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行政長官視察本局

Chefe do Executivo visita a esta Corporação

10 月 28 日，行政長官崔世安先生在保安司黃

少澤司長及警察總局馬耀權局長陪同下視察本

局特警隊及路環保安部隊高等學校。在局長梁文

昌警務總監陪同下檢閱儀仗隊伍，並參觀特種部

隊裝備及設施。行政長官充分肯定本局全體人員

一直以來的工作和努力，並勉勵警隊自強不息，

繼續優化自身建設，與時並進，打造一支廉潔高

效、專業精幹的警察隊伍。

No dia 28 de Outubro, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, acompanhado pelo Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak e pelo Comandante-geral, Ma Io 

Kun, visitou o aquartelamento da UTIP e a ESFSM 
em Coloane. Passou em revista a guarda de honra 
acompanhado pelo Comandante, Superintendente-
geral, Leong Man Cheong, visitou as instalações e 
ouviu a apresentação dos equipamentos das unidades 
especiais destas forças de intervenção. O Chefe 
do Executivo reconheceu as funções e esforço que 
esta Polícia tem prestado, e incentivou a equipa 
policial a empenhar-se no progresso constante no 
aperfeiçoamento contínuo, e a avançar com os 
tempos, no intuito de formar uma equipa das forças de 
segurança de integridade, alta eficiência, competência 
e profissionalismo.

梁文昌局長陪同行政長官進場
Chegada do Chefe do Executivo acompanhado pelo Comandante Leong Man Cheong
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行政長官接受儀仗隊敬禮
Chefe do Executivo foi recebido com guarda de honra

行政長官及領導合照
Fotografia conjunta entre o Chefe do Executivo e a Direcção

聽取特警介紹裝備
Ouvido uma apresentação sobre os equipamentos das unidades especiais
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南京大屠殺死難者國家公祭日

Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing 

為悼念南京大屠殺死難者和所有在日本侵華戰

爭中慘遭殺戮的人民，喚起人們堅守和平的信

念，特區政府於 12 月 13 日在路環保安高校舉

行紀念儀式。儀式當日，本局特警隊員首先置放

花圈於公祭台，並由行政長官崔世安先生率先代

表敬獻花圈，隨後政府官員與社會各界人士共同

為抗日戰爭期間英勇犧牲的人民默哀，儀式莊嚴

肅穆。

A fim de homenagear às vítimas deste massacre 
e aos povos que foram mortos pelos japoneses 
durante a agressão japonesa na China e, despertar 
as pessoas para respeitarem rigorosamente a crença 
de paz, assim, o Governo da RAEM realizou, em 
13 de Dezembro, a cerimónia de homenagem no 
pátio da Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau, em Coloane. Na actividade, os agentes 
da UTIP desta Corporação colocaram as coroas de 
flores junto do palco de prestação de homenagens, 
para o Chefe do Executivo proceder primeiramente 
à entrega de coroas de flores. Seguidamente, os 
oficiais e as individualidades dos diversos sectores 
de Macau fizeram um minuto de silêncio para todos 
os compatriotas heróis que sacrificaram as suas 
vidas durante o massacre de Nanjing, sendo solene a 
cerimónia.

行政長官敬獻花圈
Entrega de coroas de flores pelo Chefe do Executivo

公祭代表逐一走到公祭台
Os representantes deslocaram-se ao palco de 
prestação de homenagens

嘉賓向英勇犧牲的人民默哀
Convidados em momento de silêncio aos compatriotas heróis 
que sacrificaram as suas vidas

特警隊員敬獻花圈儀式排練
Agentes da UTIP no ensaio da deposição de coroas de flores
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行政長官接受儀仗隊敬禮
As Forças em Parada a prestar continência ao Chefe do Executivo

國慶日及特區成立周年升旗儀式

Cerimónia do Içar da Bandeira no Dia da Implantação da 
República Popular da China e Dia do Estabelecimento da RAEM 

為慶祝國家成立六十六周年及特區成立十六周

年，於國慶日及回歸紀念日分別在新口岸金蓮花

廣場舉行了莊嚴的升旗儀式。由行政長官崔世安

先生主持，並在保安司黃少澤司長陪同下檢閱儀

仗隊。隨後，本局特警護旗隊進場，國旗及區旗

在警察樂隊奏出雄壯國歌中徐徐升起，迎風飄

揚，儀仗隊及後向行政長官及出席嘉賓致敬。

Na ocasião das comemorações do 66.° Aniversário da 
Implantação da República Popular da China e do 16.° 
Aniversário do estabelecimento da RAEM, Realizaram-
se as respectivas cerimónias do Içar de Bandeira na 
Praça de Lótus Dourado. Ambas as cerimónias foram 
presididas pelo Exm.° Chefe do Executivo da RAEM, 
Dr. Chui Sai On, que acompanhado respectivamente 
pelo Exm.° Secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak, passou revista às Forças em Parada composta 
pelos elementos dos Serviços de Alfândega, Corpo 
de Bombeiros e desta Corporação. Seguidamente, a 
Guarda de Honra dirigiu o Içar da Bandeira Nacional e 
da RAEM, com o toque do Hino Nacional. A cerimónia 
terminou com o desfile das Forças em Parada, em 
continência à Sua Excelência o Chefe do Executivo e 
outras entidades, oficiais e convidados.

護旗隊進場
A Guarda de Honra dirigiram o Içar da Bandeira Nacional e da RAEM
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大型節慶活動警務措施

Medidas Policiais durante as Festividades 
Importantes

為確保各類節慶活動現場以至周邊一帶交通暢

順及人群安全，本局因應實際現場情況採取了一

系列的警務措施。

10 月至 12 月期間本澳舉辦的「明愛慈善園遊

會」、「澳門格蘭披治大賽車」、「美食節」、

「拉丁城區幻彩大巡遊」、「光影節」及「除夕

新年倒數」等活動，一系列豐富多彩的節目吸引

眾多市民及遊客前往觀賞。活動期間，派駐警務

人員執行人潮管制措施疏導交通工作，同時與相

關部門緊密協作，確保活動安全有序地進行。

Com o intuito de garantir a fluência do trânsito e a 
segurança da população nos lugares de realização de 
actividades e nas suas imediações, esta Corporação 
adoptou uma série de medidas policiais, conforme a 
situação real.

Entre os meses de Outubro e Dezembro, Macau 
organizou uma série de actividades, nomeadamente, 

流動指揮車駐守現場
Prestação de serviços do veículo de comando móvel

o “Bazar de Cáritas de Macau”, o “Grande Prémio 
de Macau”, o “Festival de Gastronomia”, o “Desfile 
por Macau, Cidade Latina”, o “Festival de Luz” e a 
“Passagem de Ano”, atraindo vários cidadãos e turistas 
para os visitarem. Durante os eventos, enviaram 
agentes para exercer as medidas de controlo de 
pessoas e a sinalização do trânsito durante o caminho, 
cooperando estreitamente com os respectivos 
serviços, de modo a garantir a segurança e a ordem 
durante as suas realizações.

黄少澤司長聯同馬耀權總局長及梁文昌局長視察措施成效
Fiscalização da eficácia das medidas pelos Secretário Wong Sio Chak, Comandante-
geral Ma Io Kun e Comandante Leong Man Cheong
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確保拉丁城區幻彩大巡遊隊伍行進秩序                                
Garantir a ordem durante a realização do “Desfile por Macau, 
Cidade Latina”

光影節人車分流
Aplicação da medida de triagem entre as pessoas 
e as viaturas

美食節巡場
Patrulhamento durante o Festival de Gastronomia

格蘭披治大賽車期間加派警力疏導交通
Reforço de mais agentes para a sinalização e controlo do 
trânsito durante o Grande Prémio
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社區警務交流會

Seminário de Intercâmbio sobre 
o Policiamento Comunitário

11 月 18 日，本局於北安出入境事務廳大樓舉辦

「社區警務交流會」，出席的社群代表包括街坊

會聯合總會、物業管理業商會、物業管理專業人

員協會及民眾建澳聯盟的主要負責人梁慶球、謝

思訓、陳細鈿、陳德勝及社區聯絡主任共 40 多

人，由梁文昌局長及領導主管熱情接待。活動上，

本局各廳代表就本年的整體治安形勢及交通狀況

進行工作簡報，各社群代表亦就區內治安、交通、

民生等議題給予寶貴意見及建議，互通警情。

No dia 18 de Novembro, esta Polícia organizou o 
“Seminário de intercâmbio sobre o policiamento 
comunitário” no Edifício de Serviço de Migração, em 
Pac On, e no qual contou-se com a presença de mais 
de 40 representantes vindos de várias associações, 
incluindo os principais responsáveis da UGAMM, da 
Associação de Administração de Propriedades de 
Macau, da Associação de Profissionais do Sector da 
Administração de Propriedades de Macau, e da Aliança 
de Povo de Instituição de Macau, respectivamente, 
Leong Heng Kao, Che Si Fan, Chan Sai Tin, Chan Tek 
Seng, bem como os coordenadores do policiamento 
comunitário, e foram recebidos calorosamente pelo 
Comandante Leong Man Cheong e chefias. Durante 
o evento, os representantes dos Departamentos 
desta Corporação fizeram breves apresentações de 
trabalhos sobre a situação geral de segurança e de 

與社群代表合影
Fotografia conjunta entre os representantes das 
associações e a Polícia

社群代表聽取工作簡報
Os representantes das associações ouviram a breve apresentação 
de trabalho

tráfego do corrente ano. Além disso, os representantes 
das associações deram opiniões e sugestões valorosas 
em relação à segurança, tráfego e vida quotidiana na 
comunidade, trocando informações policiais.
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「酒店業警務聯絡機制」正式啟動

Lançamento oficial do “Mecanismo de 
Ligação Policial no Sector Hoteleiro”

面對酒店業蓬勃發展，加強保障酒店周邊治安環

境變得尤其重要。因此，本局於 10 月 8 日假北

安出入境事務廳大樓舉行「酒店業警務聯絡機

制」啟動儀式，來自 15 個旅遊娛樂機構轄下的

22 間酒店合共 36 位代表出席是次活動。本局

冀在原有的聯繫基礎上，透過與酒店業界共同

建立恆常機制，互通警情，攜手合力預防及打

擊罪案。

Face ao desenvolvimento abundante no sector 
hoteleiro, torna-se bastante importante o reforço à 
garantia do ambiente de segurança em torno dos 
hóteis. Sendo assim, no dia 8 de Outubro, esta 
Corporação realizou a cerimónia de lançamento do 
“Mecanismo de Ligação Policial no Sector Hoteleiro” 
no Edifício do Serviço de Migração de Pac On, a qual 
foram presentes no total de 36 representantes dos 22  
hotéis subordinados de 15 organizações de turismo 
e diversões. Com base na ligação original, esta 
Corporação criou em conjunto com o sector hoteleiro 
o mecanismo constante, trocando as informações 
policiais, prevenindo e combatendo em conjunto a 
criminalidade.

