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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 88/2010號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，

以及第121/2009號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，

作出本批示。

轉授一切所需權力予中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘

書處輔助辦公室主任姍桃絲或其法定代任人，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與“網高創意科技有限公司”簽訂為中

國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處提供論壇網站更新維護

服務的合同。

二零一零年六月十七日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一零年六月二十一日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任  陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 81/2010號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局杜志明首席顧問高級技術員，於一九九零年進

入司法警察司，於一九九三年一月出任組織、資訊暨電訊處處

長，於二零零六年八月獲委任為司法警察局資訊及電訊協調廳

廳長。

多年來，杜志明廳長憑藉豐富的專業知識，以積極、嚴

謹、無私奉獻及勇於承擔的精神和工作態度，貫徹該局“科技

強警”的政策方針，不斷強化該局資訊和通訊設備，完善相關

偵查技術，為司法警察局刑偵工作科技化作出了突出的貢獻。

近年來，本澳的電腦及網絡犯罪無論在數量及複雜程度上

均顯著增加，杜志明廳長以身作則，帶領屬下專業人員積極參

加專業培訓，學習尖端專業知識，刻苦鑽研，有效地調動下屬

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA                        

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 88/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e dos 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Apoio ao 
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Econó-
mica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portugue-
sa, Rita Botelho dos Santos ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de actualização e manutenção do «website» do Fó-
rum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, a celebrar com a «Mango-
creative Tecnologia Companhia Limitada».

17 de Junho de 2010.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 21 
de Junho de 2010. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2010

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior assessor principal, Tou Chi Meng, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 1990, desempenhou, 
desde Janeiro de 1993 o cargo de chefe da Divisão de Organi-
zação Informática e Telecomunicações e a partir de Agosto de 
2006 o cargo de chefe do Departamento de Coordenação de 
Informática e Telecomunicações.

Ao longo dos anos, Tou Chi Meng, com base nos seus ricos 
conhecimentos profissionais, tem manifestado um espírito de 
empenho, prudente, dedicado e um alto grau de responsabilida-
de, na execução da política definida pela nossa Polícia «Utilizar 
a tecnologia para melhorar o trabalho policial». Conseguiu-se 
assim renovar constantemente os equipamentos nas áreas da 
informática e telecomunicações, melhorando assim as técnicas 
de investigação e contribuindo, desta forma, para uma viragem 
tecnológica no trabalho de investigação criminal da Polícia Judi-
ciária. 

Nos anos mais recentes, o crime informático e o crime prati-
cado na internet têm apresentado uma subida significante tanto 
na quantidade como na complexidade. Dando exemplo com a 
sua própria conduta, o chefe de departamento, Tou Chi Meng, 
participou activamente em acções de formação especializada 
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