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專業簡歷：

——1995年8月進入公職；

——1998年9月至2002年5月 身份證明局高級技術員；

——2002年5月至2008年1月 身份證明局刑事紀錄處處長；

——2008年1月至2018年5月 身份證明局居民身份資料廳

廳長；

——2018年6月至今 身份證明局副局長；

——2020年1月9日至今 身份證明局代局長。

第 12/2020號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第29/2017號行政法規《身份證明局的組

織及運作》第三條第一款、第15/2009號法律《領導及主管人員

通則的基本規定》第二條第二款（二）項、第四條及第五條，以

及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第

二條、第七條及第九條，結合第180/2019號行政命令第一款的規

定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任周偉迎為身份證明局副局長，自二

零二零年三月十八日起為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由身份證明局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零二零年三月十二日

行政法務司司長 張永春

––––––––––

附件

委任周偉迎擔任身份證明局副局長一職的理由如下：

——職位出缺；

——周偉迎的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任身

份證明局副局長一職。

學歷：

——澳門大學法學學士；

——臺灣大學工學學士（機械工程）。

Currículo profissional:

— Ingresso na função pública em Agosto de 1995;

— Técnica superior da Direcção dos Serviços de Identifica-
ção (Setembro de 1998 a Maio de 2002);

— Chefe da Divisão do Registo Criminal da Direcção dos 
Serviços de Identificação (Maio de 2002 a Janeiro de 2008);

— Chefe do Departamento de Identificação de Residentes 
da Direcção dos Serviços de Identificação (desde Janeiro de 
2008 até Maio de 2018);

— Subdirectora da Direcção dos Serviços de Identificação 
(desde Junho de 2018 até à presente data);

— Directora, substituta, da Direcção dos Serviços de Identi-
ficação (desde 9 de Janeiro de 2020 até à presente data).

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 12/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 29/2017 (Organização e Funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Identificação), na alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º 
e nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Funda-
mentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e nos 
artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção e 
chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 180/2019, o 
Secretário para a Administração e Justiça manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chao Wai Ieng para 
exercer o cargo de subdirector dos Serviços de Identificação, 
pelo período de um ano, a partir de 18 de Março de 2020.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são suporta-
dos pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Identificação.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

12 de Março de 2020.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chao Wai Ieng para o cargo 
de subdirector dos Serviços de Identificação:

— Vacatura do cargo;

— Chao Wai Ieng possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de subdirector dos Serviços de Iden-
tificação, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau;

— Licenciatura em Engenharia pela Universidade de Taiwan 
(Engenharia Mecânica).
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專業簡歷：

——2003年11月進入公職；

——2004年2月至2006年7月 廉政公署調查員；

——2006年8月至2007年12月 廉政公署高級調查員；

——2008年1月至2015年12月 廉政公署首席調查員；

——2016年1月至2019年4月 廉政公署調查主任；

——2019年5月至2019年12月 廉政公署高級調查主任；

——2019年3月至2019年12月 廉政公署調查二廳代廳長；

——2019年12月20日至今 行政法務司司長辦公室顧問。

–––––––

二零二零年三月十二日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 吳子健

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 42/2020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號行政法規第三條第一款（二）

項、第181/2019號行政命令第一款、澳門電貿股份有限公司章程

第八條第三款及第九條第二款，以及三月二日第13/92/M號法令

第二條第一款的規定，作出本批示。

一、陳子慧及孫家雄以兼任制度擔任澳門電貿股份有限公

司董事的委任，分別自二零二零年三月二十五日及二零二零年四

月一日起續期一年。

二、獲委任人士的職務報酬由該公司股東會訂定。

二零二零年二月二十八日

經濟財政司司長 李偉農

–––––––

二零二零年三月九日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 辜美玲

Currículo profissional:

— Ingresso na função pública em Novembro de 2003;

— Investigador no Comissariado contra a Corrupção (Feve-
reiro de 2004 a Julho de 2006);

— Investigador superior no Comissariado contra a Corrupção 
(Agosto de 2006 a Dezembro de 2007);

— Investigador principal no Comissariado contra a Corrupção 
(Janeiro de 2008 a Dezembro de 2015);

— Investigador-chefe no Comissariado contra a Corrupção 
(Janeiro de 2016 a Abril de 2019);

— Investigador-chefe superior no Comissariado contra a 
Corrupção (Maio de 2019 a Dezembro de 2019);

— Chefe do 2.º Departamento de Investigação, substituto, no 
Comissariado contra a Corrupção (Março de 2019 a Dezembro 
de 2019);

— Assessor do Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça (desde 20 de Dezembro de 2019 até à presente data).

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
12 de Março de 2020. — O Chefe do Gabinete, Ng Chi Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 42/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, do n.º 3 
do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 9.º dos estatutos da Transferência 
Electrónica de Dados — Macau EDI VAN, S.A., e do n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. São renovadas as nomeações, como administradores do 
conselho de administração da Transferência Electrónica de 
Dados — Macau EDI VAN, S.A., de Chan Tze Wai e Shuen 
Ka Hung, em regime de acumulação, pelo período de um ano, 
a partir de 25 de Março de 2020 e 1 de Abril de 2020, respecti-
vamente.

2. A remuneração dessas funções é a que for fixada pela as-
sembleia geral da mesma sociedade.

28 de Fevereiro de 2020.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 9 
de Março de 2020. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.




