  o  encont ro  de 
intercâmbio do 5.º aniversário do Mecanismo de 
ligação do policiamento comunitário, o qual foi 
presidido pelo Comandante Leong Man Cheong e 

本局領導及主管與機制成員
代表合照         
Fotografia conjunta dos 
dirigentes e chefias desta 
Corporação e representantes 
dos membros do mecanismo

本局警官作警務工作簡報
Apresentação dos trabalhos policiais pelos oficiais desta Corporação

梁文昌局長介紹交通廳設施
Apresentação das instalações do Departamento de 
Trânsito pelo Comandante Leong Man Cheong

os dois 2.os Comandantes Wong Chi Fai e Lao Wan 
Seong, contando-se com a participação de mais 
de 20 representantes dos membros do Mecanismo. 
Nesta ocasião, o CPSP fez uma retrospectiva dos 
trabalhos policiais comunitários anteriores e breve 
apresentação da situação actualizada de trânsito, e 
da optimização da passagem nos postos fronteiriços 
e medidas de gestão e controlo, explicando o 
procedimento de queixas e participação de extravio, 
bem como apresentando novos equipamentos e 
instalações, tais como câmaras de vídeo portátil e 
postos de polícia itinerante. 

Desde o estabelecimento do referido Mecanismo 
em Abril de 2013, tudo depende de coordenação 
ac t iva  ent re  as  assoc iações no Mecan ismo, 
promovendo os trabalhos de prevenção criminal na 
comunidade, sendo a melhor realização do conceito 
“A polícia serve o cidadão, o cidadão coopera com 
a polícia, a relação entre ambos assemelha-se a 
uma família”.
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李鏡賢副警務總長率領人員拜訪羅奕龍會長
O Subintendente Lei Keang In liderou o pessoal para visitar 
o Presidente Lo Iek Long

街總北區辦事處到訪
Visita da Delegação da Zona Norte do Território da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau

拜訪婦聯離島家庭服務站
Visita ao Posto de Apoio Familiar das Ilhas da Associação 
Geral das Mulheres de Macau

持續拓展「社區警務聯絡機制」

Desenvolvimento do Mecanismo de ligação de policiamento comunitário

為推動社區警務工作，4 月至 6 月期間本局代表

分別會晤澳門街坊會聯合總會北區辦事處、離島

辦事處、氹仔坊眾聯誼會及澳門婦女聯合總會離

島家庭服務站。通過相關恆常會晤，有效促進本

局與社群互動及聯繫。此外，為進一步拓寬「社

區警務聯絡機制」的網絡，本局於 6 月 11 日拜

訪澳門中華新青年協會，並誠邀協會加入機制，

期望透過彼此合作，建立與青年溝通的平台。

A f im de fomentar as tarefas de pol iciamento 
comunitário, durante os meses de Abril e Junho, 
os representantes desta Corporação t iveram 
encontros respectivamente com a Delegação da 
Zona Norte do Território e a Delegação nas Ilhas 
da União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau, e a Associação de Moradores da Taipa e o 
Posto de Apoio Familiar das Ilhas da Associação 
Geral  das Mulheres de Macau. Os encontros 
regulares favoreceram a promover a interacção e 
comunicação entre esta Polícia e as associações. 
Além disso, com vista a expandir a rede do referido 
Mecanismo, em 11 de Junho, esta Polícia visitou 

a Associação de Nova Juventude Chinesa de 
Macau, convidando-lhe a participar no mecanismo, 
esperando que construa uma plataforma de ligação 
com os jovens através de cooperação mútua. 
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4 月至 6 月期間，本局人員持續前往本澳及離島

多個社區進行防罪宣傳工作，向居民、旅客和商

戶講解常見的犯罪手法、傳遞防罪資訊及呼籲切

勿參與外圍賭博等，以提升社會大眾的防罪和守

法意識。並聯同相關政府專責部門向居民了解區

內治安及噪音情況，呼籲居民遵守噪音管制，維

護本澳和諧宜居的生活環境。

此外，為配合警察總局的颱風期間風暴潮低窪地

區疏散撤離計劃，本局人員到訪多個坊會傳遞民

防應急訊息，提醒居民及早做好防災措施。

Durante os meses de Abril e Junho, o pessoal 
desta Corporação deslocou-se constantemente a 
várias comunidades de Macau e Ilhas para realizar 
os t rabalhos de sensibi l ização de prevenção 
criminal, explicando aos residentes, turistas e 
comerciantes os métodos comuns para cometer 

社區宣傳活動

Actividades de promoção comunitária

警員向旅客講解常見的扒竊
手法
Explicação aos turistas sobre 
os métodos comuns de furto e 
burla pelos agentes

本局聯同民政總署及環境保護局進行普法宣傳
Realização de divulgação jurídica por esta 
Corporação, IACM e DSPA

傳遞民防應急訊息
Transmissão 
de mensagens 
de resposta à 
emergência e 
protecção civil 呼籲民眾切勿參與外圍賭博

Apelo aos cidadãos para não participarem nas 
apostas ilegais

c r imes ,  t ransmi t indo  mensagens  re la t i vas  à 
prevenção criminal e apelando para não participar 
nas apostas ilegais, de modo a elevar a consciência 
de prevenção criminal e cumprimento de lei dos 
cidadãos. Ainda cooperando com os serviços 
governamentais responsáveis para perguntar 
aos residentes a situação de segurança e ruído 
nas comunidades, apelando-lhes para cumprir o 
controlo do ruído, a fim de garantir um ambiente 
harmonioso em Macau. 

Além disso, no intuito de coordenar o Plano de 
evacuação das zonas baixas em situações de Storm 
Surge durante a passagem de tufão, realizado 
por Serviços de Polícia Unitários, o pessoal desta 
Polícia visitou várias associações para transmitir 
mensagens de resposta à emergência e protecção 
civil, alertando os habitantes para prepararem bem 
as medidas de prevenção de calamidade com o 
mais cedo possível. 
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會晤社群

Encontros com associações

4 月 16 日，交通運輸業總工會代表聯同工聯副

理事長梁孫旭和李振宇到訪本局交通廳，就本澳

交通情況及業界面對的問題交換意見，期待透

過雙方的加強了解，合力為本澳營造良好的交

通環境。

4 月期間，本局分別與澳門弱智人士服務協會和

澳門弱智人士家長協進會星光舍代表進行會晤，

協會透過介紹其提供的支援服務，讓人員加深對

患有智力障礙人士的了解，以助警方於處理日常

警務工作時，為智障人士提供更有效的協助。

N o  m ê s  d e  A b r i l ,  e s t a  P o l í c i a  e f e c t u o u , 
independentemente, encontros com os representantes 
da Associação de Apoio aos Deficientes Mentais de 
Macau e da Casa Luz da Estrela da Associação dos 

李昶文代廳長 ( 前排中 ) 接待交通運輸業
總工會到訪
O Chefe do Departamento, substituto, Lei Chong 
Man (o meio na fila de frente) recebeu a visita da 
Associação Geral dos Empregados do Ramo de 
Transporte de Macau

協會導師講解與自閉症人士溝通的技巧
O formador da associação em explicação das técnicas de 
comunicação com indivíduos com autismo

星光舍社工介紹院舍設施
A técnica social da Casa Luz da Estrela em apresentação 
das respectivas instalações

Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais 
de Macau. As associações pretendem, através da 
apresentação dos seus serviços de apoio prestados, 
aprofundar os conhecimentos dos nossos agentes sobre 
os indivíduos com perturbações mentais, contribuindo 
à parte da polícia, durante o tratamento dos trabalhos 
diários, na prestação do apoio mais eficiente aos 
indivíduos com perturbações mentais.

Em 16 de Abril, os representantes da Associação Geral 
dos Empregados do Ramo de Transporte de Macau 
e os vice-presidentes da direcção da Federação das 
Associações dos Operários de Macau, Leong Sun Iok e 
Lei Chan U visitaram o Departamento de Trânsito desta 
Corporação, trocando pareceres relativos à situação de 
tráfego de Macau e problemas de sectores, esperando 
que construa conjuntamente um bom ambiente de 
trânsito em Macau, através do reforço da compreensão 
bilateral.
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本局持續推進「警 ‧ 校聯絡機制」，於 4 月至 6

月期間，分別前往多間學校作恆常會晤，與校方

保持緊密溝通，進一步深化警校合作，共同防止

各類影響校園的治安和交通問題，協力為本澳學

生締造安全的學習環境。

此外，本局警犬隊獲邀分別拜訪何東中葡小學、

啟智學校及浸信中學，通過與學童作近距離接

觸，宣揚愛護動物，知法守法的精神。

學童參與警犬隊緝毒示範
Os alunos na participação na demostração de aptidão de 
busca de droga do Pelotão Cinotécnico

學童與警犬互動
Interacção entre crianças e cães-polícia

劉觀勝警司向校方致送防罪海報
O Comissário Lao Kun Seng distribuiu à parte da escola cartaz de 
sensibilização sobre a prevenção da criminalidade

拜訪學校

Visita às escolas

E s t a  C o r p o r a ç ã o  t e m  v i n d o  a  i m p u l s i o n a r 
constantemente o “Mecanismo de Ligação entre 
a Polícia e Escolas”. Durante os meses de Abril 
a Junho, esta Polícia deslocaram-se a várias 
escolas para a realização de encontros periódicos, 
onde estabeleceram uma estreita comunicação 
com a parte das escolas, reforçando ainda mais a 
cooperação entre a Polícia e as escolas, com vista 
a prevenir conjuntamente os diversos problemas 
que inf luenciam à segurança e ao trânsi to,  e 
esforçar-se na criação dum ambiente seguro de 
aprendizagem aos alunos de Macau.