黃子暉警務總長 ( 前排左五 ) 主持啟動儀式
Intendente, Wong Chi Fai (5.o à esquerda da fila da frente) preside a cerimónia de lançamento

「酒店業警務聯絡機制」正式啟動
Entrada em Vigor Funcionamento do “Mecanismo de Ligação Policial no Sector de Hotelaria”
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社區防罪宣傳

Sensibilização sobre a Prevenção 
Criminal junto à Comunidade

年近歲晚，本局人員分別前往新口岸、三盞燈一

帶及氹仔城區進行防罪防盜宣傳活動，向居民、

旅客和商戶講解常見的犯罪手法及防罪知識，並

沿途派發防罪資訊宣傳單張及海報，藉以提升防

範意識。

另一方面，本局持續深化社區警務，期間拜訪了

多個社群，與團體代表及義工聯合巡區，聽取市

民治安訴求，收集警情，並介紹本局近期警務工

作，透過充分溝通及互動，傳遞更多更實用的防

罪訊息，促進警民合作，攜手防罪滅罪。

Ao aproximar-se do fim do ano, os agentes do CPSP 
realizaram actividades de promoção sobre a prevenção 
de crime e de furto no ZAPE, na zona da Rotunda de 
Carlos de Maia e na Taipa, dando explicações aos 
residentes, turistas e comerciantes sobre as formas 
mais comuns para cometer crimes e conhecimentos de 
prevenção criminal, distribuindo durante o caminho os 
folhetos e cartazes sobre as informações em matéria, 
com vista a elevar a sua consciência de prevenção.

Além disso, esta Corporação continua a aprofundar 
o pol ic iamento comuni tár io ,  v is i tando vár ias 
associações, efectuando uma inspecção em conjunto 
com os representantes e voluntários de associações, 
com o objectivo de ouvir as exigências da população 
e recolher as informações com interesse policial, 
bem como apresentando os trabalhos recentes desta 

向商戶宣傳防罪訊息
Transmitir mensagens aos comerciantes sobre a prevenção criminal

與大廈管理員及居民收集警情
Recolha as informações com interesse policial com as  
guardas de prédios e os residentes

防罪單張深受市民旅客歡迎
Serem bem recebidos pelos cidadãos e turistas os folhetos sobre a 
prevenção de crime

向居民講解家居防盜知識
Explicação aos residentes sobre os conhecimentos de 
prevenção de furto no domicílio

Polícia. Através de mais comunicação e interacção, 
t ransmit i ram-se mais mensagens prát icas de 
prevenção criminal, para impulsionar a cooperação 
entre a polícia e os cidadãos, e prevenir e combater a 
crimes de forma conjunta.
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社群參觀本局

Visita de Associações ao CPSP

10 月至 12 月期間，本局接待多個到訪的社群，

包括澳門大學、聯國學校幼兒部、香港九龍塘學

校師生及街總祐漢社區中心新來澳人士綜合服

務部人員等。本局人員向來訪者介紹局方職能、

架構及日常運作情況，以及安排參觀報案室、警

司處設施和日常警用裝備。藉此增加公眾對本局

工作的瞭解，增進警民互信，宣揚守法精神。

Entre os meses de Outubro e Dezembro, esta 
Corporação receberam várias visitas de associações, 
incluindo o corpo docente e os estudantes da 
Universidade de Macau, da Escola das Nações (Pré-

何仕清警長介紹日常警用裝備
Apresentação de equipamentos policiais diários pelo Chefe 
Ho Si Cheng

第二警務警司處接待來訪師生
Visita dos docentes e estudantes recebidos pelo Comissariado de 
Policial n.º 2

師生參觀氹仔警務警司處
Visita ao Comissariado de Policial da Taipa dos docentes e estudantes

Primário) e da Escola Kowloon Tong, e o pessoal do 
Apoio Social para Famílias Imigrantes do Centro 
Comunitário Iao Hon da UGAMM. Durante as 
visitas, os agentes apresentaram aos visitantes as 
funções, a estrutura orgânica e o funcionamento 
diário desta Corporação, bem como organizaram 
uma visita ao centro para denúncia e queixa, às 
instalações do Comissariado de Policial n.º 2 e 
aos equipamentos policiais diários, de forma a 
aumentar a compreensão do público sobre os 
trabalhos desta Polícia, reforçar a confiança mútua 
entre a polícia e os cidadãos e divulgar o espírito 
do cumprimento da lei.
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交通安全推廣活動

Actividade Promocional sobre 
a Segurança Rodoviária

11 月 1 日，本局與交通事務局、法務局和民政

總署合辦「2015 交通安全嘉年華」假塔石廣場

舉行，向居民推廣交通安全訊息。大會設有攤位

遊戲、專題展覽及歌舞表演，交通廳亦安排了警

用重型電單車供市民留影。

10 月至 12 月期間，本局持續推廣交通安全資

訊，除派駐警員在主要街道加強勸喻和執法外，

亦重點打擊「白牌車」及的士違規行為，同時積

極與相關部門、學校及團體會面和舉辦各類交通

專題講座。此外，本局宣傳隊亦前往關閘廣場、

林茂塘區及孫逸仙大馬路一帶向市民旅客傳遞

交通安全訊息，藉以提高安全出行及遵守交通規

則的意識。

No dia 1 de Novembro, organizou-se o “Carnaval de 
Segurança Rodoviária 2015” na Praça de Tap Seac 
por esta Corporação, Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça e Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, para divulgar aos residentes 
mensagens de segurança no trânsito. O programa 
do evento contou com jogos em tendas, exposições 
temáticas, músicas e danças, e o Departamento de 
Trânsito dispôs motociclos de patrulha no local de 
realização da Campanha para a tiragem de fotografias 
dos cidadãos. 

Durante os meses de Outubro a Dezembro, esta 
Pol íc ia cont inuou a promover mensagens da 
segurança rodoviária, para além de enviar agentes 

交通廳謝偉廳長擔任主禮及頒獎嘉賓
O Chefe do Departamento de Trânsito, Che Wai presidiu o 
evento e o acto de entrega de prémios

警用電單車深受小朋友歡迎
Serem bem recebidos por crianças os motociclos de patrulha

本局中國舞蹈組為活動表演助興
Actuação do Grupo de Dança desta Polícia para o evento

nas vias principais com a finalidade de reforçar o 
aconselhamento e a aplicação da lei, combateu 
principalmente ao exercício de serviços de transporte 
sem a devida autorização e às irregularidades 
praticadas pelos taxistas, realizando de forma activa, 
com os respectivos serviços, escolas e associações, 
encontros e diversas palestras temáticas sobre o 
trânsito. Além disso, a equipa promocional do CPSP 
deslocaram-se também à Praça das Portas do 
Cerco, à zona da Doca de Lam Mau e à Avenida Dr. 
Sun Yat-Sen, para transmitir aos cidadãos e turistas 
informações em matérias, com vista a elevar a 
consciência sobre a mobilidade com segurança e o 
cumprimento das regras do trânsito.
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交通安全講座
Palestras sobre a Segurança Rodoviária

檢控違規駕駛者
Autuações contra condutores infratores

走入社區宣導安全出行
Divulgação de mobilidade em segurança nos bairros

為加強警・校合作，於

10 月 至 12 月 期 間，

本 局 人 員 專 程 拜 訪 了

多間學校，包括：工聯職業技術中學、鄭觀應

學校、聖公會學校、聖保䘵學校及廣大中學，

主要就校區周邊治安、交通及預防青少年犯罪、

濫藥等議題與校方進行交流及探討，保持緊密

溝通，互通警情。此外，本局警犬隊亦應鏡平

學校幼稚園之邀請，前往該校為師生進行警犬

緝毒模擬工作和服從演練、分享訓練犬隻常識

及趣事，藉此增加學生對警犬隊工作的瞭解，

培養良好守法意識。

No intuito de fortalecer a cooperação entre a polícia 
e as escolas, durante os meses de Outubro a 
Dezembro, os agentes desta Corporação visitaram 
várias escolas, designadamente, Escola Secundária 
Técnico-Profissional da Associação Geral dos 
Operários, Escola Oficial Zheng Guanying, Sheng 
Kung Hui Escola Choi Kou, Escola São Paulo e Escola 
Kwong Tai, com a finalidade de trocar impressões e 
discutir a situação de segurança pública e trânsito 
nas imediações das escolas, bem como a prevenção 
da delinquência juvenil e problemas de consumo 
de droga dos jovens, mantendo uma comunicação 
estreita e trocando informações policiais. Além disso, 
o Pelotão Cinotécnico desta Polícia foi convidado 
pelo Jardim de Infância da Escola Keang Peng, para 
efectuar uma demonstração de aptidões de busca 
de droga e obediência de cães-polícias, e partilhar 
conhecimentos e experiências interessantes durante o 
treino, permitindo assim aumentar a compreensão dos 
estudantes sobre os trabalhos do Pelotão Cinotécnico, 
fortalecendo a sua consciência de cumprimento da lei. 

