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Breve introdução
N o  i n t u i t o  d e  e l e v a r 

a  q u a l i d a d e  p e s s o a l  d o s 
agentes da linha da frente e 
acrescentar oportunamente os 
conhecimentos profissionais 
m a i s  a c t u a l i z a d o s ,  e s t a 
C o r p o r a ç ã o  o r g a n i z a 
a n u a l m e n t e  o  “ C u r s o  d e 
Rec i c l agem pa ra  Agen tes 
Policiais”, destinado aos agentes 
dos postos de guarda a subchefe. Conforme a organização do curso deste 
ano lectivo, neste curso participaram cerca de 990 agentes. Considerando 
a necessidade do desenvolvimento actual da sociedade, a duração do 
curso foi acrescida de um dia para dois dias, abrangendo assim mais 
conteúdos de formação. Foram nomeados vários profissionalistas desta 
Corporação e dos diversos departamentos do Governo como oradores, que 
dão conhecimentos aos agentes com profundas explicações através da 
realização de palestras subordinadas a diversos temas, incluindo “Técnicas 
de enfrentamento no tratamento dos assuntos públicos”, “Conhecimentos 
sobre a legislação de imigração”, “Conhecimentos sobre a Lei da Protecção 
de Dados Pessoais”, “Palestra de combate ao tráfico de pessoas”, “Palestra 
sob o tema Integridade e dedicação ao público” e “Palestra de prevenção 
do jogo problemático”.

Elevação das técnicas policiais
Esta Corporação acha que as técnicas de espressão oral e capacidade 

de enfrentamento de alguns agentes policiais precisam de ser melhoradas 
durante o tratamento dos assuntos públicos de larga envergadura, por 
isso, adicionou-se uma disciplina de “Técnicas de enfrentamento no 
tratamento dos assuntos públicos”, no intuito de reforçar a formação na 
respectiva área. Nesta disciplina foram nomeados os porta-vozes do CPSP, 
Subcomissários Wong Chio Man, Un Kim Fong e Lao Kuok Hei, da Divisão 
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de Relações Públicas, como formadores. No intuito de reforçar o interesse 
pela aprendizagem dos formandos, os formadores usam uma forma mais 
interactiva e analisam os diversos casos, para os formandos conhecerem 
melhor a importância das relações públicas, os trabalhos e os direitos 
de amigos dos órgãos de comunicação social e as notas importantes 
no tratamento dos assuntos públicos, elevando assim a sua capacidade 
profissional no tratamento dos respectivos assuntos.

Além disso, neste curso adicionou-se uma disciplina de conhecimentos 
sobre a legislação de imigração, bem como os Serviços de Migração desta 
Corporação nomeou Chefes mais antigos como formadores. Os formandos 
podem ver e tocar os diversos documentos verdadeiros e falsos e os 
carimbos, bem como os formadores deram profundas explicações sobre os 
documentos de entrada/saída de Macau, carimbos mais visíveis, legislação 
de imigração, etc, elevando assim os conhecimentos dos formandos sobre 
a referida área, para que eles executem os trabalhos diários da Polícia com 
mais eficiência.

Reforço da formação jurídica
Em relação à área de formação jurídica, são convidados agentes do 

Gabinete de Protecção de Dados Pessoais e da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça para realizar as palestras temáticas de “Conhecimentos 
sobre a Lei da Protecção de Dados Pessoais” e “Combate ao Tráfico de 
Pessoas”. Os conteúdos da palestra de “Conhecimentos sobre a Lei da 
Protecção de Dados Pessoais” são os seguintes: introdução sobre a Lei 
da Protecção de Dados Pessoais, como proteger os dados pessoais, 
responsabilidade criminal em violação do disposto na respectiva lei, entre 
outros; bem como os conteúdos da palestra de “Combate ao Tráfico de 
Pessoas” incluem: introdução da lei sobre o “Combate ao crime de tráfico 
de pessoas”, direitos das vítimas, medidas de protecção para as vítimas 
e introdução sobre a Comissão de acompanhamento das Medidas de 
Dissuasão do Tráfico de Pessoas e as suas atribuições.

Aprofundamento da sensibilização de integridade
O CPSP tem prosseguido as ideais de integridade, alta eficiência, 
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competência e profissionalismo. No presente curso, foi convidado pela 
primeira vez o Comissariado contra a Corrupção para realizar a Palestra 
sob o tema “Integridade e dedicação ao público”, da qual pessoal do 
Departamento de Relações Comunitárias do referido Comissariado 
desmepenha como orador. Através da introdução do CCAC, funções contra 
a corrupção, actos criminais na execução das funções, obrigações dos 
funcionários públicos, funções na área da provedoria de justiça, princípios 
a observar na aceitação de vantagens, etc, aprofunda a sensibilização 
de integridade dos agentes da linha da frente desta Corporação, 
promovendo os serviços prestados pelos nossos agentes aos cidadãos com 
imparcialidade.

Prevenção dos jogos problemáticos
No intuito de prevenir os agentes policiais ficarem viciados no jogo, 

neste curso de formação foi convidada a Casa de Vontade Firme do 
Instituto de Acção Social para realizar aos formandos uma palestra temática 
sobre a preveção dos jogos problemáticos, da qual assistente social 
profissional desempenha como orador. Através da explicação sobre os 
jogos problemáticos, como prevenir o jogos problemáticos e análise dos 
casos, incute nos agentes da linha da frente as ideias correctas, para que 
eles abandonem os maus custumes e tenham uma vida fantástica.

Resumo
Esta Corporação tem se dedicado aos trabalhos de formação para 

os agentes da linha da frente e acompanhado passo a passo os tempos 
actuais. A partir do início do referido curso até agora, a maior parte dos 
formandos dá avaliação positiva ao curso e considera que o curso pode 
elevar a sua capacidade profissional e possui natureza prática. Através da 
série anual dos cursos de formação, os agentes da linha da frente desta 
Corporação poderão enfrentar os diversos desafios nos seus trabalhos com 
mais confiança e capacidade.
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