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Despacho do Secretário para a Segurança n.º 60/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 16.º e 17.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2022 (Regu-
lamentação do Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de 
Segurança), o Secretário para a Segurança manda:

1. São aprovadas as provas físicas, respectivas especificações 
e critérios de classificação para o concurso de admissão ao 
curso de formação de instruendos para o ingresso no posto de 
guarda do Corpo de Polícia de Segurança Pública, de bom-
beiro do Corpo de Bombeiros e de verificador alfandegário 
do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega, 
constantes, respectivamente, dos anexos I e II do presente des-
pacho, do qual fazem parte integrante.

2. São revogados os Despachos do Secretário para a Segurança 
n.º 105/2002, 20/2004, n.º 55/2005 e n.º 95/2010.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

24 de Maio de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO I

Provas físicas e especificações

Provas físicas Especificações

Corrida de 80 metros planos 
(Candidatos de ambos os 
sexos)

Consiste numa corrida a con-
cluir no tempo determinado.
Partida na posição de pé. É nor-
malmente feita em grupos de 
dois a seis candidatos.
É permitida uma repetição.

Flexões do tronco à frente 
(Candidatos de ambos os 
sexos)

Consiste em executar no período 
de tempo de 2 minutos o número 
máximo possível de flexões.
Posição de deitado dorsal no 
solo, membros inferiores flecti-
dos a 90.º, pés fixos num espal-
dar ou seguros por um ajudante, 
mãos à nuca. 
Não é permitida qualquer repe-
tição.

Salto em comprimento
(Candidatos de ambos os 
sexos)

Salto em comprimento, com 
corrida de balanço, com uma 
distância de 3 metros (candida-
tos do sexo masculino).
Salto em comprimento, com 
corrida de balanço, com uma 
distância de 2,5 metros (candi-
datos do sexo feminino).
O candidato não pode pisar a 
aresta da tábua de chamada do 
lado da caixa de areia.
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Provas físicas Especificações

Recepção na caixa de areia.
A medição é feita entre as mar-
cas de qualquer parte do corpo 
deixadas mais à retaguarda 
na caixa de areia e a aresta da 
tábua de chamada do lado da 
caixa de areia.
É permitida uma repetição.

Teste de «Cooper» (Candi-
datos de ambos os sexos)

É normalmente feito em grupos 
de quatro ou mais candidatos.
Consiste numa corrida de 12 
minutos, percorrendo a maior 
distância possível.
Não é permitida qualquer repe-
tição.

Flexões de braços (Candi-
datos do sexo masculino)

Posição de suspensão numa trave 
a 2,40 metros do solo, com as 
mãos em posição facial. 
Tocar com o queixo na trave.
Sem interrupções.
Não é permitida qualquer repe-
tição.

Extensões de braços
(Candidatos do sexo femi-
nino)

Posição de deitado ventral no 
solo, o candidato deve tocar de-
vidamente com o peito na mão 
do controlador e fazer logo a 
extensão completa dos braços, 
sem parar.
Sem interrupções.
Não é permitida qualquer repe-
tição.

Salto em altura
(Candidatos de ambos os 
sexos)

C on s i s te em t ra n spor u ma 
fasquia colocada a 1 metro de 
altura do solo (candidatos do 
sexo masculino), com corrida de 
balanço.
Consiste em transpor uma fas-
quia colocada a 0,9 metros de 
altura do solo (candidatos do 
sexo feminino), com corrida de 
balanço.
Podem ser utilizadas quaisquer 
posições de salto em altura.
É permitida uma repetição.

Passagem de trave de equi-
líbrio
(Candidatos de ambos os 
sexos)

Consiste em andar, sem hesita-
ção, em cima de toda a trave de 
equilíbrio.
Não é permitida qualquer repe-
tição.

Natação de 100 metros (*)
(Candidatos de ambos os 
sexos)

Prova de natação efectuada em 
piscina com comprimento de 25 
ou 50 metros, em qualquer estilo 
e sem interrupção.
Não é permitida qualquer repe-
tição.