Por outro lado, o Pelotão Cinotécnico desta Polícia 
visitou, independentemente, a Escola Primária 
Oficial Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Escola 
Kai Chi e Escola Cham Son de Macau em resposta 
aos seus convites. Mediante um contacto próximo 
com os alunos, esta Polícia pretende divulgar 
o espírito de “proteger os animais e conhecer e 
cumprir a lei”.
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交通安全講座

Palestra sobre a segurança no trânsito

4 月至 6 月期間，本局交通廳與交通事務局分別

為學校、街坊會、長者中心，以及運輸業、建築

工程業界舉辦多場「交通安全講座」，參與者超

過 2,000 多人。介紹《道路交通法》的相關法

律知識、交通意外之成因及交通意外處理程序

等，呼籲民眾遵守交通規則，提高安全意識。

另外，交通廳協助交通事務局為 18 位交通輔導

員開辦培訓課程，以提升人員的專業水平。

前往巴士公司舉辦多場講座
Realização das diversas palestras nas sociedades de autocarros

以輕鬆互動形式講解交通安全知識
Explicação dos conhecimentos sobre a segurança no 
trânsito de forma relaxante e interactiva

警員講解交通指揮棒的使用要領
Agente policial a explicar a forma de utilização do bastão 
de sinalização

Durante os meses de Abril a Junho, o Departamento 
de Trânsito (DT) desta Polícia e a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) 
realizaram, independentemente, a várias escolas, 
associações de moradores, centros de idosos, 
sectores da construção civil e dos transportes, 
as palestras sobre a segurança no trânsito, as 
quais contaram com a particiapação de mais de 
2000 pessoas. Os nossos agentes apresentaram 
os conhecimentos sobre as disposições da “Lei 
do Trânsito Rodoviário”, causas e processo de 
tratamento de acidentes de viação, etc, apelando 
os cidadãos para cumprir as regras de trânsito e 
elevar a sensibilização sobre a segurança.

Por outro lado, o DT realizou os cursos de formação 
aos 18 orientadores de trânsito da DSAT, com vista 
a elevar o nível de profissionalismo do pessoal.
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提防暑期工陷阱講座

Palestras sobre a “Prevenção de Armadilhas na 
Procura do Emprego das Férias do Verão”

暑假前夕，本局聯同勞工事務局分別前往東南學

校、庇道中學、工聯北區綜合服務中心、化地瑪

聖母女子學校及聖若瑟教區中學第五校進行「提

防暑期工陷阱」講座，透過講解勞工法相關規

定、常見的詐騙手法、求職陷阱案例等，提醒打

算參與暑期工的學生們提高警惕，避免墮入招聘

陷阱而蒙受損失。

向青少年提供預防求職陷阱小貼士
O nosso agente a fornecer aos jovens as 
dicas sobre a prevenção das armadilhas na 
procura de emprego das férias do Verão

Nas vésperas das férias do Verão, representantes 
desta Corporação e da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais (DSAL) deslocaram-se 
à Escola Tong Nam, Escola São João de BRITO, 
Centro de Serviços da Zona Norte da Federação 
das Associações de Operários de Macau, Escola 
Nossa Senhora de Fátima e Colégio Diocesano de 
São José 5, para a realização de palestras sobre a 
“Prevenção de Armadilhas na Procura do Emprego 
das Férias do Verão”. Mediante a explicação das 
respectivas disposições da “Lei das Relações de 
Trabalho”, das formas que os burlões normalmente 
u t i l i zam e das  respect ivas  armadi lhas ,  es ta 
Polícia alertou aos jovens que pretendam procurar 
emprego das férias do Verão para prevenir as 
respectivas armadilhas e eventuais prejuízos.
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李德輝警司講解家居防盜的注意事項
O Comissário Lei Tak Fai a explicar as 
observações sobre a prevenção de furto 
em domicílio

林強警司與長者交流防騙心得
Troca de opiniões sobre a prevenção de burla entre 
O Comissário Lam Keong e idosos

防罪防騙講座

Palestras sobre a prevenção da criminalidade e de burla

5 月至 6 月期間，本局人員到澳門聽障人士協進

會、街坊總會大廈工作委員會、澳門弱智人士家

長協進會星光舍及工聯台山社區中心舉辦防罪

防騙講座。人員向長者介紹常見的犯罪類型、作

案手法及防罪防騙錦囊，並提醒長者對不明來歷

的電話或遇上陌生人來訪應保持警覺，一旦遇到

罪案發生，謹記告訴家人、中心人員及立即報警

求助。

Nos meses de Maio e Junho, agentes desta Polícia 
deslocaram-se à Macau Association of the Hearing 
Impaired, Comissão de Trabalho Predial da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau, 
Casa Luz da Estrela da Associação dos Familiares 
Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau 
e Centro Comuni tár io Tamagnin i  Barbosa da 
Associação Geral dos Operários de Macau, para 
a realização das palestras sobre a prevenção da 
criminalidade e de burla. Os agentes apresentaram 
aos idosos os tipos vulgares de crimes, métodos 
utilizados por criminosos na prática de crimes e 

dicas sobre a prevenção da criminalidade e de 
burla, bem como apelaram aos idosos para ficarem 
atentos quando receber chamadas telefónicas de 
números desconhecidos ou visitas dos indivíduos 
desconhecidos, e falarem com os seus familiares 
e funcionários de centro de idosos e pedirem, 
de imediato, ajuda da polícia caso encontrem a 
ocorrência de casos criminosos.
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升旗儀式演示

Demonstração da cerimónia de hasteamento de bandeiras

4 月 27 日及 6 月 4 日，本局升旗隊隊員分別向

濠江中學和廣大中學多位學生及老師，介紹國旗

及區旗法，講解有關國旗及區旗懸掛要求，以及

在場教導學生進行升旗儀式。本局冀透過與學生

交流指導過程中，提高青年守法意識及培養愛國

精神。

Nos dias 27 de Abril e 4 de Junho, os membros 
da equipa de hasteamento de bandeiras desta 
Polícia apresentaram as leis sobre as bandeiras 
nacionais e regionais e explicaram as exigências 
sobre o hasteamento de bandeiras aos alunos 
e professores da Escola Hou Kong e da Escola 
Kwong Tai ,  bem como deram inst ruções aos 
alunos para o desenvolvimento da cerimónia de 
hasteamento de bandeiras. Esta Polícia pretende, 
através de instruções aos alunos,  reforçar a 
consciência de cumprimento da lei dos jovens e 
incutir-lhes o espírito de “amar a pátria”.

人員教導學生升旗時須注意的事項
Agente a explicar ao aluno os pontos a terem em 
atenção no hasteamento das bandeiras

在廣大中學進行升旗儀式 
Cerimónia de hasteamento de bandeiras realizada na 
Escola Kwong Tai
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參觀交通警員常用裝備
 Visita aos equipamentos usados por agentes de trânsito

警犬服從示範
Demonstração das aptidões de obediência dos cães-polícia

人員介紹槍械結構
O nosso agente estava a dar explicações sobre a estrutura de armas

學童參觀氹仔警務警司處
Visita dos alunos ao Comissariado Policial da Taipa

團體參觀本局

Visita de associações à Corporação

5 月至 6 月期間，本局分別接待聯國學校 ( 幼兒

部 )、鮑思高青年服務網絡家庭健康促進中心、

澳門學聯少年警訊、澳門工會聯合總會青年中心

及澳門愛心童樂協會到訪參觀。人員除了向來賓

介紹本局職能及日常警務工作外，還安排參觀大

樓設施、警用裝備，觀看警犬服從及緝毒演練。

相關參觀活動有助來賓進一步認識警隊的日常

運作，加深對本局的了解和信任。

Durante os meses de Maio e Junho, esta Polícia 
recebeu as visitas da Escola das Nações, Centro 
de Promoção de Famíl ias Saudáveis da Rede 
de Serviços Juvenis Bosco, Polícia Juvenil da 
Associacão Geral de Estudantes Chong Wa de 
Macau, Centro de Juventude da Associação Geral 
dos Operários de Macau e Associação de Amor e 
Alegria para as Crianças de Macau. Os agentes da 
Corporação, para além de terem efectuado uma 
breve apresentação sobre as funções e as tarefas 
policiais rotineiras da Corporação aos visitantes, 
prepararam-lhes uma visita às instalações do 
edifício, equipamentos policiais e, ainda, uma 
demonst ração das  hab i l idades de  busca de 
droga e obediência dos cães-polícia. A respectiva 
actividade de visita contribuiu para aprofundar 
ainda mais os conhecimentos dos visitantes sobre 
o funcionamento da Corporação, reforçando assim 
a sua compreensão e confiança nesta Polícia.
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透過攤位遊戲宣揚交通安全資訊
Divulgação das informações sobre a segurança 
no trânsito mediante tendas de jogo

居民踴躍參與
Participação activa por parte da população nas actividades

「治安小警苗」同場呈獻舞蹈表演
Actuação de dança dos membros da “Polícia Juvenil”

參與社區活動

Participação nas actividades comunitárias

5 月至 6 月期間，本局分別派員參與由六 ‧ 一國

際 兒 童 節 組 織 委 員 會 主 辦 的「 六 ‧ 一 國 際 兒 童

節」慶祝活動，以及環境保護局主辦的「2018

兩地五市世界環境日嘉年華」。在活動會場內

擺設攤位遊戲，藉以透過遊戲方式傳遞警務及

預防和控制環境噪音相關資訊，加強警民互信

與溝通。

Durante os meses de Maio e Junho, esta Polícia 
enviou agentes para participar, respectivamente, 
na Série de actividades do Dia Mundial da Criança, 
organizada pela Comissão Organizadora do Dia 
Mundial da Criança, e no “Festival para comemorar 
o Dia Mundial do Ambiente 2018 entre duas regiões 
e cinco cidades”, organizado pela Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental. No local dos 
eventos foram instaladas as tendas de jogo, com 
vista a trasmitir, através de jogos, as informações 
sobre o policiamento e prevenção e controlo do 
ruído ambiental, reforçando assim a confiança 
mútua e comunicação entre a Polícia e cidadãos.
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4 月 18 日，警察總局、民防中心、地球物理暨

氣象局、社會工作局等 29 個民防架構政府部門

和私營機構代表，於本局北安出入境事務廳大

樓舉行「2018 年民防架構會議」，共同商討本

年的民防工作計劃，為即將到來的風季以及長

遠防災減災做好應對準備。隨後，與會者參觀

本局、澳門海關及消防局民防救災設備。

No dia 18 de Abri l ,  os representantes das 29 
entidades públicas e privadas que compõem a 
Estrutura de Protecção Civil, designadamente 
os  Serv i ços  de  Po l í c ia  Un i tá r ios ,  o  Cen t ro 
de Protecção Civ i l ,  a Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o Instituto de 
Acção Social (IAS), entre outras, participaram na 
“Reunião da Estrutura de Protecção Civil de 2018”, 
que se realizou no Edifício do Serviço de Migração 
de Pac On desta Polícia. Na reunião, todas as 
partes discutiram sobre o plano de trabalhos de 
protecção civil do corrente ano, para fazer bem a 
preparação de resposta à época de tempestades 
tropicais que chegará brevemente e à prevenção e 
redução de desastres a longo prazo. Em seguida, 
os participantes visitaram os equipamentos da área 
de protecção civil desta Polícia, dos Serviços de 
Alfândega e do Corpo de Bombeiros.

