
Curso de Formação sobre a Verificação de Documentos

O CPSP e o Department of Immigration and Border Protection of Australia (DIBP) 

assinaram, no fim do ano passado, o “Memorando de Entendimento referente ao Combate 

das Actividades de Imigração Ilegal". Conforme o Memorando, as duas partes realizaram, 

pela primeira vez, o “Curso básico de formação sobre as técnicas de verificação de 

documentos” no Serviço de Migração em Junho do corrente ano, e o curso da segunda 

fase – “Teoria e prática de verificação de documentos”, com duração de quatro dias, foi 

concluído no dia 23 de Outubro e realizou-se a cerimónia de distribuição de certificados. 

Entre os 15 formandos deste curso de formação profissional, aqueles que obtiveram 

melhores classificações têm a oportunidade de frequentar um curso de formação sobre a 

verificação de documentos na Austrália no próximo ano.

As autoridades australianas nomearam dois oficiais responsáveis pela verificação 

de documentos para ser formadores no referido curso realizado em Macau. Os principais 

conteúdos do curso incluem: características de antifalsificação de documentos, técnicas de 

impressão, gestão migratória, métodos de investigação, etc. .Neste curso integrado teoria-

prática, foram introduzidas as mais recentes técnicas de alta tecnologia de verificação de 

documentos. 

O Comandante Ma Io Kun exprimiu que através do respectivo curso de formação, o 

pessoal das subunidades fronteiriças desta Corporação aprofundou os seus conhecimentos 

e técnicas de verificação de documentos, e espera que os formandos possam aplicar 

as técnicas adquiridas nos trabalhos diários de migração, com vista a proporcionar aos 

turistas serviços de mais segurança e qualidade, sendo a cerimónia de distribuição de 

certificados contou ainda a chefe do Departamento substituta dos Serviços de Migração, a 

Subintendente, Ng Sou Peng.
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