拜訪學校

Visitas a Escolas

學校代表歡迎本局人員到訪
Bem vindo à visita dos agentes do CPSP pelos 
representantes da escola
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治安專題講座

Palestras Temáticas sobre a Segurança

11 月至 12 月期間，本局派員分別前往澳門城

市大學、街坊總會屬下坊會、民眾建澳聯盟、婦

聯樂頤長者日間中心舉辦各類治安專題講座，向

學生、長者、物管從業員及市民宣傳防罪防騙、

家居安全、法律及治安知識，藉此提高居民防範

意識。

社區治安知識專題講座
Palestra temática sobre os conhecimentos de segurança comunitária

法律及治安知識講座
Palestra sobre os conhecimentos jurídicos e da segurança pública

Entre os meses de Novembro e Dezembro, esta 
Corporação enviou agentes a realizar diversas 
palestras temáticas sobre a segurança na Universidade 
da Cidade de Macau, nos filiais da UGAMM, na Aliança 
de Povo de Instituição de Macau e no Centro Diurno 
Prazer para Idosos da Associação Geral das Mulheres 
de Macau, com vista a divulgar aos estudantes, idosos 
e operadores de administração de propriedades a 
prevenção de crime e burla, segurança no domicílio, 
os conhecimentos jurídicos e da segurança pública, de 
modo a elevar a sua consciência sobre a prevenção.
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家居安全知識講座
Palestra sobre os conhecimentos da segurança no domicílio

嘉賓與得獎學生合照
Fotografia conjunta dos convidados e estudantes vencedores

長者防騙講座
Palestra sobre a prevenção de burla aos idosos

警察形象填色比賽頒獎禮

Entrega de Prémios do Concurso 
de Preenchimento de Cores sobre 
a Imagem de Polícia

11 月 28 日，陳民德副局長代表本局應邀出席

由澳門警察協會主辦的「2015 年度警察形象填

色比賽頒獎禮」，並擔任頒獎嘉賓。典禮假街總

社區服務大樓地下展覽廳舉行，是次比賽活動有

助促進學生和居民瞭解本局的日常工作，增強對

警隊的支持及信任，推動良好警民關係。

No dia 28 de Novembro, o Superintendente Chan Man 
Tak, o Segundo Comandante do CPSP, foi convidado 
em representação desta Corporação, para assistir à 
“Entrega de Prémios do Concurso de Preenchimento 
de Cores sobre a Imagem de Polícia 2015” realizada 
pela Associação da Polícia de Macau, presidindo a 
entrega de prémios. A cerimónia teve lugar na sala de 
exposição no rés do chão do Edifício da UGAMM. Este 
concurso contribuiu para os estudantes e residentes 
compreenderem melhor os trabalhos diários desta  
Polícia, reforçando o apoio e confiança ao Corpo de 
Polícia, e fomentando uma relação boa entre a polícia 
e os cidadãos.
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拜訪婦聯及工聯

Visitas à Associação Geral das Mulheres 
de Macau e à Federação das Associações 
dos Operários de Macau

行動廳劉運嫦代廳長一行於 12 月 9 日及 11 日

分別拜訪婦女聯合總會及工會聯合總會，獲相

關團體熱情接待。會晤期間，除介紹了有關社

區工作及各項機制的運作情況外，亦就治安情

勢、婦女及兒童保護等議題交換意見，藉以深

化警民合作。

Uma delegação guiada pela Chefe, substituta do 
Departamento de Operações, Subintendente Lao 
Wan Seong, efectuou visitas à AGMM e à FAOM, 
respectivamente nos dias 9 e 11 de Dezembro, a 
qual foi recebida calorosamente pelas associações. 
Nestes encontros, apresentaram-se os trabalhos 
comunitários e as situações de funcionamento de 
vários mecanismos, e trocaram-se opiniões sobre a 
situação real de segurança, a protecção de mulheres 
e crianças, etc., de modo a aprofundar a cooperação 
entre a polícia e os cidadãos.

與社群恆常會晤

Encontros com Associações

為推動社區警務工作，10 月至 12 月期間本局

代表分別會晤街坊總會北區辦事處及福隆區坊

眾互助會，彼此就社區治安、罪案趨勢、交通及

警民合作等議題進行討論及交流。通過有關恆常

會晤，更有效促進本局與社群互動及聯繫，群策

群力，同心協力共創良好社區治安環境。

A fim de promover os trabalhos do policiamento 
comun i tá r i o ,  en t re  os  meses  de  Ou tub ro  e 
Dezembro, esta Corporação efectuou dos encontros, 
independentes,  com o Gabinete de Serv iços 
Comuni tár ios da Zona Norte da UGAMM e a 
Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, Abrangendo 
a Rua da Felicidade e Vias Circundantes, através 
dos quais as duas partes intercambiaram sobre 
os temas: segurança comunitária, actual situação 
criminal, tráfego e cooperação entre a polícia e os 
cidadãos. Estes encontros impulsionam a interacção 
e comunicação entre esta Polícia e as associações, 
conjugando apoios e esforços conjuntos para criar um 
bom ambiente de segurança comunitária.

劉運嫦代廳長 ( 中 ) 帶領人員拜訪婦聯及工聯 
Visitas à AGMM e à FAOM dos agentes guiados pela Chefe 
substituta do Departamento, Lao Wan Seong

交流最新治安資訊
Troca de informações actualizadas de segurança pública

陳國䘵警司接待到訪嘉賓
Os visitantes foram recebidos pelo Comissário Chan Kuok Lok
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「知識管理及電子學習」分享會

Sessão da partilha de experiências sobre a
“Gestão de Conhecimento e a Aprendizagem Electrónica”

本局重視人員的專業知識培訓。在 10 月 5 日於

出入境事務廳舉辦《知識管理及電子學習》分享

會，邀請香港警察學院鄭德明副院長、學院研究

中心謝玉龍主任及梁志倫博士擔任主講嘉賓，在

會上分別介紹了香港警隊在「知識管理」和「電

子學習」兩大範疇的發展歷程、實際經驗和技術

操作。本局冀借鑒香港警務處的成功經驗，打造

本澳警隊終身學習的文化，提升整體效能和表

現，進一步建設成現代化的專業部隊。

吳錦華及陳民德副局長與嘉賓合照
Fotografia conjunta entre os 2.os comandantes, Ng Kam Wa e 
Chan Man Tak com os convidados

本局共 120 位人員出席分享會
120 agentes desta Corporação participaram esta sessão da partilha

Esta Corporação depositou grande consideração à 
formação do conhecimento profissional, sendo assim, 
no dia 5 de Outubro realizou uma sessão da partilha 
de experiências sobre a “Gestão de Conhecimento e 
a Aprendizagem Electrónica” no Serviço de Migração, 
a qual foram convidados para presidirem a esta 
sessão o vice-director do Colégio da Polícia de Hong 
Kong, Cheng Tak Ming, o chefe do Centro de Estudo 
do Colégio, Tse Yuk Lung e o Doutor Leung Chi Lun. 
Na sessão foram apresentados, respectivamente, 
o desenvolvimento, as experiências práticas e as 
operações técnicas da equipa da Polícia de Hong 
Kong em relação a estas duas grandes áreas: “Gestão 
de Conhecimento” e “Aprendizagem Electrónica”. 
As experiências bem sucessivas da Polícia de Hong 
Kong servem como referência a esta Corporação em 
criar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida 
dentro da Policia de Macau, elevando a eficiência e o 
desempenho na sua generalidade, bem como formar 
uma equipa profissional moderna.
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海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會

Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois 
Lados do Estreito, Hong Kong e Macau

「第十屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」於

10 月 12 日至 17 日在台北舉行，澳門代表團由

警察總局馬耀權局長率團出席。

本屆研討會主題為「新興跨境犯罪治理與警務合

作」，本局多位人員積極參與研討，經評審入選

本屆警學研討會論文集的論文分別為：副警長王

誼華撰寫題為《跨境反恐形勢分析與合作策略初

探》，以及首席警員陳柱培和吳志潑共同撰寫的

《探討跨境網絡犯罪動向及其對策》。陳柱培更

於研討會發表其論文。兩篇論文具有務實的見解

和前瞻性，圍繞本次研討會的主題，提出了創新

構想和可行性建議，均獲得與會專家學者的肯定

和好評，對本局在警務理論和學術研究方面起到

推動作用。同時，本局警察學校劉小玲校長亦擔

任點評嘉賓，對研討會演講者發表的論文作出綜

述點評。

兩岸四地警方同仁及專家學者透過這次研討會

作為交流平台，共同探討警學理論，集思廣益，

進一步促進兩岸四地的緊密合作。

De 12 a 17 de Outubro, decorreu em Taipei, o “10.º 
Seminário sobre Ciências Policiais entre os Dois Lados 
do Estreito, Hong Kong e Macau”. A delegação de 
Macau foi chefiada pelo Comandante-geral dos Serviços 
de Polícia Unitários, Ma Io Kun para participar este 
seminário.

O tema do seminário deste ano é “Cooperação policial 
no combate ao novo crime transfronteiriço”, vários dos 
agentes desta Corporação participaram activamente e 
apresentaram as suas teses, e após a uma avaliação, 

劉小玲校長擔任點評嘉賓
Directora da Escola de Polícia, Lao Sio Leng, 
convidada para prestar comentários

陳柱培首席警員發表論文
Guarda principal, Chan Chu Pui profere a sua tese

吳錦華副局長 ( 左七 ) 帶領本局代表團參與研討會
2.o Comandante, Ng Kam Wa (7.o à esquerda), chefia a delegação desta 
Corporação para participar o seminário
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as que conseguiram entrar neste presente seminário 
são: a tese do subchefe Wong I Wa de tema “Análise 
da situação anti-terrorista transterritorial e estudo 
preliminar sobre a estratégia de cooperação”, e a 
tese conjunta dos guardas principais Chan Chu Pui 
e Ng Chi Put de tema “Discussão sobre a tendência 
do crime transfronteiriço na rede informática e as 
suas contramedidas”, cujo esta foi convidado Chan 
Chu Pui para ser proferida no seminário. Ambas as 
teses possuiram carácter pragmática e avançada, 
apresentaram concepções inovadoras e sugestões 
viáveis, as quais foram bem reconhecidas e obtiveram 
uma boa apreciação por parte dos especialistas e 
académicos, promovendo a ciência policial e o estudo 
académico desta Corporação. Ao mesmo tempo, a 
directora da Escola de Polícia desta Corporação, Lao 
Sio Leng, foi convidada para as comentar, prestando, 
respectivamente, comentários gerais às teses 
apresentadas.

Mediante este seminár io ,  os especia l is tas e 
académicos das Polícias das quatro regiões dos dois 
lados do estreito serviram-se desta plataforma de 
intercâmbio para explorarem conjuntamente as teorias 
da ciência policial, promovendo a cooperação estreita 
das quatro regiões dos dois lados do estreito.

晉升課程學員學術探訪

Visita Académica dos Alunos do Curso 
de Promoção

10 月 14 日，2015 年度警長晉升課程 45 位學

員，在警察學校吳景文警司帶領下前往香港警務

處進行警務學術拜訪。行程分別到訪港島總區指

揮及控制中心了解其日常運作情況、往香港警察

學院與受訓警官進行學術及警務經驗交流，以及

參觀香港仔分區警署大樓設施，藉此讓學員汲取

實務經驗，對日後警務工作有莫大裨益。

No dia 14 de Outubro, os 45 alunos do curso de 
promoção para o posto de chefe do ano 2015, 
chefiados pelo Comissário da Escola de Polícia, Ng 
Keng Man, realizaram uma visita académica a Hong 
Kong Police Force. Durante a qual, deslocaram 
para Regional Command and Control Centre em 
Hong Kong Island Regional, a fim de conhecer o seu 
funcionamento diário, efectuaram um intercâmbio 
académico com os oficiais a treinar no Hong Kong 
Police College, para trocarem experiências policiais, 
ainda visitaram às instalações do Edifício de Aberdeen 
Division, com vista a que os alunos obtenham 
experiências práticas dos serviços policiais nas regiões 
vizinhas, isto beneficiando muito para os trabalhos 
policiais no futuro.