民防架構會議

Reunião da Estrutura de 
Protecção Civil

交流訪問
Encontros,
Intercâmbios e
Conferências

民防架構成員和私營機構代表出席會議
Os membros da Estrutura de Protecção Civil e os representantes das 
entidades privadas participaram na reunião

參觀現場展出的救援設備
Visita dos equipamentos de salvamento exibidos
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4 月至 6 月期間，廣東省公安廳、陝西省公安廳、

上海市公安局、上海市旅遊局及江門市代表團分

別到訪本局。就各口岸的通關措施、新型電子設

備、警務人員培訓和警務合作等範疇互相分享經

驗。本局持續與各地警務部門保持緊密聯繫，拓

展合作空間，進一步促進警務工作的素質及專業

效能。

Durante os meses de Abril a Junho, as delegações 
dos Serviços de Segurança Pública da Província de 
Guangdong, dos Serviços de Segurança Pública da 
Província de Shanxi, do Departamento de Segurança 
Pública de Xangai, da Administração Municipal 
de Turismo de Xangai, e do Município Jiangmen 
efectuaram, independentemente, visitas a esta 
Corporação, onde as partes trocaram impressões 
sobre as medidas de controlo fronteiriço, equipamentos 
electrónicos de novo modelo, formação do pessoal 

考察旅遊警察執勤情況
Visita de familiarização à execução de 
funções da Polícia Turística

就粵澳出入境事務合作交換意見
Troca de opiniões sobre a cooperação nos assuntos de 
migração entre Guangdong e Macau

上海市公安局到訪特警隊
Visita do Departamento 
de Segurança Pública de 
Xangai à UTIP

內地公安機關到訪

Visita dos Órgãos de Segurança Pública do Interior da China

policial, e cooperação no âmbito de policiamento, etc. 
Esta Polícia continuará a manter constantemente uma 
ligação estreita com os departamentos policiais dos 
diversos locais e alargar o espaço de cooperação, 
com vista a melhor promover a qualidade e eficiência 
profissional dos trabalhos policiais.
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獄警實習警員與防暴隊合照
Fotografia dos guardas prisionais estagiários com o Grupo de Intervenção

參觀防暴隊裝備
Visita aos equipamentos do Grupo de Intervenção

5 月 2 日，懲教管理局獄警隊伍人員警員職級培

訓課程的 34 位實習警員到訪特警隊進行學術參

觀。本局人員除了向學員介紹本局的架構、職能

及日常警務工作外，還安排了防暴隊裝備展示，

加深學員們對特警隊內不同工種的了解。

No dia 2 de Maio, 34 instruendos do curso de 
formação dest inado ao ingresso na categoria 
de guarda do Corpo de Guardas Prisionais da 
Direcção dos Serviços Correccionais visitaram 
a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia. Os 
agentes dessa Unidade, para além de lhes terem 
apresentado a estrutura orgância, competência 
funcional e funcionamento rotineiro da Corporação, 
organizaram-lhes também uma demonstração 
dos equipamentos do Grupo de Intervenção, no 
intuito de reforçar-lhes os conhecimentos sobre os 
diversos trabalhos da UTIP.

獄警實習警員參觀特警隊

Visita dos instruendos da Direcção dos Serviços 
Correccionais

6 月 29 日，日本駐港領事 Mr. Taira Minoru 到

訪本局，由本局行動廳公共關係處李德輝代處長

及出入境事務廳劉家榮警司親切接待。雙方就日

藉人士在澳門居留及出入境事務措施等議題進

行交流，並藉會晤增進彼此的了解，為日後合作

奠定良好的溝通橋樑。

Aos 29 de Junho, o Cônsul de Japão em Hong 
Kong, Sr. Taira Minoru, visitou esta Corporação, 
onde foi  recebido amigavelmente pelo Chefe 
da Divisão das Relações Públicas, substit.°, do 
Departamento de Operações, Comissário Lei Tak 
Fai, e o Comissário Lao Ka Weng do Serviço de 
Migração desta Corporação. Neste encontro, as 
duas partes intercambiaram sobre os seguintes 
temas: a residência e as respectivas medidas de 
entradas e saídas em Macau para os indivíduos 
de nacionalidade japonesa, além disso, serviram 
deste encontro para reforçar os conhecimentos 
entre as partes e estabelecerem, desde já, uma 
boa plataforma de comunicação para a futura 
cooperação.

日本駐港領事到訪

Visita do Cônsul de Japão em Hong Kong
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5 月至 6 月期間，香港警務處劉業成副處長及郭

蔭庶監管處處長分別率團到訪本局，由本局梁文

昌局長及黃子暉副局長接待。隨著社會的高速發

展，犯罪型態趨向多元化、組織化，並不再局限

於單一地區內。因此，為了打擊及預防跨境犯

罪，港澳之間的警務合作、刑事情報交流顯得十

分重要。

Durante os meses de Maio e Junho, o Deputy 
Commiss ioner  o f  Po l ice ,  Lau Yip-sh ing,  e  o 
Director of Management Services ,  Kwok Yam-
Shu ,  gu ia ram a  sua  de legação  e  v i s i t a ram 
independentemente esta Corporação, onde foram 
recebidos pelo Comandante Leong Man Cheong e 
2.° Comandante Wong Chi Fai. Perante o rápido 
desenvolvimento da sociedade, os crimes têm 
tendências de serem cada vez mais diversificados 
e organizados, e além disso não se ocorrem 
apenas  den t ro  duma só  reg ião .  Por  i sso ,  a 
cooperação policial e o intercâmbio de informações 
criminais entre as regiões de Hong Kong e Macau, 
são muito importantes para combater e prevenir a 
criminalidade transfronteiriça.

人員介紹特種裝備
O agente a apresentar os equipamentos das equipas especias

香港警務處代表團到訪特警隊
Visita da delegação da Hong Kong 
Police Force à Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia

香港警務處監管處到訪本局總部
Visita dos representantes do Management Services of Hong Kong 
Police Force ao Comando desta Corporação

參觀行動控制中心
Visita ao Centro de Controlo Operacional

香港警務處到訪

Visita da Hong Kong Police Force
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由澳門警察總局、廣東省珠海市公安局聯合主辦

的第五屆「澳門 ‧ 珠海警務論壇」於 6 月 19 至

20 日在珠海舉行。本局梁文昌局長率領各級領

導、主管及有關論文作者一同出席是次論壇，本

屆論壇主題是「攜手並進 邁向未來　　大灣區

背景下的澳門 ‧ 珠海警務合作」。本局多位人員

積極撰文參與，其中，馬俊輝警長撰寫題為《大

灣區發展視角下澳珠警務合作新模式—“雙線

融合”溝通機制》；詹劍烽警長撰寫題為《粵港

澳大灣區建設下的澳珠警務合作路徑探索—以

助力兩地旅遊業發展為方向》，分別獲邀於論壇

上發表。本次論壇均獲得與會專家學者及警界同

仁的高度讚賞與認同，對本局在警務理論創新研

究起著積極推動的作用，並對維護地區治安持續

穩定發揮了更大的效用。

Nos d ias 19 e 20 de Junho,  real izou-se,  em 
Zhuhai, o quinto “Fórum Policial Macau-Zhuhai”, 
que foi co-organizado pelos Serviços de Polícia 
Uni tár ios  (SPU) e  a  Di rec tor ia  Munic ipa l  de 
Segurança Pública de Zhuhai. O Comandante 
Leong Man Cheong che f iou  uma de legação 
composta por di ferentes dir igentes e chef ias 
des ta  Corpo ração  e ,  a inda ,  os  respec t i vos 

馬俊輝警長發表論文
O Chefe Ma Chon Fai a presentar a sua tese

詹劍烽警長發表論文
O Chefe Chim Kim Fong a 
apresentar a sua tese

本局代表團
A delegação desta Corporação

澳門 珠海警務論壇

“Fórum Policial Macau-Zhuhai”

‧

autores das teses, para participarem no presente 
fórum sobre a temática “De mãos dadas para 
um melhor futuro – a cooperação policial entre 
Macau e Zhuhai no contexto da Zona da Grande 
Baía”. Houve vários agentes desta Corporação 
que desejavam participar neste fórum e por isso 
redigiram activamente as suas teses, entre estes, 
o Chefe Ma Chon Fai redigiu a tese com o tema 
de “O novo modelo de cooperação policial Macau-
Zhuhai, perante o desenvolvimento da Zona da 
Grande Baía – O mecanismo de comunicação - 
Coordenação Bilateral”, e o Chefe Chim Kim Fong 
redigiu a tese com o tema de “Exploração das 
formas de cooperação policial Macau-Zhuhai, face 
à construção da Zona da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau – No sentido de cooperar o 
desenvolvimento do sector turíst ico das duas 
regiões”, os quais foram ambos convidados para 
apresentá-los no palco do fórum. O presente fórum 
obteve um elevado apreço e reconhecimento 
por parte dos especialistas e peritos do fórum, 
bem como dos membros do sector pol ic ial ,  e 
produz efeitos promocionais activos para o estudo 
inovador da doutrina policial desta Corporação, 
assim como proporciona efeitos mais eficientes 
para a manutenção da constante estabilidade na 
segurança regional.
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滅罪行動
Operações
Anti-crime

情報廳偵破遊戲機中心不法經營賭博案件

O Departamento de Operações desmantelou um caso 
de exploração ilegal de jogo num centro de máquinas 
de diversão e jogos em vídeo

本局情報廳接獲線報，指位於黑沙環區某遊戲機

中心內置有多部含有賭博成份之遊戲機。經警員

對線報進行資料分析後，於 4 月 2 日對上述遊

戲機中心展開調查行動，發現當中涉及賭博成份

之遊戲機正在營運中，警員在現場將涉案人士帶

返警局協助調查。

在調查期間發現遊戲機中心內有 7 部遊戲機，

顧客均須先向職員以現金購買積分卡後，再將積

分卡插入相關遊戲機之讀卡器，以扣取積分進行

耍樂，在過程中可透過勝出遊戲賺取積分，並以

積分兌換成現金。

基於上述遊戲機中心涉嫌觸犯本澳現行法例，故

本局將相關遊戲機中心的持牌人以「不法經營賭

博」罪移送檢察院偵訊。

O  D e p a r t a m e n t o  d e  I n f o r m a ç õ e s  o b t e v e  a 
informação de que dentro dum centro de máquinas 
de d iversão e jogos de v ídeo,  loca l izado na 
zona da Areia Preta, havia várias máquinas de 
diversão com a caraterística de jogos de fortuna e 

azar. Após dos agentes procederem à análise da 
respectiva informação, no dia 2 de Abril iniciaram a 
investigação ao referido centro, tendo descoberto 
que as máquinas de diversão com a característica 
de jogos de fortuna e azar encontravam-se em 
funcionamento,  e  os agentes conduzi ram os 
indivíduos envolvidos neste caso, encontrados 
no local, ao comissariado para cooperarem na 
respectiva investigação.