(*) A prova de natação só é obrigatória para os candidatos 
ao curso de formação de instruendos para ingresso no posto de 
verificador alfandegário do quadro de pessoal alfandegário dos 
Serviços de Alfândega.
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ANEXO II

Critérios de classificação das provas físicas 

Candidatos do sexo masculino

Provas

Classi-
ficação

Corrida 80 
metros planos

(segundos)

Flexões do 
tronco à frente 

(vezes/em 2 
minutos) 

Salto em
compri-
mento

(metros)

Teste de
 «Cooper»
(metros)

Flexões de 
braços
(vezes)

Salto em
altura

(1 metro)

Passagem 
de trave de
equilíbrio

Natação
de 100 
metros

100 valores 9,0 ou (-) 95 ou (+) 6,00 ou (+) 3000 ou (+) 20 ou (+)

S S S

90 valores 9,1 - 9,5 89 - 94 5,80 - 5,99 2900 - 2999 18 - 19

80 valores 9,6 - 10,0 81 - 88 5,50 - 5,79 2800 - 2899 15 - 17

70 valores 10,1 - 10,5 71 - 80 5,00 - 5,49 2700 - 2799 12 - 14

60 valores 10,6 - 11,0 61 - 70 4,30 - 4,99 2500 - 2699 8 - 11

50 valores 11,1 - 11,5 45 - 60 3,00 - 4,29 2300 - 2499 4 - 7

0 valores Superior
a 11,5

44 ou (-) Inferior
a 3,00

Inferior a 
2300

3 ou (-) N N N

Candidatos do sexo feminino

Provas

Classi-
ficação

Corrida 80 
metros planos

(segundos)

Flexões do 
tronco à frente 

(vezes/em 2 
minutos)

Salto em 
comprimento

(metros)

Teste de
 «Cooper»
(metros)

Extensões 
de braços

(vezes)

Salto em 
altura
(0,90

metros)

Passagem 
de trave

de equilí-
brio

Natação 
de 100 
metros

100 valores 11,0 ou (-) 85 ou (+) 5,00 ou (+) 2400 ou (+) 30 ou (+)

S S S

90 valores 11,1-11,5 79 - 84 4,80 - 4,99 2300 - 2399 26 - 29

80 valores 11,6 - 12,0 68 - 78 4,40 - 4,79 2200 - 2299 22 - 25

70 valores 12,1 - 12,5 57 - 67 3,90 - 4,39 2100 - 2199 18 - 21

60 valores 12,6 - 13,0 46 - 56 3,30 - 3,89 2000 - 2099 14 - 17

50 valores 13,1 - 14,0 30 - 45 2,50 - 3,29 1800 - 1999 10 - 13

0 valores
Superior a 

14,0
29 ou (-) Inferior a 2,50

Inferior a 
1800

9 ou (-) N N N

Observações:

1. Cada prova é classificada numa escala de 0 a 100 valores, excepto as provas de salto em altura, de passagem de trave de equi-
líbrio e de natação de 100 metros.

2. Os candidatos que concluam as provas de salto em altura, de passagem de trave de equilíbrio e de natação de 100 metros são 
considerados aptos em relação a estas provas. As referências «S» e «N» significam, respectivamente, apto e inapto. Aos candida-
tos considerados aptos é atribuída a pontuação de 50 valores, e aos candidatos considerados inaptos é atribuída a pontuação de 0 
valores.

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte os candidatos que atinjam 50 valores na classificação das provas são considera-
dos como satisfazendo os requisitos mínimos.
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4. Os candidatos do sexo feminino que pretendam ingressar no quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros têm que completar 
a «Corrida de 80 metros planos» dentro de 12,5 segundos, executar no mínimo 35 «Flexões do tronco à frente», atingir o mínimo 
de três metros no «Salto em comprimento», completar no mínimo 2 300 metros na prova de «Teste de «Cooper»» e executar no mí-
nimo 26 «Extensões de braços», para serem considerados como satisfazendo os requisitos mínimos.

5. A classificação das provas de aptidão física corresponde à média aritmética das classificações obtidas nas diversas provas, se-
gundo os critérios referidos no presente anexo.

6. Os candidatos que obtenham classificação inferior ao valor dos requisitos mínimos em qualquer prova física são classifi-
cados de inaptos e eliminados.