學員到訪香港警察學院
Visita ao Hong Kong Police College dos alunos
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內地公安機關到訪本局

Visita dos órgãos de segurança pública 
do Continente ao CPSP

10 月 28 日及 11 月 6 日，廣東省公安廳、出入

境管理局和中國人民武裝警察部隊學院教育代

表團分別到訪本局出入境事務廳和特警隊，並

隨即進行會晤交流，本局向來訪者介紹局方組

織架構、職能，並展示特種車輛和警用設備，

透過是次會晤，有助促進彼此的溝通，提升兩

地警務合作。

Nos dias 28 de Outubro e 6 de Novembro, uma 
delegação dos Serviços de Segurança Pública da 
Província de Guangdong (SSPPG), Departamento do 
Controlo de Migração e Instituto da Força de Polícia 
Armada do Povo Chinês, visitou respectivamente 
o Serviço de Migração e a UTIP desta Polícia. Na 
ocasião, foi feita aos visitantes uma apresentação 
sobre a estrutura orgânica e funções do CPSP, e 
foram-lhes exibidos veículos especiais e equipamentos 
policiais. A presente visita contribuiu para a promoção 
de comunicação e cooperação entre as duas partes.

海關保安學員參觀本局

Visita de instruendos dos Serviços de 
Alfândega ao CPSP

11 月 4 日，海關基礎培訓課程 37 位學員分別

到訪本局第二警務警司處和特警隊大樓，透過

實地參觀讓學員更深入瞭解本局的組織架構、

職能及警務日常運作，進一步促進彼此協作。

Em 4 de Novembro, 37 instruendos do Curso 
de Formação Básica dos Serviços de Alfândega 
e fec tuaram uma v is i ta ,  respect ivamente,  ao 
Comissariado Policial n.º 2 e à sede da UTIP. Através 
da presente visita in loco, os instruendos tiveram o 
ensejo de compreender melhor a estrutura orgânica, 
as funções e o funcionamento quotidiano de serviços 
desta Corporação.

雙方共同討論合作機制
Discussão sobre o mecanismo de cooperação entre as 
duas partes

介紹本局日常裝備
Explicação sobre os equipamentos da Corporação em 
corrente uso

特警人員示範盾牌防禦陣式
Os agentes da UTIP a demonstrar as formações de defesa 
de escudos
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警察公共關係交流會

Seminário de Intercâmbio de Relações 
Públicas da Polícia

11 月 3 日至 5 日，由保安司司長辦公室主辦的

「警察公共關係交流會」於路環保安高校舉行，

內地及本澳警察機關公共關係範疇的專家學者

聚首一堂，就警察公共關係的建設與實踐發表研

究成果，分享經驗。會後本局更邀請學者到訪特

警隊，向來賓展示特種車輛及各種警用設備，藉

此進一步會面交流，深入討論警察公共關係的實

踐模式和發展。

12 月 11 日至 13 日，行動廳公共關係處趙崇遠

處長率團前往珠海出席「2015 警察公共關係論

壇」。與各地警務單位就警察公共關係的發展互

相交流和分享。

Durante os dias 3 a 5 de Novembro, o Seminário 
de Intercâmbio de Relações Públicas da Polícia, 
organizado pelo Gabinete do Secretário para a 
Segurança, teve lugar na Escolar Superior das FSM 
em Coloane, onde se juntaram peritos e acadêmicos 
da área de relações públicas dos órgãos de segurança 
pública do Continente e de Macau, para apresentar os 
resultados de estudo sobre a construção e a prática 
de relações públicas da polícia, e trocar experiências. 
Aproveitando a ocasião, tiveram uma abordagem 
profunda sobre o desenvolvimento e modelo de 
prática de relações públicas da polícia. O seminário 
foi seguido de uma visita à UTIP, onde foram exibidos 
veículos especiais e equipamentos policiais aos 
visitantes.

Durante os dias 11 a 13 de Dezembro, o Chefe da 
Divisão de Relações Públicas do Departamento de 
Operações, Chio Song Un, à frente de uma delegação, 
participou no Fórum de Relações Públicas da Polícia 
2015 realizado em Zhuhai, com o intuito de trocar, 
entre esta Polícia e outras unidades policiais de 
diversas regiões, intercâmbio no desenvolvimento de 
relações públicas da polícia.

吳錦華副局長主持交流會
Seminário presidido pelo 2.º Comandante Ng Kam Wa

參觀特警車輛
Visita às viaturas da UTIP

林強警司會上發表論文
Apresentação de tese pelo comissário Lam Keong no seminário
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「第十五屆粵港澳女警官交流聯誼會」於本澳舉

行，來自粵、港、澳三地女警官分別由廣東省公

安廳審計處盧少琴處長、香港警務處監管處趙慧

賢處長和澳門保安部隊事務局郭鳳美副局長率

團於 11 月 12 日下午到訪本局，由本局吳錦華

副局長及各廳級主管親切招待。代表團在到訪期

間觀看了特別巡邏組的專輯短片、參觀警用裝備

及現場演示等。是次女警官交流聯誼會增進了三

地警官對本局組織架構和預防及打擊犯罪工作

的瞭解。

Rea l i zou -se  em Macau  o  15 . º  Encon t ro  de 
Intercâmbio entre os Oficiais Policiais Femininos de 
Guangdong-Hong Kong-Macau. Em 12 de Novembro, 
as delegações de oficiais policiais femininos de 
Guangdong,  Hong Kong e Macau,  chef iadas 
respectivamente pelas Chefe de Divisão de Auditoria 
dos SSPPG, Lu Shaoqin, Chefe de Management 
Services de Hong Kong Police Force, Chiu Wai-yin, 
e Subdirectora da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, Kok Fong Mei, visitaram 
esta Corporação, onde foram recebidas cordialmente 
pelo 2.º Comandante Ng Kam Wa e pelas chefias de 
departamentos. Durante a visita, as delegações viram 
um mini-filme sobre o Grupo de Patrulha Especial, a 
exibição de equipamentos policiais em corrente uso, e 
algumas demonstrações no local. O presente encontro 
foi para as oficiais de três regiões trocarem impressões 
e compreenderem melhor a estrutura orgânica da 
Corporação e os seus trabalhos relativos à prevenção 
e combate à criminalidade.

第十五屆粵港澳女警官交流聯誼會

15.º Encontro de Intercâmbio entre 
os Oficiais Policiais Femininos de 
Guangdong-Hong Kong-Macau

珠港澳出入境部門年度會議

Reunião Anual dos Serviços de 
Migração de Zhuhai-Hong Kong-Macau

為進一步深化三地出入境管理部門的協作，12

月 14 日至 16 日，本局於北安出入境事務大樓

舉行珠港澳出入境部門年度會議，中聯辦警務聯

絡部于成平部長、中國公安部出入境管理局鄭百

崗局長、香港入境事務處陳國基處長及本局梁文

昌局長率團出席，期間更安排了籃球友誼賽，透

過活動增進彼此情誼，深化交流與合作，共同硏

究更多更有效的策略，務求為廣大市民遊客提供

更優質的出入境服務。

Para reforçar a colaboração entre os serviços de 
migração de três regiões, o CPSP realizou, nos 
dias 14 a 16 de Dezembro, na sede do Serviço de 
Migração em Pac On, a Reunião Anual dos Serviços 
de Migração de Zhuhai-Hong Kong-Macau, em que 
participaram delegações chefiadas pelos Chefe da 
Secção de Ligação Policial do Gabinete de Ligação 
na RAEM do Governo Popular Central da China, 
Yu Chengping, Chefe do Departamento do Controlo 
de Migração do Ministério de Segurança Pública da 
RPChina, Zheng Baigang, Director do Departamento 
de Migração, Chan Kwok-ki, e Comandante do CPSP, 
Leong Man Cheong. Entretanto, foi intercalado ainda 
um jogo de basquetebol de amizade. Através das 
actividades realizadas, foi reforçada a amizade de um 
pelo outro, e aprofundado o intercâmbio e cooperação, 
pesquisando conjuntamente mais estratégias 
rendosas, por forma a prestar serviços migratórios de 
melhor qualidade à população e visitantes.

代表團合影
Fotografia conjunta com as delegações
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黃少澤司長公佈反偷渡警務部署
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, divulgue o 
planeamento policial contra imigração ilegal

周邊加強巡邏澳大橫琴校區
Reforça o patrulhamento em torno no campus da 
Universidade de Macau na Ilha de Hengqin

保安當局高度關注非法入境活動

As autoridades de segurança tomem imensa 
atençãoàs actividades de imigração ilegal

保安當局高度關注到非法入境活動在本澳有上

升的趨勢，並較以往更具組織性和隱蔽性的形

勢，重新調整部署整合警力，海關與本局依職權

分工，海關負責水域及沿岸範圍一線打擊，本局

負責陸上範圍作二線打擊，並配合廣東公安邊防

部門進行兩地三方調整警務部署，合力打擊偷

渡活動。本局今年 1 至 9 月共遣返非法入境者

1,810 人，較去年同期增逾 6 成，當中包括由海

關、司法警察局和勞工事務局等部門移交之非法

入境者。

10 月 8 日，保安司黃少澤司長聯同海關和本局

主要執法部門視察澳門大學橫琴校區及路環黑

沙龍爪角一帶，實地考察本澳偷渡黑點，策劃針

對性警力部署及防範措施。

As autoridades de segurança tomem imensa atenção 
às tendências de crescimento das actividades 
de imigração ilegal no território de Macau, e têm 
verificado um aumento tendo em conta que as redes 
criminosas organizam-se cada vez mais, dificultando o 
trabalho das autoridades comparativamente com anos 
anteriores, ajustando novamente e reorganizando 
o dispositivo policial. Distribuir os trabalhos para os 
Serviços de Alfândega e esta Polícia segundo as 
suas respectivas competências, cujo os Serviços de 
Alfândega responsabilizam pelo combate da primeira 
linha, na zona das águas e área costeira, esta Polícia  
responsabiliza pelo combate da segunda linha , na 
área terrestre, ajustando constantemente o dispositivo 
policial em conciliação com os serviços fronteiriços 
do Departamento de Segurança Pública da Província 
de Guangdong no combate conjunto às actividades 
de imigração ilegal. De entre Janeiro a Setembro 
do corrente ano, esta Corporação repatriou no total 
de 1810 imigrantes ilegais, os quais incluem os que 

foram transferidos pelos Serviços de Alfândega, Políca 
Judiciária e Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, registando-se um aumento superior a 
60% em comparação com o mesmo periodo do ano 
transacto.