Na investigação verificou-se que o referido centro 
tinha 7 máquinas de diversão, e os clientes que 
pretendiam jogar necessitavam de adquirir primeiro 
um cartão de acumulação de pontos ao trabalhador 
desse centro, seguidamente tinham de colocar 
esse cartão no leitor da respectiva máquina para 
esta proceder ao desconto de pontos e iniciar o 
jogo, e, durante o jogo, o cliente poderá ganhar 
pontos sempre que vence uma jogada, e esses 
pontos poderão ser trocados posteriormente para 
numerário.

Devido há existência de suspeitas de violação da lei 
vigente em Macau por parte do supramencionado 
centro, pelo que esta Corporação encaminhou o 
dententor da licença desse centro, acusado de 
“exploração ilegal de jogo”, ao Ministério Público 
para os devidos efeitos.
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領導才能課程

Curso de Liderança

4 月 10 及 11 日，本局開辦「領導才能課程」，

由行政公職局委派司徒英傑先生擔任導師。是次

課程主要是幫助學員掌握建立學習型團體問題

解決的技巧，認識訂定、執行及監控計劃以完成

團體任務的各項要素，以及培養強調合作、追求

卓越的領導態度，從而達至提升個人的領導能力

的目的。

Aos 10 e 11 de Abril, esta Corporação organizou 
o “Curso de Liderança” e a Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública nomeou o 
Sr. Si Tou Kit para ser o formador do curso. O 
presente curso tem como pr inc ipal  object ivo 
apoiar os formandos a estabelecerem equipas 
de aprendizagem e dominarem as técnicas de 
resolução de problemas, obterem conhecimentos 
sobre a determinação, execução e supervisão de 
projectos para concluirem os diferentes elementos 
essenciais da missão em equipa, e criarem-lhes 
o comportamento de liderança de “pôr a ênfase 
na cooperação e na procura de excelência”, para, 
assim, alcançarem o objectivo de elevação da 
capacidade de liderança pessoal.

共有 25 位警官修讀課程
Houve, no total, 25 oficiais que frequentaram o presente curso

人員學習心肺復甦法的操作程序
Os formandos a aprenderem a forma de procedimento da 
reanimação cardio-pulmunar

培訓課程
Cursos de
Formação 急救課程

Curso de Primeiros Socorros

4 月期間，澳門紅十字會學校開辦「2018 年度

急救課程」，本局共委派 299 位前線警務人員

修讀。通過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，提升急救技術及救援能

力，於日常工作和生活中遇到緊急事故時，為傷

者提供初步的護理。

No mês de Abril, a escola da Cruz Vermelha de 
Macau organizou o “Curso de Primeiros Socorros 
do ano 2018”, e esta Corporação nomeou 299 
agentes da l inha-de-frente para a frequência 
deste. Mediante das explicações de formadores 
profissionais e da apliacação da teoria na prática, 
os agentes desta Corporação ficaram a dominar 
conhecimentos básicos de primeiros socorros 
e ,  e levaram- lhes ,  também,  as  técn icas  e  a 
capacidade de primeiros socorros; caso encontrem 
um incidente emergente no serviço ou na vida 
quotidiana, poderão prestar tratamento preliminar 
ao ferido.
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行政長官崔世安聽取演習匯報
O Chefe do Executivo Chui Sai On a auscultar a informação do exercício

醫護人員模擬在避險中心協助有需要人士
Pessoal de saúde a simular a prestação de 
assistência a pessoas com necessidades no 
centro de abrigo

模擬氣體洩漏緊急處理
Simulação de fuga de gases tóxicas

民防架構舉行颱風演習

A Estrutura de Protecção Civil realizou 
o Exercício de Tufão

民防架構於 4 月 28 日舉行了代號「水晶魚」的

颱風演習，藉此測試新制定「颱風期間風暴潮低

窪地區疏散撤離計劃」及「應急指揮應用平台」

的實用性和可操作性；同時檢視及強化民防架構

成員的應急管理聯動能力。

演習分別在下環街區及路環區進行，模擬本澳將

受超強颱風「水晶魚」正面吹襲，預計低窪地區

會出現嚴重水浸情況，危及該區低層住戶及居民

的生命及財產安全；民防架構應命令啟動，並即

時採取疏散撤離措施。是次演習歷時約 5 小時，

29 個民防架構成員及民間團體共派出約 1,700

名人員 ( 其中包括 80 名民間團體人員及居民 )

參與。

Aos 28 de Abril, a Estrutura de Protecção Civil 
realizou o exercício de tufão “Peixe de Cristal”, 
no intuito de testar a eficiência e operabilidade 
do “Plano de Evacuação das Zonas Baixas em 
Situação de ‘Storm Surge’ durante a Passagem 
de Tufão” e da “Plataforma de Comando para 
Resposta a Emergências”, bem como inspeccionar 
e reforçar o mecanismo de acção conjunta face a 
desastre entre os diversos serviços e organismos.

O exercício teve lugar nas zonas baixas da Praia 
do Manduco e da i lha de Coloane, tendo sido 

( 相片來源：警察總局 )
(Fonte da foto: SPU)

s imulada a passagem directa do super tufão 
“Peixe de Cristal” sobre Macau, e previsto graves 
inundações nas zonas baixas, situação que põe 
em risco a segurança dos residentes destas zonas. 
Face a esta situação, a Estrutura de Protecção 
Civ i l  fo i  act ivada à ordem a f im de proceder 
imediatamente as operações de evacuação. O 
referido exercício durou cerca de 5 horas, e contou 
com a participação de 29 membros da Estrutura 
de Protecção Civil e 1700 pessoas provenientes 
das associações cívicas (incluindo 80 residentes e 
trabalhadores das associações cívicas).
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警員協助處理不願撤離人士
Agentes policiais a procederem ao tratamento de 
indivíduos que não desejam retirarem-se do local

警員在社區進行排查和宣傳工作
Agentes policiais a desenvolverem acções de 
inspecção e promoções no bairro comunitário

微信平台操作及圖文製作

Operação da Plataforma de Wechat e 
Produção Gráfica

5 月期間，本局與澳門生產力暨科技轉移中心合

辦「微信平台操作及圖文製作」課程，導師在課

程中介紹微信公眾平台開號方法、流程及基本使

用方法、圖文編輯、微信後台高端功能等，讓學

員能掌握微信後台使用方法及微信圖文訊息之

製作。

No mês de Maio, esta Corporação e o Centro 
de Produtividade e Transferência de Tecnologia 
de Macau co-organizaram o curso de “Operação 
da Plataforma de Wechat e Produção Gráfica” 
e, durante a decorrênica do curso, o formador 
apresentou a forma de abertura de uma conta na 
plataforma de Wechat, o seu processamento e 
conhecimentos básicos sobre a sua utilização, a 
edição gráfica, as funções avançadas de Wechat, 
etc. aos formandos, para que estes dominem as 
formas de utilização da conta oficial de Wechat e 
produção de mensagens gráficas.

課程有助加強學員發佈訊息的能力
O presente curso ajuda a reforçar a capacidade de publicação 
de mensagens aos formandos
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李志輝副警務總長主持結業儀式 
O Subintendente Lei Chi Fai presidiu a cerimónia de encerramento

讓學員感受水炮車的威力 
Formandos a experimentarem a força e o efeito do veículo dotado de 
canhão de água

警務應變防暴課程

Curso de Intervenção Policial

5 月 4 日，在特警隊體育館舉行了「第二十七期

警務應變防暴課程」結業儀式，修讀學員分別

來自本局轄下各部門 45 位人員及懲教管理局 4

位人員。課程內容包括人群管理及控制、梯間

行進、入屋技巧及防暴技術等。學員經過為期 8

星期的專業訓練及嚴格測試，增強在處理大型公

眾事件的信心，提升應對警務防暴及突發性事件

的應變能力。

Aos 4 de Maio, realizou-se no pavilhão desportivo 
da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, 
a cerimónia de encerramento do “27.° Curso de 

Intervenção Policial”,  o qual contou-se com a 
frequência de 45 agentes provindos das diferentes 
subunidades desta Corporação e 4 agentes da 
Direcção dos Serviços Correccionais. O conteúdo 
deste curso inclui: a gestão e controlo de multidões, 
o andamento protectivo nas escadas, as técnicas 
para a entrada no apartamento e antimotim, etc.. 
Após 8 semanas de treinos profissionais e testes 
rigorosos, os agentes aumentaram a confiança no 
tratamento de eventos públicos de grande escala e 
a capacidade de resposta na intervenção policial e 
no tratamento de incidentes imprevistos.
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課程有助提升人員的工作效能
Os respectivos cursos ajudam a elevar a eficiência de trabalho 
dos agentes

電腦軟件應用課程

Cursos de Aplicação de Softwares 
Informáticos

5 月至 6 月期間，澳門保安部隊高等學校開辦「MS 

Word 視窗文書處理進階」、「MS Excel 試算表

進階」及「MS Access 資料庫管理應用」課程，

本局共有 70 位人員修讀。課程中，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，

讓學員深入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及科學分析能力。

Nos meses de Maio e Junho, a Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau organizou 
os cursos de “MS Word – Nível Avançado”, “Ms 
Excel – Nível Avançado” e “Ms Access – Gestão e 
Aplicação da Base de Dados”, os quais contaram-
se com a participação, no total, de 70 agentes 
desta Corporação. Durante as aulas, os formadores 
utilizaram uma forma de ensino que reune a teoria 
e a prática em simultâneo, e prestaram explicações 
das respect ivas matér ias de forma simples e 
explícitas aos formandos, para que estes dominem 
e  sa ibam ap l icar  as  d i fe ren tes  funções  dos 
respectivos softwares, reforçando-lhes, assim, as 
capacidades de expediente, tratamento de dados 
estatísticos e análise científica.

