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Tipo de 
serviços Método de amostrágem

Número 
previsto/ 
número 
efectivo 

de 
amostras*

Número 
de 

amostras 
de 

entrevista 
de rua

Número de 
amostras

Serviços 
relacionados com 
os movimentos 

migratórios

Realização de entrevista nos postos fronteiriços na 
península de Macau e nas Ilhas, prevendo se que 
sejam
recolhidas, respectivamente, 60 e 20 amostras junto de 
passageiros e junto de viaturas nas Portas do Cerco, 30 
amostras no Porto Exterior, 30 no Terminal Marítimo de 
Pac On, 30 no Aeroporto Internacional de Macau, e que 
sejam recolhidas, respectivamente 20 e 10 amostras 
junto de passageiros e viaturas  no Posto Fronteiriço de 
Cotai.

200/
216 187 403 

39.36%

Serviços 
relacionados com os 
pedidos de fixação 

de residência, 
autorização de 

permanência para o 
exercício de funções

Realização de entrevista no Edifício do Serviço de 
Migração no Terminal Marítimo de Pac On, prevendo-
se a recolha de 65 amostras no Comissariado de 
Trabalhadores Não Residentes, 35 no Comissariado de 
Estrangeiros e 20 no Comissariado de Residentes.

120/
122 12 134 

13.09%

Serviços 
relacionados com o 

policiamento

Realização de entrevistas nos departamentos policiais 
da península de Macau e das Ilhas, e realização de 
entrevistas telefónicas junto dos indivíduos que tinham 
pedido o envio de agentes policiais ao local para o 
tratamento de caso. Prevê-se a recolha de 40 amostras 
no Departamento Policial de Macau (10 amostras 
no Comissariado Policial n.º 1, 10 no Comissariado 
Policial n.º 2, 10 no Posto Policial da Areia Preta e 10 
no Comissariado Policial n.º 3), 20 no Departamento 
Policial das Ilhas e 40 através de entrevista telefónica. 

100/
100 7 107

10.45%

Serviços 
relacionados com o 
controlo de trânsito

Realização de entrevistas no Comissariado de Trânsito 
de Macau, no Comissariado de Trânsito das Ilhas e 
na área perto do parque de estacionamento público, 
bem como a realização de entrevistas telefónicas junto 
dos indivíduos que tinham pedido o envio de agentes 
policiais para o tratamento de acidentes rodoviários.  
Prevê-se a recolha de 45 amostras no Comissariado 
de Trânsito de Macau, 25 no Comissariado de Trânsito 
das Ilhas, 30 no parque de estacionamento público e 
30 através de entrevista telefónica.

130/
132 4 136

13.28%

Serviços 
relacionados com o 
pedido de licenças 

e autorizações 
relativas aos serviços 
fúnebres, serviços de 
segurança,  armas e 

munições

Realização de entrevista telefónica**, através de 
amostragem aleatória,  junto de sociedades, instituições 
ou indivíduos, cujos dados de contacto foram recolhidos 
junto da entidade prestadora dos serviços. Foram 
recolhidos 60 questionários válidos.

60/
60 0 60

5.86%
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Serviços de 
emergência ou 

linhas quentes para 
participações e 

denúncias

Realização de entrevistas nas ruas de Macau e das 
Ilhas junto de 20 utentes destes serviços.  
Realização de entrevista telefónica, por amostragem 
aleatória, junto dos utentes dos serviços destes 
serviços, cujos dados de contacto foram obtidos 
mediante o sistema de serviços de emergência 999 do 
CPSP. Foram recolhidos 100 questionários válidos. 

120/
120 4 124

12.11%

Outros serviços 
a prestar pelo 

CPSP (e.g.: serviço 
gratificado)

Realização de entrevista telefónica, através de 
amostragem aleatória,  junto de sociedades ou 
instituições, cujos dados de contacto foram recolhidos 
junto da entidade que prestadora de serviços. Foram 
recolhidos 60 questionários válidos.

60/
60 0 60

5.86%

Total 790/
810 214 1024

100.00%
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Sexo Entrevistados
Entrevista %

Masculino 553 54.00
Feminino 471 46.00

Total 1024 100.00

Idade Entrevistados
Número total %

18 – 25 234 22.85
26 – 35 304 29.69
36 – 45 236 23.05
46 – 55 182 17.77
56 – 64 52 5.08

65 ou superior 16 1.56
Recusa responder / Não comenta 0 0.00

Total 1024 100.00
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Grau académico Entrevistados
Número total %

Ensino primário ou inferior 49 4.79
Ensino secundário geral 156 15.23

Ensino secundário complementar 342 33.40
Bacharelato ou superior 476 46.48

Recusa responder/não comenta 1 0.10
Total 1024 100.00

Identidade Entrevistados
Número total %

Residentes locais 754 73.63
Requerentes de autorização de residência 38 3.71

Trabalhadores não residentes 120 11.72
Turistas 84 8.20

Estudantes do exterior 28 2.73
Recusa responder/não comenta 0 0.00

Total 1024 100.00
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Reconhecimento do desempenho global do CPSP
Discordo

Totalmente Discordo Normal Concordo Concordo
totalmente Total**

Integridade
No. de 

pessoas 18 100 504 338 61 1021
%* 1.76 9.77 49.22 33.01 5.96 99.71

Qualidade de serviços e atitude 
do pessoal de atendimento

No. de 
pessoas 24 79 407 455 59 1024

% 2.34 7.71 39.75 44.43 5.76 100
Transparência no funcionamento 
e igualdade na prestação de 
serviços

No. de 
pessoas 35 118 477 341 52 1023

% 3.42 11.52 46.58 33.3 5.08 99.9
Profissionalismo dos serviços/na 
execução das leis

No. de 
pessoas 20 72 386 477 67 1022

% 1.95 7.03 37.7 46.58 6.54 99.8
Articulação dos serviços 
com as necessidades do 
desenvolvimento social

No. de 
pessoas 21 111 451 392 48 1023

% 2.05 10.84 44.04 38.28 4.69 99.9
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