No dia 8 de Outubro, o Secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, inspeccionou, em conjunto com 
os essenciais serviços de execução, o campus da 
Universidade de Macau na Ilha de Hengqin e a zona 
costeira ao longo do trilho Long Chao Kok em Coloane, 
inteirando in loco os “pontos negros” de imigração 
ilegal no território de Macau e planeando o dispositivo 
policial para fazer face e as medidas de prevenção.
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情報廳迅速偵破嚴重傷人案

Departamento de Informações resolveu rapidamente 
o caso de ofensa qualificada à integridade física

11 月 24 日，一名越南籍男子懷疑被人襲擊，

導致身體多處創傷送院深切治療。情報廳探員隨

即接手調查，迅速鎖定涉案人士匿藏在筷子基一

所大廈單位內，遂採取行動，截獲涉案的 3 名

男子，並在其中一人身上搜出一把長約 52 厘米

的利刀，疑為作案凶器。

警員同時在單位內搜出另一把懷疑涉案凶器及

嫌犯作案時所穿衣物，以及 11 名越南籍男子，

並搜獲多張懷疑偽證。嫌犯承認為因報復而聯手

襲擊事主。

是次查獲的 14 名人士均為非法入境者。本局相

信有不法集團專門為非法入境者提供住宿，並提

供偽證以便尋找工作之用。相關人等被控以「嚴

重傷害身體完整性」、「禁用武器及爆炸性物

質」及「非法再入境」罪一併送交檢察院偵訊。

No dia 24 de Novembro, um homem de nacionalidade 
Vietnamese foi suspeito a ser agredido, e internou ao 
cuidado intensivo do hospital por vários ferimentos 
graves. Os agentes do Departamento de Informações 
receberam o caso e iniciaram a investigação, 

identificaram rapidamente os envolvidos escondidos 
num apartamento de Fai Chi Kei, sendo assim, 
actuaram de imediato, e detiveram os três envolvidos, 
bem como encontraram no posse de um dos envolvidos 
uma faca de comprimento cerca de 52cm, suspeita a 
ser usada para a prática do referido crime.

Ao mesmo tempo, os agentes policiais encontraram 
no referido apartamento outra suspeita arma envolvida 
e os suspeitos vestidos usados pelos arguidos 
na altura da prática do crime, e ainda 11 homens 
de nacionalidade Vietnamese, bem como vários 
suspeitos cartões de identificação falsos. Os arguidos 
confessaram que, por razão de vingança, agressaram 
em conjunto o vítima.

Os 14 indivíduos encontrados são todos imigrantes 
ilegais. Esta Corporação acredita a existência de 
organização ilícita em fornecer alojamento e cartão 
de identificação falso aos imigrantes ilegais para que 
eles poderem arrajar emprego. Os referidos indivíduos 
serão encaminhados ao Ministério Público por “Ofensa 
qualificada à integridade física”, “Armas proibidas e 
substâncias explosivas” e “Reentrada ilegal”.
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澳大新校區應急演習

Exercício de Emergência no Novo 
Campus da Universidade de Macau

10 月 24 日，本局參與澳門大學新校區應急聯

合演習，模擬校區隧道水浸及校內發生火警，拯

救受傷人士及緊急疏散師生。演習過程中，開啟

橫琴澳門大學校園北面「緊急通道」，並與粵方

相關部門合作，讓師生經由「緊急通道」至橫

琴口岸回澳。藉著是次演習，深化粵澳兩地跨

境應急救援的協調，提升橫琴校區安全保障及

應急能力。

Em 24 de Outubro, o CPSP participou num exercício de 
emergência conjunto no novo campus da Universidade 
de Macau. O exercício realizou-se com simulações 
de inundações no túnel subaquático nos redores 
universitários, de incêndio na própria universidade, de 
socorro a feridos, e de evacuação urgente do pessoal 
do referido instituto de ensino. Durante o decorrer 
do exercício, foi aberto o “Canal de Emergência” 
de Hengqin no lado norte do campus, e com a 
cooperação dos serviços competentes de Guangdong, 
o referido pessoal voltou para Macau através do “Canal 
de Emergência” e do Posto Fronteiriço de Hengqin. 
Com a realização do exercício, visou-se a melhorar a 
coordenação entre Guangdong e Macau na matéria 
de socorro transfronteiriço de emergência, e reforçar a 
garantia de segurança do campus universitário na Ilha 
de Hengqin e a capacidade de emergência.

登記「受傷」人員資料
Registar os “feridos

刑事情報分析及跟蹤課程

Curso de análise de informações 
criminais e de seguimento

10 月期間，本局警察學校開辦「刑事情報分析

及跟蹤課程」，邀請香港警務處刑事情報科人員

來澳擔任導師。培訓課程為期四天，導師就非法

活動的資料搜集、分析和研究，以及跟蹤技巧等

課題進行講解。透過是次課程，有助提升本局人

員在收集和系統整理情報的能力，為犯罪環境及

新興罪案趨勢提供專業意見，以制訂打擊策略，

提高破案效率。

Durante o mês de Outubro, a Escola de Polícia 
desta Corporação organizou o “Curso de análise de 
informações criminais e de seguimento”, e convidou 
para serem docentes os elementos dos serviços de 
informações criminais da Polícia de Hong Kong. O 
curso de formação tem a duração de 4 dias, cujo o 
tema se inclui a recolha de dados, a análise e o estudo 
sobre as actividades ilegais, bem como a técnica de 
seguimento. Mediante o presente curso, aumentou 
a capacidade dos elementos desta Corporação na 
recolha e no tratamento sistemático das informações, 
deu opiniões profissionais sobre o ambiente criminoso 
e as tendências dos novos crimes, com vista a planear 
uma estratégia de combate para elevar a eficiência da 
descoberta.

本局派員參與培訓
Esta Corporação destaca elementos para frequenter o curso de 
formação
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電腦軟件應用課程

Curso para aplicação dos softwares 
informáticos

10 月 至 11 月 期 間， 本 局 在 行 政 公 職 局 和 澳

門 生 產 力 暨 科 技 轉 移 中 心 合 辦「 試 算 表 (MS 

Excel) 進階」、「資料庫 (MS Access)」、「視

窗文書處理 (MS Word) 進階」及「資訊統計分

析」等課程，本局共有 80 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。

Durante os meses de Outubro e Novembro, esta 
Corporação, em colaboração com a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública e o 
Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia 
de Macau, organizou vários cursos informáticos, 
como por exemplo “MS Excel” avançado, “MS 
Access”, “MS Word” avançado e “Análise estatística 
das informações”, os quais foram frequentados no 
total de 80 elementos desta Corporação. Durante os 
cursos, mediante os esclarecimentos prestados pelos 
docentes, e o molde de ensino através de teoria e 
de prática, os frequentados conseguiram dominar 
aprofundadamente a aplicação das diversas funções 
dos respectivos softwares, com vista a reforçar o 
processamento de texto e de dados, bem como a 
capacidade de análise científica deles.

技能培訓課程

Cursos de Formação de Técnicas

本局重視人員的服務素質，10 月及 11 月期間，

本局繼續開辦「接待及回應技巧課程」及「心理

與督導才能培訓課程」，導師豐富的專業知識，

結合理論和實踐，深入淺出地進行講解，使學

員充分掌握實務和技巧，將所學應用於工作和

生活中。

A Corporação sempre valoriza a qualidade de serviço 
prestado pelo seu pessoal. Assim, durante os meses 
de Outubro e Novembro, realizaram-se o Curso de 
Técnicas de Atendimento ao Público e o Curso de 
Formação de Psicologia e Técnicas de “Coaching”. Os 
instrutores, com os seus abundantes conhecimentos 
profissionais, deram explicações em termos muito 
simples, aliando teoria e prática, o que fez com que 
os instruendos adquirissem técnicas e conhecimentos 
práticos, que seriam aplicados no seu trabalho e vida 
quotidiana.

進行模擬數據練習
Exercícios de processamento de dados
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特殊警種培訓課程

Cursos de Formação de Policiamento 
Especial

11 月 13 日和 27 日，在特警隊體育館舉行了「第

十九期警務應變防暴課程」和「第十六期保護重

要人物及設施課程」結業儀式，來自各警務單

位共 64 位人員經過緊密及嚴格的訓練並通過考

核。學員們經過為期多週的專業訓練，掌握了多

項特別技術知識及經驗，為應對未來各類型安保

工作培訓出一批精銳的新力軍。

A  c e r i m ó n i a  d e 
conc lusão do 19. º 
Curso de Intervenção 
Po l i c i a l  e  do  16 . º 
Curso de Protecção 
de Altas Entidades 
e  I n s t a l a ç õ e s 
Impo r tan tes ,  t eve 
lugar, respectivamente 
n o s  d i a s  1 3  e  2 7 
d e  N o v e m b r o ,  n a 
pavilhão desportivo 

da UTIP. Depois de treinos intensos e rigorosos, 64 
agentes vindos de unidades policiais concluíram 
os cursos com aproveitamento. Com a participação 
em várias semanas de formação profissional, os 
instruendos finalistas adquiriram técnicas especiais e 
experiências, tornando-se novos recrutas élites para 
assumir as diferentes missões de protecção e de 
salvaguarda da segurança pública no futuro.

學員接受專業技能訓練
Instruendos sujeitos à formação técnica

前線警務人員優質服務課程

Curso de Serviço de Qualidade

為配合宜居宜遊城市的發展定位及保安範疇施

政策略，本局與相關部門共同開展了優化前線人

員服務質素的培訓規劃，以前線警務人員為主要

對象。培訓內容設有溝通、社交及澳門文化知識

三個組別，旨在提升前線警員的接待禮儀及服務

素質，以及解決問題的能力。

首期培訓課程已於 11 月至 12 月期間在旅遊學

院舉行，並已計劃未來五年續辦相關課程，為市

民及旅客提供更優質的治安服務。

Em articulação com a directriz de desenvolver-se 
numa cidade apropriada para viver e visitar, e com as 
linhas de acção no âmbito de segurança, a Corporação 
desenvolveu, em colaboração com os respectivos 
serviços, programas de formação destinados a 
aperfeiçoar a qualidade de serviços prestados pelos 
agentes na linha da frente. O teor dos programas 
abrangeu as seguintes três áreas: comunicação, 
relações sociais e conhecimentos sobre a cultura de 
Macau, com o intuito de reforçar as habilidades dos 
agentes na linha da frente no que respeita à cortesia 
de atendimento, qualidade de serviço e capacidade de 
dar respostas a problemas.