導師向學員講解驗證資料的方法
O formador a explicar aos formandos, as 
respectivas formas para a autenticação de dados

警務數據分析課程

Curso de Análise de Dados Estatísticos Policiais

6 月 5 日至 28 日期間，本局與澳門生產力暨科

技轉移中心合辦「警務數據分析課程」。導師通

過模擬案例方式進行教學，讓學員基本掌握 MS 

Excel 試算表軟件的資料驗證、分析及搜查等功

能的運用，藉以提高警方數據採集和分析過程的

準確性和效率。

Do dia 5 a 28 de Junho, esta Corporação e o Centro 
de Produtividade e Transferência de Tecnologia 
de Macau co-organizaram o “Curso de Análise 
de Dados Estatísticos Policiais”. O formador do 
presente curso serviu-se, como forma de ensino, 
a exposição de exemplos e realização de casos 
simulados, para que os formandos entendam e 
saibam aplicar as funções de autenticação, análise, 
pesquisa, etc. de dados do software de Ms Excel, 
elevando-lhes, assim, a precisão e a eficiência no 
processo de recolha e análise de dados estatísticos 
policiais.
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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「第十二期基礎防禦

性搜查課程」，轄下各警務單位共 38 位人員就

讀。經過為期 8 個星期緊密及嚴格訓練，受訓

人員已掌握對樓宇、車輛和路線搜查等基本防禦

性場地搜查技術，並順利通過考核。相關課程為

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 6 月 29 日在特警隊體育館內進行，

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。

Nos meses de Maio a Julho, o CPSP desenvolveu 
o  “12 . °  Curso  de  Busca  Defens iva  Bás ica” , 
o  q u a l  c o n t o u - s e  c o m  a  f r e q u ê n c i a  d e  3 8 
agentes provindos de diferentes subunidades 
desta Corporação. Depois de oito semanas de 
treinos intensivos, os alunos obt iveram bons 
conhec imentos  sobre  as  técn icas  de  busca 
defensiva básica para serem aplicadas em recintos 

cobertos, veículos e itinerários, etc., e concluíram 
o  curso  com aprove i tamento ,  ob t idos  no tas 
satisfatórias nas provas escritas e no estágio, 
tendo formado, assim, um novo grupo de agentes 
de alta qualidade e profissionais para o trabalho 
de manutenção de segurança em act iv idades 
importantes desta Polícia. 

Aos 29 de Junho, real izou-se a cer imónia de 
encerramento do “Curso de Busca Defensiva 
Básica”, no pavilhão desportivo da Unidade Táctica 
de In tervenção da Pol íc ia .  Nesta cer imónia, 
os  fo rmandos e  os  fo rmadores  f i zeram uma 
retrospectiva sobre o decurso dos treinos, bem 
como parti lharam o que aprenderam e, ainda, 
tiraram fotografias conjuntas.

趙崇遠代指揮官主持結業儀式
O Comandante Subst.º Chio Song Un presidiu a cerimónia de encerramento 

使用專門安檢儀器
Utilização do aparelho específico de revista de segurança
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首席警員晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de 
guarda principal

4 月 23 日，在本局特警隊大樓舉行了首席警員

晉升儀式，由梁文昌局長、黃子暉副局長及劉運

嫦副局長主持。出席儀式的還有各部門主管，為

同僚晉升作出祝賀。是次晉升共有 54 位首席警

員，分別為男性 38 位及女性 16 位，包括普通

職程 50 位、音樂職程 2 位及無線電職程 2 位。

局長為新晉首席警員佩戴肩章      
O Comandante a efectuar a imposição de 
divisas de posto aos agentes recém-promovidos

新晉首席警員與本局領導主管合照      
Fotografia dos novos guardas principais com os dirigentes e chefias da Corporação

就職晉升
Tomada de posse 
e Promoções

Em 23 de Abril, realizou-se no aquartelamento da 
UTIP, a cerimónia de promoção ao posto de guarda 
principal, que foi presidida pelos Exm.os Comandante 
Leong Man Cheong e 2.os Comandantes Wong 
Chi Fai e Lao Wan Seong, e contou ainda com a 
presença das chefias de vários departamentos, que 
deram os parabéns aos agentes promovidos. Na 
cerimónia, houve 54 agentes (38 masculinos e 16 
femininos) promovidos ao posto de guarda principal, 
incluindo 50 da carreira ordinária, e 2 do quadro de 
músicos e 2 do quadro de radiomontadores, das 
carreiras de especialistas.
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三大廈管委會到訪本局致送錦旗

Visita do conselho de administração de três edifícios 
à Corporação

第一警務警司處人員獲表揚

Elogio ao pessoal do Comissariado Policial n.º 1

5 月 16 日，澳門南成大廈、國際中心及怡珍閣

三個大廈管理委員會代表一行十多人聯合到訪

本局，雙方就區內治安環境、防罪資訊及非法旅

館等議題交流意見。會後，到訪的嘉賓向澳門警

務廳第三警務警司處致送錦旗，對本局一直以來

持續關注大廈內外和周邊治安狀況的工作表示

支持和肯定。

Em 16 de Maio, os conselhos de administração do 
edifício Nam Seng, edifício Centro Internacional 
de Macau e edif ício I  Chan Kok (cerca de 10 
representantes ao todo) visitaram a Corporação. 
Na ocasião, as duas partes trocaram entre si 
impressões sobre vários temas, incluindo a situação 
de segurança pública, as informações de prevenção 
à criminalidade, e as pousadas ilegais. No final 

6 月 28 日，3 位市民向本局澳門警務廳第一警

務警司處人員致送錦旗，以表揚本局人員偵破一

宗盜竊案及將嫌犯逮捕。

陳國祿警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, Comissário Chan Kuok Lok, 
a receber o galhardete

黃耀麟警司代表接受錦旗
O representante desta Corporação, 
Comissário Wong Io Lon, a receber o 
galhardete

嘉獎表揚
Louvor e Elogio

Em 28 de Junho, três cidadãos ofereceram um 
galhardete ao pessoal do Comissariado Policial n.º 
1 do Departamento Policial de Macau, em elogio 
de acções tidas pelo pessoal desta Corporação em 
desmantelamento de um caso do crime de furto e 
detenção dos respectivos suspeitos.

da visita, os referidos representantes ofereceu 
um galhardete ao Comissariado Policial n.º 3 do 
Departamento Policial de Macau, demonstrando 
o seu apoio e reconhecimento pelos trabalhos 
realizados pela Corporação no acompanhamento 
contínuo da situação de segurança nos referidos 
edifícios e nos seus arredores.
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聯國學校師生向氹仔警務警司處致送心意卡

Alunos e professores da Escola das Nações ofereceram um cartão 
de cumprimentos ao Comissariado Policial da Taipa

6 月 26 日，氹仔聯國學校 13 位師生到氹仔警

務警司處贈送鮮花及心意卡，表示感謝警方對社

會的無私奉獻與付出，為廣大的市民服務，維持

治安及保障市民的安全；同時感謝氹仔警務警司

處每年定期接待聯國學校學生到訪，加深學生們

對警隊日常運作的了解，從而建立正確的價值

觀，健康快樂成長。

Em 26 de Junho, 13 alunos e professores da 
Escola das Nações da Taipa compareceram no 
Comissariado Policial da Taipa para oferecer flores 
e cartão de cumprimentos, a demonstrar a sua 
gratidão pela abnegação e dedicação da polícia à 
sociedade, pelo seu serviço prestado à população 
no âmbito de protecção de segurança pública 
e dos cidadãos, agradecendo ainda a recepção 
regular dada anualmente pelo Comissariado à 
visita dos alunos da Escola das Nações, ocasião 
essa que permitiu aos alunos uma compreensão 
mais aprofunda sobre o funcionamento quotidiano 
da polícia, e um conceito correcto de valores que 
é favorável para o desenvolvimento saudável dos 
jovens.

