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成艱繁而複雜的偵查任務，取得優異的工作表現。

過去一年，謝家豪參與偵破本澳多宗侵犯財物的案件，尤其

是存在經年、多發生在酒店周邊範圍的盜竊案；謝家豪以其累積

多年的刑偵經驗和鍥而不捨的辦案精神，埋首研判案情，不眠不

休地尋找蛛絲馬跡，逐一排查可疑人士，最終蒐得重要證據，鎖

定作案嫌犯，協助局方緝獲十名涉案的菲籍男女，成功瓦解這一

跨境來澳犯罪、嚴重破壞本地社會治安的盜竊團伙，保障了市民

的財產安全，彰顯執法隊伍打擊罪惡的決心，維護了澳門特區作

為國際城市的良好形象，貢獻特出。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向謝家豪一等刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予直接晉階為司法警察局第三

職階一等刑事偵查員，以資鼓勵。

二零一五年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 118/2015號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局鍾錦良一等刑事偵查員，於2006年入職，現隸屬

資訊罪案調查處。

鍾錦良機智過人，在電腦及高科技方面的專業知識尤為豐

富，有極強的洞察力和分析能力，且堅毅不拔、忠於職守，勇於面

對任何挑戰，工作表現出色，備受讚賞。

過去一年，鍾錦良協助局方偵破多宗嚴重罪案，以其豐富的

專業知識和資訊罪案的調查經驗，與團隊充分合作，努力不懈地

對不同案件中的作案器材進行法證提取，即使部分案件因作案

手法迂迴隱蔽而變得棘手難辦，鍾錦良亦憑着不屈不撓的精神，

排除萬難，重組零碎複雜的犯罪資料，一旦發現相關線索，隨即

進行深入分析和研判，直至查得有力證據，將犯罪份子繩之以

法。鍾錦良不遺餘力地維護社會的安全和穩定，貢獻卓著。

capacidade na resolução de casos, conseguiu muitas vezes con-
cluir com êxito as missões de investigação difíceis e complica-
dos, obtendo assim um desempenho excelente.

Durante ano passado, Luís Ka Hou de Oliveira Che conse-
guiu desmantelar vários crimes contra propriedade, nomea-
damente, casos de furto nas áreas circundantes de hotéis que 
existem há muitos anos. Luís Ka Hou de Oliveira Che com a 
sua profunda experiência de investigação e espírito de dedica-
ção, estudou os casos e utilizou o seu tempo de descanso e de 
dormir para procurar minuciosamente pistas, investigando um 
por um os suspeitos, conseguindo obter provas importantes 
para localizar os arguidos. Assim, ajudou a PJ a desmantelar 
um grupo de criminoso transfronteiriço (10 filipinos de ambos 
os sexos) que veio a Macau para praticar crimes, prejudicando 
gravemente a segurança da sociedade. Desde modo, o mesmo 
mostrou a determinação da equipa da execução de Direito no 
combate à criminalidade, protegendo a segurança de bens da 
população e assegurando a boa imagem da cidade internacio-
nal da RAEM.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do direc-
tor da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal de 
1.ª classe, Luís Ka Hou de Oliveira Che, a Menção de Mérito 
Excepcional e autorizo o seu acesso directo para a categoria de 
investigador criminal de 1.ª classe, 3.º escalão, da Polícia Judi-
ciária, para servir de estímulo.

15 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 118/2015

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal de 1.ª classe, Chong Kam Leong, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2006, encon-
tra-se actualmente ao serviço na Divisão de Investigação de 
Crimes Informáticos.

Chong Kam Leong é uma pessoal inteligente, com profun-
do conhecimento na área de informática e de alta tecnologia, 
possuidor de grande capacidade de análise, entusiasmo, perse-
verança e dedicação, com coragem para enfrentar os desafios. 
Este desempenho, granjeou-lhe o reconhecimento dos colegas.