O 1.º curso de formação já se realizou durante os 
meses de Novembro e Dezembro no Instituto de 
Formação Turística, e planeámos a continuar a 
organizar o curso nos próximos cinco anos, por formar 
a prestar serviço de melhor qualidade a cidadãos e 
visitantes.
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警員就職典禮

Tomada de posse

10 月 27 日，在本局特警隊大樓內舉行了警員

就職典禮，由梁文昌局長、吳錦華及陳民德副局

長主持。出席儀式的還有局內各部門廳長及負責

人，為新警員佩戴警章。是次就職共 155 人，

包括一般職程的男警 120 人及女警 32 人，音樂

職程男警 1 人、無線電職程男警 2 人；學歷方面，

2 人具碩士學歷，72 人具大學學歷，另 81 人具

中學學歷。儀式結束後，新晉警員隨即被派往本

局各部門擔任警務工作。

No dia 27 de Outubro, na sede da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia (UTIP) do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (CPSP), uma cerimónia de tomada 
de posse de novos agentes. A cerimónia foi presidida 

梁文昌局長為成績第一名
學員佩戴警章
Comandante, Leong Man 
Cheong a colocar o crachá 
ao agente 1.° classificado 
da classificação final

pelos Exm.os Comandante, Leong Man Cheong, 2.os 
Comandantes, Ng Kam Wa e Chan Man Tak, e contou 
ainda com a presença de chefias e responsáveis de 
vários departamentos desta corporação, onde foi 
efectuada a imposição dos respectivos crachás de 
posto aos novos agentes.

Foram 155 instruendos que tomaram a posse do 
cargo de agente policial, dos quais 120 masculinos e 
32 femininos se integraram na carreira ordinária, um 
agente no quadro da carreira de músicos, e dois no 
quadro da carreira de radiomontadores. Dos agentes 
empossados, dois obtiveram o grau de mestrado, 72 
são licenciados, outros dois obtiveram o barcharelato, 
e os restantes completaram o ensino secundário 
complementar. Após a cerimónia, os novos agentes 
são distribuídos aos diversos postos e serviços 
operacionais para o desempenho de tarefas policiais.
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警長晉升儀式

Cerimónia de promoção ao posto de Chefe

10 月 29 日，在本局總部舉行了警長晉升儀式，

並由吳錦華副局長主持。出席儀式的還有局內各

部門廳長及負責人，為同僚作出祝賀。是次晉升

為普通職程警長合共 37 人，包括男警 23 人和女

警 14 人：

唐光蘭、冼美容、白育濱、詹劍烽、梁桂蘭、楊

偉國、曾詠賢、陳鳳鳴、秦秀蓮、岑明活、梅勇勝、

甘玉偉、卓關成、劉國文、陸秀雯、梁綺雯、甘

曉龍、黃永堯、梁華生、周偉才、莫應龍、梁錦初、

林廣華、李嘉祥、盧麗芬、阮仲廉、盧嘉陞、梁

健偉、馬志堅、林仲英、梁鈺珉、楊燕霞、何樹琼、

雷如爵、黃漢強、吳智偉、陳偉賢

新晉警長與本局領導主管合照
Fotografia conjunta dos promovidos junto de Comandantes e chefias da Polícia

吳錦華副局長為新晉警長佩戴肩章
Colocação do distintivo de posto pelo 2.o 
Comandante, Ng Kam Wa, aos recém-promovidos 
ao posto de Chefe

No dia 29 de Outubro, teve lugar no Comando desta 
Corporação, a cerimónia de promoção ao posto de 
Chefe, que foi presidida pelo 2.o Comandante, Ng 
Kam Wa. A cerimónia contou ainda com a presença 
das chefias e responsáveis de vários Departamentos 
desta Corporação, com vista a dar parabéns aos 
seus colegas. Foram promovidos, nesta cerimónia 
de promoção, 37 Chefes, entre os quais são 23 
masculinos e 14 femininos, conforme a seguinte lista:

TONG KUONG LAN, SIN MEI IONG, PAK IOK PAN, 
CHIM KIM FONG, LEONG KUAI LAN, IEONG WAI 
KUOK, TSANG WENG IN, CHAN FONG MENG, 
CHUN SAU LIN, SAM MENG WUT, MUI IONG SENG, 
KAM IOK VAI, CHEOK KUAN SENG, LAO KUOK 
MAN, LOK SAO MAN, LEONG I MAN, KAM HIO 
LONG, WONG WENG IO, LEONG WA SANG, CHAU 
WAI CHOI, MORAIS MOITA PAULO MIGUEL, LEONG 
KAM CHO, LAM KUONG WA, LEI KA CHEONG, LOU 
LAI FAN, IUN CHONG LIM, LOU KA SENG, LEONG 
KIN WAI, MADEIRA FRANCISCO, LAM CHONG 
IENG, LEONG IOK MAN, IEONG IN HA, HO SU 
KENG, LOI U CHEOK, VONG HON KEONG, UNG 
ALBERTO, CHAN WAI IN



30

表揚運動比賽成績優異部門

Os resultados da competição em reconhecimento 
do excelente departamento de esportes

局方本年度舉辦了各項球類、射擊及越野跑等內

部比賽，轄下部門人員積極參與。活動不僅加強

了人員的體格鍛鍊，亦促進了部門及人員間的互

動和交流，大大提升了團隊精神及人員士氣。本

局特此對全年總成績優異的部門進行表揚，以資

鼓勵。獲「運動比賽全年總成績獎」部門：

Durante o presente ano, esta Corporação tem sido 
organizado diversas competições internas como as 
de modalidade de bolas, de tiro e de corta-mato, as 
quais atrairam a participação activa do pessoal das 
diferentes subunidades. As respectivas competições 
para além de reforçar a aptidão física do pessoal, 
ainda promovem a interação e o intercâmbio entre 
os serviços e o pessoal, elevando significadamente 
o espírito de camaradagem e o moral do pessoal. 
Esta Corporação, no sentido de estimular, elogiou as 
subunidades que obteram melhores classificações 
durante o ano inteiro. Subunidades que obteram o 
“Prémio de Melhor Classificado Anual”:

第一名 出入境事務廳

第二名 特警隊

第三名 海島警務廳

1.º lugar Serviço de Migração

2.º lugar Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

3.º lugar Departamento Policial das Ilhas

獲獎部門主管合影
Fotografia conjunta com chefias das subunidades premiadas
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市民感謝情報廳迅速偵破盜竊案

Gratidão de cidadão pelo desmantelamento 
rápido de um caso de furto

一位市民早前報稱被人盜去手提電話向本局報

案，經情報廳人員展開調查後迅速偵破案件，並

將手提電話物歸原主。事主於 10 月 16 日向本

局致送錦旗。

案件發生在 9 月中旬，事主在中區某商店內被

人盜去手提電話，於是報警求助。本局情報廳隨

即展開調查，迅速鎖定一名涉案男子，其後在司

打口附近將其拘捕，並成功為事主尋回失物。是

次迅速破案，全賴警民的信任與合作，讓偵查工

作事半功倍。

Um cidadão participou o furto do seu telemóvel junto 
desta Polícia. Depois de efectuadas as investigações, 
a g e n t e s  d 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 
desmantelaram o caso rapidamente, e restituiram-no 
ao seu proprietário. Este apresentou um galhardete à 
Corporação como gesto de agradecimento.

O caso ocorreu nos meados do mês de Setembro. 
Na altura em que a vítima se encontrava numa loja 
comercial na zona central da cidade, ele descobriu 
que o seu telemóvel foi furtado, e portanto, recorreu à 
polícia. O Departamento de Informações desencadeou 
investigações logo a seguir, e teve rapidamente 
um suspeito em alvo. Posteriormente, deteu-o nas 
imediações da Praça de Ponte e Horta, e recuperou 
o objecto perdido para a vítima. A presente resolução 
rápida do caso dependeu muito na confiança e 
cooperação entre a polícia e cidadãos.

黃鴻基副警務總長代表接受錦旗
Subintendente Wong Hong Kei em recebimento de um 
galhardete oferecido pelos cidadãos à Corporação

交通廳獲優異奬
O Departamento de Trânsito ganhou o prémio de distinção

交通安全康體同樂日

Dia de Segurança no Trânsito e de Desporto

11 月 29 日，本局由交通廳劉小俠警司帶領

下，派員參與 2015 交通安全推廣系列活動

「交通安全樂滿 FUN- 康體同樂日」，藉着

輕鬆互動的競技活動，向在場人士宣揚交通

安全訊息，而交通廳代表隊亦於競技活動中

取得優異獎成績。

Em 29 de Novembro, elementos da Corporação 
che f iados  pe lo  comissár io  Lao  S io  Hap , 
participaram nas actividades de sensibilização 
de segurança no trânsito do ano 2015 - “Dia de 
Segurança no Trânsito e de Desporto”. Através 
de actividades atléticas aligeiradas interactivas, 
divulgaram-se informações de segurança no 
trânsito a todos presentes no local. A equipa do 
Departamento de Trânsito ganhou o prémio de 
distinção nas referidas actividades.
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本局籃球代表隊獲亞軍
A equipa de basquetebol da Corporação ganhou o 2.º lugar

本局主辦籃球友誼賽
Jogo de basquetebol de amizade organizado pelo CPSP

三地出入境部門籃球友誼賽

Jogo de basquetebol de amizade entre os 
serviços de migração de três regiões

由 本 局 主 辦 的「2015 年 澳 門、 內 地 及 香 港

出入境部門籃球友誼賽」於 12 月 15 日在北

安出入境事務廳大樓體育館舉行，來至內地、

香港及本局的籃球代表隊展開了精彩激烈的

比賽，本局獲亞軍殊榮。是次比賽活動促進

了三地交流與情誼。

O “Jogo de Basquetebol de Amizade entre os 
Serviços de Migração de Guangdong, Macau 
e Hong Kong - 2015”, organizado pelo CPSP, 
teve lugar no dia 15 de Dezembro, na sede do 
Serviço de Migração em Pac On. As equipas de 
basquetebol vindas do Continente, Hong Kong 
e Macau, concorreram-se fantasticamente. Por 
fim, a Corporação ganhou o 2.º lugar. Através da 
presente actividade, promoveram-se o intercâmbio 
e a amizade entre as três regiões.
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與學生輕鬆互動
Momentos alegres de interacção