氹仔警務警司處代表接受心意卡
O Comissariado Policial da Taipa recebeu o cartão de cumprimentos 
em representação da Corporação
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體育競賽
Desporto e
Competições

內部長跑比賽

Competição interna de corrida de 
longa distância

4 月 13 日，本局年度長跑比賽於路環舉行，由

多位部門主管主持起步禮及擔任頒獎嘉賓。本次

賽事共有 123 人參與，參賽者由黑沙海灘停車

場起跑，至九澳高頂圓形地折返，終點為鄉村馬

路，全程 8 千公尺。得獎名單如下：

部門主管主持起步禮
Chefias de departamentos a presidir a cerimónia do início da corrida

Em 13 de Abril, realizou-se a competição anual 
de corrida de longa distância da Corporação em 
Coloane. Foram convidadas as chefias de vários 
departamentos para presidir as cerimónias do início 
da corrida e de entrega de prémios. Na presente 
competição de uma distância de 8 quilómetros, 
concorreram 123 pessoas que partiram do parque 
de estacionamento de veículos na praia de Hác-Sá, 
dando uma curva pela Rotunda do Altinho de Ká 
Hó, e tendo como meta a Estrada da Aldeia. Vem a 
seguir a lista dos premiados:

男子個人壯年組

冠軍 黃芬華 首席警員
亞軍 劉彥良 副警長
季軍 陳漢強 首席警員

女子個人組

冠軍 吳楊楊 警員
亞軍 陳寶儀 警員
季軍 黃家嬋 警員

Individual masculina (Open)

1.º lugar Subcomissário LEI HANG CHI

2.º lugar Assistente Técnico Administrativo 
Especialista Rogério J. C. Chiu

3.º lugar Guarda CHAN MAN CHON 

Individual masculina (Sénior)

1.º lugar Guarda Principal WONG FAN WA

2.º lugar Subchefe LAO IN LEONG

3.º lugar Guarda Principal CHAN HON KEUNG

團體

冠軍 特警隊
亞軍 出入境事務廳
季軍 澳門警務廳

男子個人公開組

冠軍 李幸志 副警司

亞軍
趙泳俊 
特級行政技術助理員

季軍 陳文俊 警員

Por equipas

1.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

2.º lugar Serviço de Migração

3.º lugar Departamento Policial de Macau

Individual Feminina

1.º lugar Guarda WU YANG YANG

2.º lugar Guarda CHAN POU I

3.º lugar Guarda WONG KA SIM
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參賽者與頒獎嘉賓合照
Fotografia dos participantes da corrida e entidades convidadas

4 月至 6 月期間，在特警隊體育館舉行本局內部

籃球賽，參與部門包括行動廳、出入境事務廳、

交通廳、海島警務廳、特警隊、第一警務警司

處、第二警務警司處、第三警務警司處及樂隊。

比賽結果如下︰

Durante os meses de Abril a Junho, realizou-se 
a competição de basquetebol interna no pavilhão 
desport ivo da UTIP,  no qual  par t ic iparam as 
equipas compostas de pessoal do Departamento de 
Operações, Serviço de Migração, Departamento de 
Trânsito, Departamento Policial das Ilhas, Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, Comissariado 
Po l í c ia l  n . º  1 ,  Comissa r iado  Po l í c ia l  n . º  2 , 
Comissariado Polícial n.º 3 e Banda de Música, 
cujo resultado foi o seguinte:

內部籃球賽

Competição Interna de Basquetebol

獲獎隊伍與頒獎嘉賓合照
Fotografia das equipas premiadas e entidades 
distribuidoras de prémios

冠軍 特警隊

亞軍 交通廳

季軍 出入境事務廳

殿軍 第三警務警司處

1.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

2.º lugar Departamento de Trânsito

3.º lugar Serviço de Migração

4.º lugar Comissariado Polícial n.º 3
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劉運嫦副局長與本局足球隊合照
Fotografia da 2.ª Comandante Lao Wan Seong com a equipa de futebol da Corporação

本局龍舟隊成員
Membros da equipa de barco-dragão da Corporação

6 月 16 日至 18 日，在澳門南灣湖水上活動中

心舉行「2018 澳門國際龍舟賽」。本局龍舟隊

在「澳門公共機構小龍賽」及「公職人員小龍

邀請賽」兩個組別賽事中，憑著隊員無比的拼

勁及奮勇精神，最終分別獲得冠軍和殿軍的優

異成績。

龍舟競賽

Regatas de barcos-dragão

Nos dias 16 a 18 de Junho, real izaram-se as 
«Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de 
Macau 2018» no Centro Náutico da Praia Grande. 
Nossa equipa de barco-dragão, com coragem 
e energia, finalmente venceu o 1.º e o 4.º lugar 
respect ivamente na modal idade “Regatas de 
Pequenos Barcos-Dragão entre as Ent idades 
Públicas de Macau” e na “Regatas de Pequenos 
Barcos-Dragão por Convite entre os Trabalhadores 
da Função Pública de Macau”.

2018 年保安盃

Taça Desportiva das FSM 2018

由保安部隊事務局統籌，多個部門協辦的「2018

年保安盃」一系列賽事於 5 月份持續展開。本

局組織代表隊及委派多名運動健兒積極參與，並

取得如下佳績：

足球賽

亞軍 治安警察局

Futebol

2.º lugar CPSP

Realizou-se continuamente em Maio a série de 
competições da “Taça Desportiva das FSM 2018”, 
coordenada pela Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau e co-organizada pelos 
diversos serviços. O CPSP organizou equipas 
representativas e vários atletas para participarem 
e m  v á r i a s  c o m p e t i ç õ e s ,  e  o b t e v e  o s  b o n s 
resultados seguintes:



37

游泳賽

男子

25 米仰泳 冠軍 梁展鵬 警員

50 米仰泳
亞軍 蕭健禧 警員

季軍 梁展鵬 警員

50 米蝶泳 亞軍 陳謙輝 警員

50 米蛙泳 季軍 賴永亨 首席警員

4x50 米混合泳接力 亞軍 治安警察局

女子

50 米蝶泳 冠軍 林倩怡 警員

50 米自由泳
亞軍 吳翠麗 警員

季軍
老蕙芯 警員

50 米蛙泳
亞軍

季軍 吳翠麗 警員

100 米自由泳
冠軍 老蕙芯 警員

亞軍 林倩怡 警員

4x50 米混合泳接力
冠軍

治安警察局

季軍

4x50 米自由泳接力
冠軍

季軍

男女 4x25 米自由泳接力 冠軍

男女 4x25 米混合泳接力 亞軍

官員 2x25 米自由泳接力 季軍

Natação

Masculino

25m (costas) 1.º lugar Guarda LEONG CHIN PANG

50m (costas)
2.º lugar Guarda SIO KIN HEI

3.º lugar Guarda LEONG CHIN PANG

50m (mariposa) 2.º lugar Guarda CHAN HIM FAI

50m (bruços) 3.º lugar Guarda Principal LAI VENG HANG

Revezamento 
4x50m (medley) 2.º lugar CPSP

Feminino

50m (mariposa) 1.º lugar Guarda LAM SIN I

50m (livre)
2.º lugar Guarda NG CHOI LAI

3.º lugar
Guarda LOU WAI SAM

50m (bruços)
2.º lugar

3.º lugar Guarda NG CHOI LAI

100m (livre)
1.º lugar Guarda LOU WAI SAM

2.º lugar Guarda LAM SIN I

Revezamento 
4x50m (medley)

1.º lugar

CPSP

3.º lugar

Revezamento 
4x50m (livre)

1.º lugar

3.º lugar

Por equipas, revezamento 
4x25m (livre) 1.º lugar

Por equipas, revezamento 
4x25m (medley) 2.º lugar

Oficiais, revezamento 
2x25m (livre) 3.º lugar

黃子暉副局長對參賽人員的拼搏精神表示讚賞
O 2.º Comandante Wong Chi Fai exprimiu a sua apreciação 
pelo espírito combativo demonstrado pelos concorrentes

黃偉鴻廳長 ( 中 ) 與警官及參賽人員合照
Fotografia do chefe de departamento Vong Vai Hong (no meio) com 
vários oficiais e concorrentes

體育三項賽 ( 游泳、跑步及射擊 )

男子組
亞軍 李國雄 副警長

季軍 陳國祿 警司

女子組
亞軍 黃雪紅 副警長

季軍 鄭美君 警員

Triatlo (Natação, Corrida e Tiro)

Masculino
2.º lugar Subchefe LEI KUOK HONG

3.º lugar Comissário CHAN KUOK LOK

Feminino
2.º lugar Subchefe WONG SUT HONG

3.º lugar Guarda CHEANG MEI KUAN
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乒乓球賽

團體 總冠軍 治安警察局

男子單打
冠軍 鄭天毅 警員

季軍 吳嘉昊 警員

男子雙打
亞軍

甄慶歡 副警長
張怡富 首席警員

季軍
吳嘉昊 警員
鄭天毅 警員

女子單打

冠軍 黃翠枝 警員

亞軍 譚雪菲 警員

季軍 余紹媚 警員

Ténis de mesa

Por equipas 1.º lugar CPSP

Singulares 
Masculinos

1.º lugar Guarda CHEANG TIN NGAI

3.º lugar Guarda NG KA HOU

Pares 
Masculinos

2.º lugar
Subchefe IAN HENG FUN
Guarda Principal CHEONG I FU

3.º lugar
Guarda NG KA HOU
Guarda CHEANG TIN NGAI

Singulares 
Femininos

1.º lugar Guarda WONG CHOI CHI

2.º lugar Guarda TAM SUT FEI

3.º lugar Guarda U SIO MEI

劉運嫦副局長祝賀本局乒乓球隊榮獲團體總冠軍
A 2.ª Comandante Lao Wan Seong deu os parabéns à nossa equipa de 
ténis de mesa que ganhou o 1.º lugar na competição por equipas

劉運嫦副局長頒發團體冠軍
獎座予本局射擊隊
A 2.ª Comandante Lao Wan 
Seong entregou o troféu do 
1.º lugar da competição por 
equipas à equipa de tiros da 
Corporação

射擊賽

團體 冠軍 治安警察局

PPC600 男子個人
冠軍 梁惠德 警員

亞軍 陳佳佳 首席警員

PPC600 女子個人 季軍 郭紫薇 警員

IPSC 男子組個人 亞軍 林智恆 警員

IPSC 女子組個人 季軍 郭紫薇 警員

Tiro

Por equipas 1.º lugar CPSP

PPC600 Individual Masculino
1.º lugar Guarda LEONG WAI TAK

2.º lugar Guarda Principal CHAN KAI KAI

PPC600 Individual Feminino 3.º lugar Guarda KUOK CHI MEI

IPSC Individual Masculino 2.º lugar Guarda LAM CHI HANG

IPSC Individual Feminino 3.º lugar Guarda KUOK CHI MEI



39

梁漢新廳長給予參賽人員支持和鼓勵
O chefe de departamento Leong Hon San deu o seu apoio e 
encorajamento aos concorrentes

田徑賽

男子 (A 組 )

200 米 冠軍
梁志聰 警員

400 米 冠軍

800 米 亞軍

李幸志 副警司1500 米 冠軍

5000 米 季軍

跳高
亞軍 梁俊傑 警員

季軍 盧亦聰 副警長

4x100 亞軍 治安警察局 B 隊

男子 (B 組 )

