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As autoridades de Guangdong e Macau, na reunião anu al realizada em 

Macau, chegaram ao consenso no combate a casamento falso 
    

 

40.ª Reunião sobre os assuntos fronteiriços e 15.ª Reunião de contactos entre as autoridades 
de imigração de Guangdong e Macau e os Serviços de Identificação, realizadas em Macau 

 

 

A “40.ª Reunião sobre os assuntos fronteiriços” e a “15.ª Reunião de contactos 
entre as autoridades de imigração de Guangdong e Macau e os Serviços de 
Identificação” tiveram lugar no dia 30 de Outubro de 2012, em Macau. Para além do  
Director, Chen Min, e o subdirector, Li Han-xiong, da Administração de Imigração do 
Departamento da Segurança Pública da Província de Guangdong, que chefia a 
delegação, estiveram presentes na reunião os seguintes representantes de Guangdong: 
o coordenador-adjunto da Secretaria de Emissão de Vistos de Zhuhai, He Tong, o 
chefe da Divisão do Serviço Fronteiriço Geral de Inpecção de Migração de Zhuhai, 
Liang Jian-wei, o Comissário Político do Posto Fronteiriço de Inspecção de Migração 
de Gonbei, Zeng Xiao-ping, entre outros dirigentes e chefias do Interior da China. A 
delegação de Macau é chefiada pelo Director dos Serviços de Identificação da RAEM, 
Lai Ieng Kit, pelo Segundo-Comandante do Corpo de Polícia Segurança Pública, Lai 
Kam Kun e pelo Chefe da Divisão de Controlo Fronteiriço do Serviço de Migração do 
CPSP, Cheang Kam Va, e ainda participou na reunião o representante dos Serviços de 
Ligação para os Assuntos Policiais do Gabinete de Ligação do Governo Popular 
Central na RAEM. 

Na reunião, ambas as partes apresentaram os trabalhos de cooperação 
desenvolvidos na matéria de verificação de documentos de identificação e do controlo 
de entrada e saída nas fronteiras e abordaram assuntos de interesse mútuo, sobretudo 
discutiram a questão de casamento falso e o mecanismo de comunicação de 
informações relativas e chegaram a consenso para reforçar ainda mais a cooperação 
das duas partes no combate ao crime de casamento falso, impulsionar a troca e 
comunicação de informações e investigar todos os casos suspeitos. 