表演形式創新
Actuação de uma forma inovada

於耶穌會紀念廣場帶來精彩演出
Actuação no Largo da Companhia de Jesus

星海之聲警察音樂會表演
Actuações no Concerto da Polícia - “Música do Mar de Estrelas 2015”

警察樂隊演出

Actuações da Banda de Música

10 月至 12 月期間，警察樂隊應邀前往多所學

校作音樂演出，與現場學生精彩互動，氣氛輕鬆

愉快，盡顯警隊親切形象。此外，警察樂隊亦參

與了「花地瑪聖母聖像出遊」，以及於板樟堂前

地及耶穌會紀念廣埸舉辦的「澳門申遺成功十周

年」音樂表演和「2015 星海之聲」警察音樂會，

一系列精彩表演深受公眾歡迎。

Durante os meses de Outubro a Dezembro, a Banda 
de Música realizou concertos em várias escolas a 
convite, compartilhando com os alunos, momentos 
interactivos e felizes, demonstrando bem a imagem 
amigável desta força policial. Além disso, a Banda de 
Música participou também na “Procissão da Nossa 
Senhora de Fátima”, no concerto festivo do “10.º 
Ano da Inscrição de Macau na Lista do Património 
Mundial” e no Concerto da Polícia - “Música do Mar de 
Estrelas 2015”, realizados respectivamente no Largo 
de S. Domingos e no Largo da Companhia de Jesus, 
apresentando actuações maravilhosas que prenderam 
muito interesse do público.
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本局進駐政府綜合服務大樓

Ingresso no Centro de Serviços da RAEM

本年 11 月，出入境事務廳於黑沙環新街政府綜

合服務大樓設立 3 個櫃檯提供 11 項服務，作為

延伸澳門區的服務點，有助分流北安出入境大樓

龐大的服務需求，有效縮短手續辦理的輪候時

間，提升服務效率。

公眾如欲瞭解服務詳情，可瀏覽本局網頁或致電

出入境事務廳服務熱線 2872 5488 查詢。

No mês de Novembro do corrente ano, o Serviço 
de Migração introduziu, no Centro de Serviços da 
RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, 3 balcões 
para servir no total de 11 tipos de serviços, como 
ponto de prestação de serviços na península de 
Macau, e apoiou na distribuição do grande fluxo de 
pessoas na sede do Serviço de Migração sita no Pac-
On, encurtando o tempo de espera para o tratamento 
de formalidades, com vista a elevar a eficácia dos 
serviços prestados.

Caso o público queira adquirir mais detalhes sobre 
os serviços, pode consultar a página electronica da 
nossa Polícia ou contactar com o Serviço de Migração 
através da linha de atendimento n.o 2872 5488.

增設網上非專業類「外地僱員逗留許可」

續期申請

Requerimento de renovação da “Autorização 
de Permanência de TNR” na internete

為向巿民提供更便捷和優質的服務，本局出入境

事務廳於 11 月 10 日推出非專業類「外地僱員

逗留許可」網上續期申請服務，有效縮短審批時

間，提升申辦效率。聘用實體可透過授權職業介

紹所填妥《代辦手續人員登記表》，申請「外地

僱員電子申辦系統」電子帳號登入本局網上系統

(www.fsm.gov.mo/psp/smgesystem/) 辦理。

Com vista a prestar serviços fáceis, rápidos e de 
qualidade a cidadãos, o Serviço de Migração do CPSP 
lançou, no dia 10 de Novembro, na internete, o serviço 
de requerimento de renovação da “Autorização de 
Permanência de Trabalhadores Não Residentes” da 
categoria não especialista, tendo efeitos de reduzir 
o tempo de apreciação, e aumentar a eficiência 
de requerimento. A entidade empregadora pode 
requerer um código do «Sistema de Requerimento 
Electrónico para os Trabalhadores Não Residentes», 
através de delegar uma agência de emprego para 
o preenchimento do «Mapa de Registo de Agentes 
para o Tratamento de Requerimentos », para visitar o 
sistema electrónico desta Polícia (www.fsm.gov.mo/
psp/smgesystem/).



35

聖誕聯歡

Festa do Natal

12 月 5 日，梁文昌局長及各部門主管出席在特

警隊總部舉行的聖誕聯歡會，保安司黃少澤司長

和警察總局馬耀權局長應邀擔任主禮嘉賓，與本

局人員和退休警務人員及家屬共慶佳節。會場設

遊戲攤位和抽獎環節，同時安排聖誕老人助慶，

向小朋友派發禮品包。聯歡會節目精彩繽紛，為

節日增添濃厚氣氛。

12 月 10 及 11 日一連兩晚舉行聖誕聯歡晚會。

局長聯同多位領導主管及嘉賓出席，同僚攜同家

屬聚首一堂，共度歡慶佳節。晚會安排了多項豐

富精彩節目，包括警察樂隊演唱多首動聽應節樂

曲助興、警察舞蹈組表演優美中國舞蹈，以及新

穎奇趣的魔術表演，同場設有警務人員書畫作品

展覽和壓軸大抽獎等。局長感謝全體警務人員過

去一年緊守崗位的辛勤付出，並聯同領導主管向

同僚及家屬祝酒致意。

Em 5 de Dezembro, Comandante Leong Man 
Cheong e as chefias das diferentes subunidades 
da Corporação, tiveram presença na Festa do Natal 
realizada no Aquartelamento da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia. Os Exm.os Secretário para 

a Segurança, Wong Sio Chak, e Comandante-geral 
dos SPU, Ma Io Kun, foram convidados para presidir 
a abertura do evento, celebrando a festa com todo o 
pessoal da Corporação e seus familiares. O Pai Natal 
estava cercado por crianças para a distribuição de 
guloseimas.  As prendas nas tendas de jogos fizeram 
aglomerar muitas crianças. A festa desenrolou várias 
modalidades de passa-tempos, transbordando forte 
sensação de júbilo.

Nos dias 10 e 11 de Dezembro, realizou-se o jantar do 
Natal, que contou com a presença do Comandante, 
várias chefias de subunidades e os convidados. 
Todos os colegas e seus familiares juntaram-se para 
celebrar esta quadra festiva. O sarau foi animado por 
um leque de programas divertidos, incluindo: músicas 
apropriadas à ocasião tocadas pela Banda de Música; 
várias actuações realizadas pelo Grupo de Danças 
Chinesas; novas ilusões interessantes apresentadas 
pelo mágico; exposição de caligrafias e pinturas 
dos agentes; e o tradicional sorteio. O Comandante 
exprimiu o seu agradecimento a todo o pessoal pelo 
seu desempenho diligente demonstrado ao longo do 
ano passado, brindou, conjuntamente com a direcção 
e as chefias, a todos os colegas e familiares.
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聖誕馬槽設計比賽

Concurso de design de presépios do Natal

本年度聖誕馬槽設計比賽於 12 月舉行，評審團

由資源管理廳、情報廳、行動廳、警察學校及指

揮部輔助暨服務處代表所組成。12 月 10 日評

審團分別到八個參賽單位進行評審，作品來自出

入境事務廳、氹仔警務警司處、機場警務處、特

警隊、交通廳、第一、第二及第三警務警司處。

作品盡顯參賽部門的心思，創意新穎。得奬結果

如下：

第一名及創作獎：第三警務警司處

第二名：交通廳

第三名：機場警務處

安慰獎：氹仔警務警司處 

Realizou-se no mês de Dezembro, o concurso 
de design de presépios do Natal, cuja equipa de 
júri, composta por representantes provenientes do 
Departamento de Gestão de Recursos, Departamento 
de Informações, Departamento de Operações, Escola 
de Polícia e Divisão de Apoio e Serviços, deslocou-se 
no dia 10 de Dezembro, às seguintes oito subunidades: 
Serviço de Migração, Comissariado Policial da Taipa, 
Divisão Policial do Aeroporto, Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia, Departamento de Trânsito, 
Comissariados Policiais n.os 1, 2 e 3, para efectuar a 
apreciação e selecção do melhor design do presépio 
do Natal. Do concurso, saíram os seguintes resultados:

1.º lugar e prémio de originalidade: Comissariado   
Policial N.º 3
2.º lugar: Departamento de Trânsito
3.º lugar: Divisão Policial do Aeroporto
Menção honrosa: Comissariado Policial da Taipa

第一名及創作奬 - 第三警務警司處
1.° lugar e Prémio de originalidade - Obra do Comissariado Policial N.° 3

第二名 - 交通廳
2.° lugar - Obra do Departamento de Trânsito
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第三名 - 機場警務處

3.° lugar - Obra da Divisão Policial do Aeroporto
安慰奬 - 氹仔警務警司處Menção honrosa - Obra do Comissariado Policial da Taipa

出入境事務廳作品Obra do Serviço de Migração

第一警務警司處作品

Obra do Comissariado Policial N.° 1

特警隊作品Obra da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia

第二警務警司處作品

Obra do Comissariado Policial N.° 2
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本局全力支持公益金百萬行
Total apoio da Corporação à Marcha de Caridade para um Milhão

公益金百萬行

Marcha de Caridade para um Milhão

本局一如既往全力支持「2015 年澳門公益金百

萬行」，在活動當天除派員負責安保和疏導交通

工作外，亦積極參與慈善步行。

12 月 13 日，第 32 屆公益金百萬行在孫逸仙大

馬路起步，由行政長官崔世安、全國政協副主席

何厚鏵和中聯辦主任李剛等嘉賓主持起步儀式，

梁文昌局長任隊伍前列嘉賓。本局隊伍在吳錦華

副局長的帶領下，與各界熱心人士和慈善大軍共

同邁向媽閣廟前地，沿途由警察樂隊及多個團體

組成之樂隊演奏名曲助興，活動過程順利並圓滿

結束。

Como prática anterior, o CPSP deu todo o seu apoio 
à “Marcha de Caridade para um Milhão 2015”. No dia 
da realização da actividade, para além de destacar 
agentes policiais para a manutenção da ordem pública 
e o regulamento do trânsito, a Corporação participou 
activamente na marcha.
Em 13 de Dezembro, realizou-se a 32.ª Marcha de 
Caridade para um Milhão, que teve início na Avenida 
Dr. Sun Yat-Sen, com a partida iniciada pelos Exm.
os Chefe do Executivo, Chui Sai On, Vice-Presidente 
da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 
Ho Hau Wah, e Chefe do Gabinete de Ligação na 
RAEM do Governo Popular Central da China, Li Gang, 
entre os outros demais convidados. O Comandante 
Leong Man Cheong participou na actividade como 
um dos ilustres hóspedes na fileira dianteira. A equipa 
representativa da PSP, chefiada pelo 2.º Comandante 
Ng Kam Wa, marchou juntamente com mais de 40 
mil participantes para a direcção do Largo do Pagode 
da Barra. No caminho, a Banda de Música tocava 
músicas famosas para estimular os participantes.
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曾建文  心理輔導員你是個急性子嗎？