100 米 季軍 陳偉康 一等警員

1500 米 亞軍
張鳴威 首席警員

5000 米
亞軍

季軍 何仲安 首席警員

女子

100 米 亞軍 容佩怡 警員

800 米 冠軍
吳楊楊 警員

1500 米
冠軍

亞軍 陳寶儀 警員

3000 米
冠軍 吳楊楊 警員

亞軍 陳寶儀 警員

跳遠 亞軍 容佩怡 警員

鉛球
亞軍 盧峰兒 警員

季軍 凌健欣 警員

跳高 季軍 葉靈芝 警員

4x100
亞軍 治安警察局 A 隊

季軍 治安警察局 C 隊

Atletismo

Masculino 

(Grupo A)

200M 1.º lugar
Guarda LEONG CHI CHONG

400M 1.º lugar

800M 2.º lugar

Subcomissàrio LEI HANG CHI1500M 1.º lugar

5000M 3.º lugar

Salto em 
altura

2.º lugar Guarda LEONG CHON KIT

3.º lugar Subchefe LOU IEK CHONG

4x100 2.º lugar Equipa B do CPSP

Masculino 

(Grupo B)

100M 3.º lugar
Guarda de Primeira 
CHAN WAI HONG

1500M 2.º lugar Guarda Principal 
CHEONG MENG VAI

5000M
2.º lugar

3.º lugar
Guarda Principal 
HO CHONG ON

Feminino

100M 2.º lugar Guarda IONG PUI I

800M 1.º lugar
Guarda WU YANGYANG

1500M
1.º lugar

2.º lugar Guarda CHAN POU I

3000M
1.º lugar Guarda WU YANGYANG

2.º lugar Guarda CHAN POU I

Salto em 
comprimento 2.º lugar Guarda IONG PUI I

Arremesso de 
peso

2.º lugar Guarda LOU FONG I

3.º lugar Guarda LENG KIN IAN

Salto em 
altura 3.º lugar Guarda YIP LENG CHI

4x100
2.º lugar Equipa A do CPSP

3.º lugar Equipa C do CPSP



40

賽事考驗團隊合作能力
A competição pôs em teste a capacidade de 
cooperação de cada equipa

獎座
Troféu

葡萄牙軍事競技賽

Competição Táctica por Equipas 

6 月 16 日至 7 月 1 日期間，本局應葡萄牙國家

治安警察局邀請派出特警隊特別行動組 9 名組

員，前往葡萄牙里斯本參加由葡萄牙特警隊舉辦

的「第七屆軍事競技賽」。本屆賽事為期 3 天，

有來自葡萄牙特別行動組、葡萄牙海軍陸戰隊、

波爾圖特警隊及西班牙突擊隊等共 11 支隊伍參

賽。在 5 個單項比賽中，本局隊伍取得 3 個單

項冠軍：常規比賽、囚犯及終極決賽；1 個單項

亞軍：密室逃脫，並獲得了全場總排名亞軍的優

異成績。

Durante o período de 16 de Junho a 1 de Julho, 
o CPSP enviou, a convite de Direcção Nacional 
da Polícia de Segurança Pública de Portugal, 
9 elementos do Grupo de Operações Especiais 
(GOE) da UTIP, a Lisboa para participarem na 
“VII Competição Táctica por Equipas”, organizada 

pela Unidade de Intervenção de Portugal.  Na 
presente competição com duração de três dias, 
participaram também 11 equipas provindas de 
GOE de Portugal, Corpo de fuzileiros de Portugal, 
Unidade de Intervenção do Porto e Comando da 
Espanha etc. De entre as cinco modalidades da 
competição, nossa equipa ganhou o 1.º classificado 
nas seguintes três: Convencionais, Prisioneiros 
e Prova Final, o 2.º classificado na modalidade 
“Escape Room”, e obteve um excelente resultado, 
o 2.º lugar, na classificação geral.
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為慶祝活動演奏助興
Actuação da Banda de Música nas actividades festivas

學校演出
Actuações nas escolas

文藝表演
Actividades
Recreativas

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

4 月至 6 月期間，警察樂隊除了應邀前往多間學

校進行音樂演出外，並參與「基督聖體聖血節」

聖體遊行活動，為巡遊增添莊嚴隆重氣氛。此

外，樂隊亦於板樟堂前地舉行音樂會，精彩演出

吸引不少市民旅客駐足欣賞，還於「國家安全教

育展」開幕儀式、「律師日」、「耆老共舞樂融

融 2018」 及「 六 ‧ 一 國 際 兒 童 節 」 等 慶 祝 活

動演奏助興，持續為推廣本局親切形象而竭盡

全力。

Durante os meses de Abril a Junho, a Banda de 
Música, para além de exibir em várias escolas 
em respos ta  aos  seus  conv i t es ,  pa r t i c i pou 
na  “P roc i ssão  do  San t í ss imo  Sac ramen to ” , 
contribuindo uma atmosfera solene para o desfile. 
Além disso, a Banda de Música realizou concerto 
no Largo de S. Domingos, tendo atraído muitos 
cidadãos e turistas a apreciarem a sua actuação. 
A Banda de Música exibiu ainda na cerimónia de 
inauguração da “Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional”, no “Dia do Advogado”, “Dança 
dos idosos 2018” e “Dia Mundial da Criança”, 
esforçando-se para a promoção cont ínua da 
imagem amigável da Corporação.
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其他
Outros

交通廳熱線啟用語音分流系統促便民服務

Sistema interactivo de voz da linha aberta do Departamento 
de Trânsito iniciado à facilidade dos cidadãos

隨 著 交 通 廳 服 務 熱 線 日 趨 繁 忙， 為 更 有 效 地

處 理 市 民 的 求 助， 交 通 廳 對 24 小 時 服 務 熱 線

28374214 進行優化，於 6 月 13 日啟用電話語

音分流系統。

同時為更有效率處理的士違規的求助個案，在語

音分流系統新增舉報的士違規服務，支援交通事

務局專線。乘客遇的士司機濫收車資或拒載等情

況， 可 即 時 撥 打 服 務 熱 線 28374214， 按 1 選

擇「緊急求助」或開啟「警務易」流動應用程式

內「的士違規舉報熱線」與交通廳聯絡，並提供

事件性質、的士車牌號碼、的士司機姓名、地點

及聯絡電話等資料，本局會即時派員到場處理。

倘屬事後舉報，乘客可致電職權部門交通事務局

專 線 88666363， 提 供 相 關 資 料， 以 便 當 局 筆

錄跟進處理。如遇的士司機恐嚇、禁錮等刑事

情況或其他緊急情況發生，請立即致電 999（或

110 或 112）報警求助。

À med ida  que  o  serv iço  da  l i nha  aber ta  do 
Departamento de Trânsito ficou cada dia mais 
intenso, e com a finalidade de melhor responder a 
pedidos de ajuda dos cidadãos, este departamento 
procedeu a aperfeiçoamento da linha de assistência 
de 24 horas (28374214), e pôs em funcionamento 
o “sistema interactivo de voz para comunicações 
telefónicas” a 13 de Junho.

Por outro lado, tendo em vista uma maior eficiência 
no tratamento de pedidos de ajuda dos cidadãos no 
âmbito de infracções de taxistas, acrescentou-se 
no referido Sistema, o serviço de “Participação de 
infracções”, em apoio à linha própria da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). 
Em caso de cobrança abusiva de tarifas ou recusa 
de transporte praticada pelo taxista, o passageiro 
pode ligar de imediato ao telefone 28374214, e 
depois, carregar “1” (Ajuda de emergência), ou ligar 
à “Linha para participação de infracções de taxistas” 
disponível na aplicação “ePolice”, para participar o 
acontecimento junto do Departamento de Trânsito, 
fornecendo-lhe os dados sobre a natureza do 
assunto, o número de matrícula do táxi, o nome 
do taxista, o local da ocorrência e o telefone de 
contacto, etc. Em sequência da participação, esta 
Corporação enviará, logo a seguir, agentes ao 
local para tratar do assunto. Caso a participação 
seja feita posteriormente, o passageiro pode ligar 
à l inha própria 88666363 da DSAT (o Serviço 
competente), a fornecer informações, para que as 
autoridades possam proceder a acompanhamento 
do assunto. Caso o passageiro fosse ameaçado 
ou detido ilegalmente pelo taxista, ou em caso 
de emergência, participe imediatamente à polícia 
através de telefone 999 (ou 110 ou 112).
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「治安小警苗」親子活動

“Polícia Juvenil” - Actividades da família

小警苗與長者探訪毅進綜合服務中心，宣揚敬老愛老的訊息
Uma visita feita em conjunto pela “Polícia Juvenil” e por um grupo de 
idosos ao Centro de Serviços de Reabilitação Ngai Chun, em promoção de 
respeito e amor por idosos

小警苗與家長合力製作母親節和父親節小禮物，增進親子關係
Colaboração entre pais e filhos na produção de prendas do Dia da Mãe e 
do Dia do Pai, fortalecendo o laço familiar
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在民政總署導賞員帶領下遊覽「路環南岸石景」，了解路環歷史
Uma visita guiada pelo pessoal do Instituto para Assuntos Cívicos e 
Municipais às Formações Rochosas no Litoral Sul de Coloane, para 
explorar a história de Coloane

氣槍體驗活動充滿玩樂趣味
Interessante actividade de experimentar 
a pistola de ar comprimido
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心靈加油站
Estação de reabastecimento espiritual

不能碰的妻子

A esposa intocável

蔡瑞珍  心理輔導員

Psicóloga, Choi Soi Chan ( Doris )