No ano passado, Chong Kam Leong desmantelou vários 
crimes graves. Com o seu profundo conhecimento profissional 
e a experiência de investigação em crimes informáticas e cola-
borando plenamente com a equipa, conseguiu fazer extracção 
forense de dados de uma grande variedade de aparelhos utili-
zados para praticar crimes. Mesmo que os criminosos tenham 
utilizado formas tortuosas e ocultas na prática crimes, Chong 
Kam Leong com o espírito de perseverança, contra todas as 
probabilidades, conseguiu reconstruir os dados criminais frac-
cionários e complicados e, caso descobrisse respectivas pistas 
efectuava logo análise e estudo, até conseguir obter provas 
poderosas, fazendo levar os criminosos à justiça. Chong Kam 
Leong nunca poupa o esforço para salvaguardar a segurança e 
estabilidade da sociedade, dando assim uma contribuição ex-
cepcional.
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基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向鍾錦良一等刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予直接晉階為司法警察局第三

職階一等刑事偵查員，以資鼓勵。

二零一五年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 119/2015號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局張韶強首席刑事偵查員，在2001年入職，現於搶

劫罪案調查科工作，擔任一偵查小隊的隊長。

張韶強專業知識豐富，工作嚴謹認真，責任心極強，有過人

的分析能力，入職以來在多宗重大案件的偵查過程中均有相當

傑出的表現，協助團隊迅速偵破案件，高效完成執法任務。

過去一年，張韶強與隊員負責偵辦多宗搶劫罪案，以其專業

知識和豐富的執法經驗，對每宗案件進行全面蒐證和仔細研判，

對情節類同的案件更會進行串併分析和深入調查，常能在短時

間內找到有助破案的關鍵線索，最終將犯罪份子繩之於法。張

韶強為保障市民的財產和人身安全作出了莫大努力，對維護本

地區的法治和社會穩定有重要貢獻。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向張韶強首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職階

副督察的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一五年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 120/2015號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局凌錦倫首席刑事偵查員，於2005年入職，現在技

術偵查處工作。

凌錦倫敬業樂業，工作態度嚴謹、認真，責任心極強，面對日

益繁重的警務工作從不言倦、無私奉獻，入職以來配合團隊高效

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e a alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do director 
da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal de 1.ª 
classe, Chong Kam Leong, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo o seu acesso directo para a categoria de investigador 
criminal de 1.ª classe, 3.º escalão, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.

15 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 119/2015

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Cheong Siu Keong, em 
funções na Polícia Judiciária desde 2001, desempenha actual-
mente funções de chefe de uma equipa de investigação da Sec-
ção de Investigação e Combate ao Roubo.

Cheong Siu Keong possui sólido conhecimento profissional e 
capacidade distinta de análise e tem manifestado uma atitude 
séria e um elevado sentido de responsabilidade. Desde o início 
do exercício de funções nesta Polícia, o mesmo tem participado 
na investigação de vários casos graves e revelou sempre um ex-
celente desempenho, apoiando a equipa na resolução de casos 
com rapidez e alta eficácia.

No ano passado, durante a investigação de vários casos de 
roubo, este investigador, com o seu conhecimento profissional 
e larga experiência de investigação criminal, efectou uma reco-
lha e distinção minuciosa de provas relativas a todos os casos. 
Para aqueles que tinham contornos semelhantes, o investiga-
dor procedeu ainda a uma análise conjunta e mais profunda, 
tendo, muitas vezes, descoberto num curto período de tempo 
as pistas cruciais e, assim, conseguindo-se identificar e deter os 
suspeitos. Deste modo, deu um grande contributo tanto para a 
salvaguarda da vida e bens da população, como para a defesa 
da dignidade da lei e da tranquilidade da RAEM.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do director 
da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal prin-
cipal, Cheong Siu Keong, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos 
de acesso à categoria de subinspector, 1.º escalão, da Polícia 
Judiciária, para servir de estímulo.

15 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 120/2015

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Leng Kam Lon, em exer-
cício na Polícia Judiciária desde 2005, encontra-se actualmente 
na Divisão de Investigação Tecnológica.

Leng Kam Lon tem demonstrado sempre disponibilidade, ri-
gor no trabalho, sinceridade, responsabilidade, sem demonstrar 
cansaço perante cada vez mais trabalhos policiais e ter espírito 
de abnegação. Sempre em coordenação com a equipa, resolveu 
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