Será que és impaciente? Psicólogo, Tsang Kin Man (Calvin)

　　澳門特區政府剛剛在上月圓滿舉辦了一年

一度的體育和旅遊盛事—“澳門格蘭披治大賽

車＂，讓每位旅客及市民都感受大賽車所帶來視

覺及聽覺上的刺激；但往往每一件事情都存在著

好壞兩方面，大家都知道澳門空間狹窄，自然在

大賽車期間路面上的壓力會更加嚴重，相信大家

從早上至晚上都會不斷聽到車子按喇叭的聲音。

但如果我們撇除了大賽車期間所帶來路面上的

壓力，平時就沒有聽到按喇叭的聲音嗎？我相信

不是的。

　　不曉得大家在日常生活中有沒有計算過，

當我們駕駛電單車或汽車時，綠燈燈號亮了，若

我們沒有馬上開車前進，多少時間內會被後方的

車子按喇叭催促呢？相反，若我們的位置在後

方，前方的車子多久沒有開動，我們會按喇叭催

促對方呢？

　　從現實的社會看來第一個問題的答案是「還

不到一秒」，第二個問題的答案是因人異議，而

我的做法是儘量不按喇叭，但會在心裡頭咕嚕，

搞什麼，怎麼不走…之類的心理對話。

　　 相 信 大 家 被 催 促 時 的 心 理 不 好 受， 往 往

心 想“ 有 那 麼 急 嗎！ ……（ 此 句 經 過 消 音 處 理

過）”，一秒都不能等，是不是有很急的事情要

辦呢？而當我被催促時，有時也會覺得不爽了起

來！似乎也被別人的喇叭聲影響到自己。

　　有人也許天生就是急性子，心理學上稱為“A

型性格”，這種性格有三大特性，第一個特性是

時間急迫性，一直在跟時間賽跑，趕趕趕，同一

時間可能做多件事情。第二個特性是競爭心，常

在做事中想要出頭、想要贏過別人，極其需要成

就感。第三個特性是憤怒敵意，常常對別人生氣

或者對他人不懷好意、與別人敵對。有研究指

 No mês passado, o Governo da RAEM organizou 
com sucesso o evento anual de desporto e turismo 
– “Grande Prémio de Macau”, o qual permitiu que os 
turistas e os cidadãos vibrassem com os estímulos 
provocados pelo grande prémio; porém há sempre 
duas faces da moeda a considerar. Como todos 
sabem o espaço de Macau é limitado, e naturalmente, 
no período do grande prémio a pressão do trânsito 
rodoviário aumenta ainda mais, pois pode ouvir-se 
constantemente o buzinar dos carros desde manhã até 
à noite. Mas, excluindo a pressão do trânsito rodoviário 
que existe durante o período do grande prémio, será 
que normalmente não se ouve o buzinar dos carros? 
Penso que não.

 Não sei se já deram conta na vossa vida 
quotidiana, quando estão a conduzir uma mota ou 
um automóvel, que mal semáforo fica verde e não 
arranquem de imediato, em quanto tempo serão 
buzinados pelo carro que se encontra na retaguarda? 
E, caso o vosso carro esteja atrás do outro, quanto 
tempo é que leva a buzinar para apressar o carro da 
frente quando este não arranca?

 Conforme com a realidade da sociedade, a 
resposta para a primeira pergunta é “em menos 
de um segundo”, e quanto à resposta da segunda 
pergunta, depende cada um de nós. No meu caso, 
tento não buzinar, mas resmungo silenciosamente, 
perguntando o que se passa, porque é que ainda não 
terá arrancado.

 Acredito que todos se sentem mal quando 
estão apressados e pensam para si próprio “terá de 
ir mesmo tão depressa!” (palavras suprimidas), nem 
um segundo consegue esperar, será que vai tirar o pai 
da forca? Quando me apressam, de vez em quando 
também fico aborrecido! Parece-me que o buzinar dos 
outros carros também me incomoda.

 Ta l v e z  h a j a  p e s s o a s  q u e  j á  n a s c e m 
impacientes, estas em psicologia são designadas 
como “personalidade do tipo A”, possuem três 
características: a primeira é estar sempre apressada, 
correndo constantemente atrás do tempo, tendo 
pressa e acelerando sempre, podendo até executar 
várias tarefas ao mesmo tempo, a segunda é 
competitiva, querendo sempre sobressair, ganhar aos 
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出，這樣性格的人群患有心血管方面的疾病機率

較高，同時也容易患有情緒方面的精神疾病。

　　不知道那些很快就按喇叭的人，是有急事

情去處理，還是真的患有 A 型性格？但，我想，

他們在按喇叭時會是怎樣的心情，焦慮緊張時間

來不及了？生氣前面的人在「烏龜」什麼？還是

很興奮、愉快？

　　我相信第三者最不可能；但是，我們駕駛

電單車或汽車時可不可以更心平氣和一些呢？不

曉得大家有沒有發現，因為行車紀錄儀的風行，

很多影像在網路上被公開，只是為了一個小小的

行車糾紛，一個不大不小的意氣之爭，導致用拳

頭或武器來解決事情，最後搞到車毀人傷，有這

個必要嗎？只不過是騎個車、開個車，也許是去

辦事情、工作上班，可是卻搞成上警察局、醫

院、法院，甚至監獄，何必呢！

　　我曾是那個因自己不慎使人受傷的，也曾

是那個被撞的，我可以跟大家說，這兩種感覺都

不好受，糟糕透了！如果可以，這輩子我再也不

想有這種感覺！

　　請大家試試看！心平氣和些！多等一會兒，

別人一定會開動的，不必急著按喇叭。而如果被

催促，動作快些，但心情不要被影響到。這個社

會上還不夠多爭吵嗎？我們需要更多的心情平靜

與更多的彼此接納！

outros e necessita de sentir-se realizada, a terceira 
é a indignação e a hostilidade, estar constantemente 
zangada, não ter boas intenções em relação aos 
outros, sendo hostil. Existem estudos que revelam 
que as pessoas com esse tipo de personalidade têm 
mais probabilidade de ter doenças cardiovasculares 
e, ainda, que são mais susceptíveis de desenvolver 
problemas do foro emocional.

 Será que aqueles que buzinam automaticamente 
têm assuntos urgentes para serem tratados ou são 
do “personalidade do tipo A”? Fico, então, a pensar, 
em que estado estarão quando buzinam, será que 
estão ansiosos e preocupados que o tempo não seja 
suficiente? Aborrecidos com a lentidão do condutor da 
frente? Ou entusiasmados e felizes?

 Acredito que a terceira hipótese seja impossível, 
mas será que não podemos conduzir calmamente? 
Não sei se já repararam, que com a moda da 
utilização de DVR nos carros, já se publicaram muitos 
vídeos desta temática na internet. E por causa de 
um pequeno conflito rodoviário, utilizam a força para 
resolver o problema, e por último, os carros ficam 
danificados e as pessoas ficam traumatizadas. Será 
que tal era necessário? Estavam apenas a conduzir a 
mota ou automóvel, para resolver quiçá um assunto ou 
ir para o local de trabalho, mas acabam por ter que ir 
à polícia, ao hospital, ao tribunal e até à prisão, para 
quê?

 Cheguei a ferir alguém por negligência, e 
também cheguei a ser atropelado, posso dizer a 
todos que estas duas sensações são desagradáveis, 
bastante desagradáveis! Se possível, nunca mais 
quero voltar a ter essa vivência o resto da minha vida!

 Experimentem e vejam! Sejam mais pacientes! 
Aguardem um pouco mais, os outros hão-de arrancar, 
não tenham pressa em buzinar. Caso estejam 
apressados, acelerem um pouco, mas não deixem 
que isso afecte o vosso ânimo. Será que não é ainda 
suficiente o número de conflitos que existem nesta 
sociedade? Necessitamos de mais serenidade e de 
ser mais tolerantes para outros.心理輔導員：	曾建文（Calvin）

聯絡電話	 ：	87997691
電郵地址	 ：	KMTsang@fsm.gov.mo
服務時間	 ：	星期一至三	09:00~13:00，14:30~17:45
	 	 星期四	 11:00~13:00，14:30~19:45
	 	 星期五	 09:00~13:00，14:30~17:30
Psicólogo: Tsang Kin Man (Calvin)
Telefone de contacto: 87997691
Correio electrónico: KMTsang@fsm.gov.mo
Horário de serviço: 
Das 2ªs às 4ªs Feiras,  das 09H00 às 13H00 e, das 14H30 às 17H45

Às 5ªs Feiras, das 11H00 às 13H00 e, das 14H30 às 19H45
Às 6ªs Feiras, das 09H00 às 13H00 e, das 14H30 às 17H30
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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 )

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% 100%

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% 99.50%

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% 100%

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% 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%

2015 年 第 四 季 度

服  務  承  諾  履  行  情  況
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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% ---

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% 92.31%

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% 99.48%

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

96.83%

41 續期 6 個工作日 85% 86.87%

42 補發 4 個工作日 90% 80%

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 99.91%

54 申請《交通意外聲明書》 10 分鐘 97% 交通廳
澳門交通警司處

99.20%

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

88.89%

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

98.65%

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

85.70%

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

67 續期 17 個工作日 95% 100%

68 補發 11 個工作日 95% ---

69 取消 即日 99% 100%

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% 75%

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% 100%

8 Rectificação da “Autorização de Permanência” concedida na entrada 
aos não residentes 26 minutos 97% 100%

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% 99.50%

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% 100%

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% 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%

4o Trimestre do ano 2015
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% ---

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% 92.31%

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% 99.48%

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

96.83%

41 Renovação 6 dias úteis 85% 86.87%

42 Emissão de 2ª via 4 dias úteis 90% 80%

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

99.91%

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

Comissariado de 
Trânsito de Macau

99.20%

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

88.89%

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

98.65%

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 63 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

85.70%

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

67 Renovação 17 dias úteis 95% 100%

68 2ª Emissão 11 dias úteis 95% ---

69 Cancelamento no mesmo dia 99% 100%

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

70 Pedido (incluindo a inactivação da arma) 30 dias úteis 95% 75%

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%.