　　夫婦倆一起出席第二節面談。妻子外表端莊

得宜，雖然是主管階層，說話的語調卻是溫柔中

帶着堅定；坐在妻子身旁的丈夫，頓時收起他的

剛強和領導氣派，變成依妻的男人。

　　妻子訴說自己來自一個很有愛的家庭，丈夫

是她的初戀，婚後兩個女兒相繼出生，除了育兒

和工作，也努力維持與丈夫的感情，丈夫無法體

諒自己要兼顧工作和家庭的辛勞，經常抱怨自己

將時間放在兩個女兒身上。然而，做父母本來就

是需要犧牲，尤其孩子年幼時，更需要以孩子為

中心。丈夫每遇工作的不順利或不快，回家常對

自己和孩子發脾氣罵髒話，但當丈夫罵個夠火氣

一消，轉個頭又好像一切都沒發生似的，全家都

無法接受丈夫和爸爸如此分裂的情緒。丈夫完全

以自己為中心，把家人都當成他的下屬，聽命於

他，任由他指揮。

　　我用邀請的表情示意丈夫說話，丈夫坦言上

次面談結束後，他花了好些時間思考我所謂夫婦

倆關係生病的問題，他承認自己的行為，與妻小

關係疏離，自己在家好像被拒門外的過路人。

　　我問丈夫：「你會妒忌妻子和兩個女兒這麼

親密嗎？」丈夫點頭，我邀請他說出自己的感

　　這個男人深受女兒頻繁洗手的問題困擾，他

懷疑女兒有強迫症，希望女兒接受輔導，他也堅

持認為女兒也會願意來談。我繼續了解一些教養

的情況，再追問一些關於父母之間的相處，男人

開始講到問題的重點，夫妻之間已有一段很長的

時間沒有性生活。這種家庭互動模式經常出現－

夫妻關係的追逐，再加上孩子的介入，甚至孩

子與父母其中一方站在同一陣線。然而，今次

女兒介入的方式則是以頻繁的洗手行為展示家

庭的病。

　　我斬釘截鐵的做了首次面談的總結「你女兒

的問題，源於你和太太的關係“生病了”」男人

很愕然，一副“又關我事？”的樣子。我鼓勵他

邀請太太下一節一同來談，兩人好好處理大人之

間的關係，再處理孩子的問題。
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Um homem levou a filha à terapia psicológica, 
pois estava preocupado com o facto de esta lavar as 
mãos com demasiada frequência, desconfiando que 
pudesse sofrer de um comportamento obsessivo-
compulsivo. Pensava que a filha iria cooperar. Primeiro 
tentei perceber que tipo de educação a filha recebia, 
como é que o casal se relacionava, e o cerne do 
problema muito rapidamente veio à tona – já há 
muito tempo que o casal não tinha relações sexuais. 
Este género de problema familiar é muito comum, 
nomeadamente as desavenças entre o casal, a 
implicação dos filhos ou quando estes se posicionam 
na defesa de um dos elementos do casal. Neste 
caso, o comportamento maníaco da filha manifesta 
precisamente a disfunção da família.

De forma resoluta arremessei a primeira 
conclusão do encontro – “A doença da sua filha deve-se 
ao seu relacionamento com a sua esposa” – o homem 
ficou atónito, e no seu silêncio suspenso foi como se 
tivesse emergido a pergunta “O que tenho a ver com 
isso?”. Convidei a esposa a comparecer na próxima 
consulta para resolvermos primeiro o problema dos 
adultos, e posteriormente o da criança.

O casal veio à segunda consulta. A senhora 
tinha um semblante respeitável e decente, embora 
desempenhe funções de chefia no trabalho, a sua voz 
é delicada e firme; o marido ao seu lado, escondia 
deliberadamente o ar de machão, sujeitando-se à 
mulher.

受：「你直接告訴你太太，你很妒忌她和兩個

女兒可以這麼親密。」語畢，丈夫忍不住痛哭，

妻子在旁十分驚訝，頭一次見到丈夫如此澎湃

的情緒。

　　我對丈夫說，人的情緒很難一刀切地說不

要把工作上的負面情緒帶回家，你需要處理工

作上的委屈，把這些委屈留在這裡；把你的剛

強留在外面那衝鋒陷陣的世界，既然你渴望融

入這個家，就將你的溫柔和愛呈現給他們。丈

夫點頭同意，但反問「怎樣呈現？」我說：「你

是聰明人，你早知答案。」丈夫回答：「由今

天開始戒罵髒話」。

　　面談持續數次，整個輔導結束後兩個月，

丈夫來電告訴我女兒的洗手頻率已經減少很多，

他和妻子的關係也改善許多。這個家庭再次提醒

我，孩子的行為問題，不單與教養方式和技巧有

關，健康的夫妻關係也影響着孩子。婚姻無性會

乏味，但連親密的情感和關係都無法建立，怎可

能有性。
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翻譯：行政公職局
TRADUÇÃO: SAFP

Perguntei ao homem: “Tem inveja da relação 
próxima da sua mulher com as filhas?”, acenou a 
cabeça, convidei-o então a expressar livremente os 
seus sentimentos, dizendo-lhe: “Fale directamente com 
a sua esposa, diga-lhe que sente inveja da relação 
estreita dela com as filhas”, de súbito, o homem 
descontrola-se e chora convulsivamente, a esposa 
sentada ao seu lado ficou pasmada, pois nunca 
presenciou tal comportamento do marido.

Prossegui, dizendo-lhe que é difíci l  não 
descarregar o mau humor provocado pelo trabalho 
na família, mas é necessário primeiro resolver as 
frustrações no trabalho e não transferi-las para casa; 
caso deseje fazer parte da família, demonstre uma 
postura dura e firme no mundo mas branda e carinhosa 
em casa. O homem acenou a cabeça mas retorquindo 
“Como consigo demonstrar isso?”, respondi-lhe: “É um 
homem inteligente, já sabe a resposta”, de seguida, 
afirmou: “A partir de hoje acabaram-se as ofensas e 
os palavrões”. Realizaram-se mais umas consultas 
terapêuticas, dois meses após a sua conclusão, o 
homem telefonou-me, informando-me de que a filha já 
não lavava tanto as mãos e a relação do casal melhorou 
consideravelmente. O exemplo desta família é revelador 
de que o problema das crianças não só é fruto da 
educação e das técnicas pedagógicas, mas também 
da relação conjugal. Um casamento torna-se insípido 
quando o casal se abstém de ter relações sexuais, mas 
se não existir uma relação próxima e companheirismo, 
não é sequer possível falar-se em sexo.

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

聯絡電話 Telefone de contacto : 8799 7690

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

A esposa começou a contar a sua história, 
nasceu no seio de uma família harmoniosa, o marido foi 
o seu primeiro amor, as duas filhas do casal nasceram 
uma a seguir à outra, além de cuidar das filhas e 
do trabalho, tem-se esforçado por manter um bom 
relacionamento com o marido, contudo, considera que 
este não revela compreensão pelo seu empenho, muitas 
vezes queixa-se que ela só tem tempo para as duas 
filhas; todavia, espera-se naturalmente sacrifício dos 
pais, sobretudo quando os filhos são menores, devem 
ser o centro das atenções. Quando o marido se depara 
com problemas no trabalho, muitas vezes regressa a 
casa e descarrega o seu mau humor nas filhas e na 
mulher, ofendendo-as com palavras grosseiras, depois 
de atacar nos bodes expiatórios, faz de conta que nada 
aconteceu, a família não compreende nem consegue 
tolerar esse tipo de comportamento. Considera que 
o marido é egocêntrico, trata a família como se fosse 
sua empregada, acha-se o líder supremo que apenas 
ordena.

Convidei, a seguir, o homem a intervir, falou 
honestamente que após a primeira consulta, reflectiu 
demoradamente sobre o problema da relação 
com a mulher, admite que tem um comportamento 
problemático, há um fosso entre o casal e vive como 
um forasteiro dentro da sua própria casa.



48

2018 年 第 二 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況

服務承諾
Carta de
Qualidade

 

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% 100%

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

---

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% 100%

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% ---

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% ---

30 補發《居留證明書》 翌工作日
下午 4 時 95% ---

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

外國人事務警司處 100%

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

---

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 99.74%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.42%

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

95.31%

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

98.44%

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

37.50%

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% 100%

69 取消 即日 99% ---

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% 61.54%

24 買賣／轉移槍械之
許可

71 申請 — 審批 20 個工作日 98% 80%

72 申請 — 登記 6 個工作日 98% 94.18%

25 購買子彈之許可
73 申請 10 個工作日 95% 93.50%

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 97.97%

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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2o Trimestre do ano 2018

Situação de Implementação da Carta de Qualidade

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% 100%

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

---

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

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% ---

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%
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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% ---

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

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

até às 12H00 do 
dia útil imediato 95%

Serviço de Migração
Comissariado de 

Estrangeiros
100%

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

---

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

99.74%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.42%

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

95.31%

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

98.44%

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

37.50%

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% 100%

69 Cancelamento no mesmo dia 99% ---

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 61.54%

24 Autorização de venda / 
transmissão de armas

71 Pedido - Decisão 20 dias úteis 98% 80%

72 Pedido - Registo 6 dias úteis 98% 94.18%

25 Autorização de aquisição de 
munições

73 Pedido 10 dias úteis 95% 93.50%

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

97.97%

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%.



Divisão Policial do Aeroporto

Posto de Atendimento do Aeroporto

Comissariado Policial da Taipa

Comissariado de Coloane

Posto Policial de Coloane

Posto  Policial do Novo Campus da 
Universidade de Macau na Ilhas de Hengqin

Consulta de "Perdidos e Achados"
(Aeroporto)

D
.P

.I.

Comissariado Policial n.º 1

Comissariado Policial n.º 2

Posto Policial da Areia Preta

Comissariado Policial n.º 3

Posto Policial do NAPE

Consulta de "Perdidos e Achados"

D
.P

.M
.

Policiamento TEL FAX

D
.I.

U
.T

.I.
P.

Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

Denúncias (crimes)

Outros serviços

D
.O

.

Departamento de Gestão de Recursos 
(Tesouraria)

Divisão de Relações Públicas

Pedido de Serviço Gratificado

Linha quente para queixas

D
.G

.R
.

TEL FAX

D
.I.

Licenças Autorizações TEL FAX

Secção de Fiscalização e Registo

Secção de Empresas de Segurança Privada

Secção de Armas e Munições

Subunidades Serviços de Apoio TEL FAX

Escola de Polícia

Extensão da Escola de Polícia

Divisão de Apoio e Serviços

S
ub

./S
er

v.
 d

e 
A

po
io

Comissariado de Trânsito de Macau

Comissariado de Trânsito das IlhasD
.T

.

Trânsito TEL FAX

S
.M

.

Consulta sobre assuntos de Migração

Comissariado do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco

Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Porto Exterior

Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Aeroporto

Comissariado do Posto Fronteiriço do Cotai

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros da Taipa

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo
Transfronteiriço Zhuhai-Macau

Migração TEL FAX


