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方法啟發學生，協助學生學習成功，深得學校領導及教師敬重，

並曾獲頒授澳門特別行政區二零一三年度勞績獎章，表揚其傑出

的表現。

基於黃懿蓮學校督導協調員的工作表現，以及為澳門教育長

期服務和貢獻，本人決定對其作出公開表揚。

二零二零年三月十一日

社會文化司司長 歐陽瑜

–––––––

二零二零年三月十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 何鈺珊

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 17/2020號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據十二月二十六日第64/94/M號法令第三條

第一款、第64/2010號行政命令、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（一）項、第四條及第五條、

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184/2019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梁永權為地球物理暨氣象局局長，

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，由地球物理暨氣象局的預算承

擔。

三、以附件形式公佈委任依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零二零年三月十日

運輸工務司司長 羅立文

–––––––

附件

委任梁永權擔任地球物理暨氣象局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

diversificados para inspirarem os alunos e apoiarem o seu 
sucesso escolar, sendo respeitada por dirigentes e docentes das 
escolas. Foi-lhe, também, concedida a Medalha de Dedicação 
do ano de 2013 da Região Administrativa Especial de Macau, 
em reconhecimento do seu excelente desempenho.

Pela forma como vem desempenhando as suas funções, bem 
como pelo serviço e contributo para a educação, durante largos 
anos, em Macau, é-me grato e justo distinguir a coordenadora 
da Inspecção Escolar, Wong I Lin, conferindo-lhe público louvor.

11 de Março de 2020.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 12 de Março de 2020. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 17/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 64/94/M, de 26 de Dezem-
bro, da Ordem Executiva n.º 64/2010, dos artigos 2.º, n.º 2, alí-
nea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais 
do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e dos 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 184/2019, o Se-
cretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Leong Weng Kun 
para exercer o cargo de director da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, pelo período de um ano, a partir de 
18 de Março de 2020.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços Meteorológi-
cos e Geofísicos.

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

10 de Março de 2020.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

–––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Leong Weng Kun para o 
cargo de director da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos:

— Vacatura do cargo;
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——梁永權的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任地

球物理暨氣象局局長一職。

學歷：

——北京大學和國家行政學院合辦公共管理碩士；

——中山大學氣象學碩士；

——臺灣大學土木工程學士。

專業簡歷：

——1998年3月2日起；進入公職，地球物理暨氣象局氣象技

術員；

——2001年12月5日至今；地球物理暨氣象局氣象高級技術

員；

——2007年6月20日至2011年6月19日；地球物理暨氣象局處

理暨電訊中心主任；

——2011年6月20日至2013年6月19日；地球物理暨氣象局地

震監察中心主任；

——2013年6月20日至2014年6月19日；地球物理暨氣象局氣

候暨大氣環境中心主任；

——2014年6月20日至2015年3月31日；地球物理暨氣象局氣

象監察中心主任；

——2015年4月1日至今；地球物理暨氣象局航空氣象中心主

任；

——2018年9月20日至2019年3月19日；地球物理暨氣象局代

副局長；

──2019年3月20日至今；地球物理暨氣象局代局長。

第 18/2020號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據十二月二十六日第64/94/M號法令第三條第

一款、第64/2010號行政命令、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、

第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第二

— Leong Weng Kun possui competência profissional e ap-
tidão para o exercício do cargo de director da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, que se demonstra pelo 
curriculum vitae:

Currículo académico:

— Mestrado em Administração Pública da Universidade de 
Pequim em colaboração com o Instituto Nacional de Adminis-
tração da República Popular da China;

— Mestrado em Meteorologia da Universidade de Zhongshan; 

— Licenciatura em Engenharia Civil da Universidade de 
Taiwan.

Currículo profissional:

— Em 2 de Março de 1998, início de funções na Administra-
ção Pública, como meteorologista operacional da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

— De 5 de Dezembro de 2001 até à presente data, meteoro-
logista da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

— De 20 de Junho de 2007 a 19 de Junho de 2011, chefe do 
Centro de Processamento e Telecomunicações da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

— De 20 de Junho de 2011 a 19 de Junho de 2013, chefe do 
Centro de Vigilância Sísmica da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos;

— De 20 de Junho de 2013 a 19 de Junho de 2014, chefe do 
Centro de Clima e Ambiente Atmosférico da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

— De 20 de Junho de 2014 a 31 de Março de 2015, chefe do 
Centro de Vigilância Meteorológica da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos;

— De 1 de Abril de 2015 até à presente data, chefe do Cen-
tro Meteorológico para a Aeronáutica da Direcção dos Servi-
ços Meteorológicos e Geofísicos;

— De 20 de Setembro de 2018 a 19 de Março de 2019, subdi-
rector, substituto, da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos;

— De 20 de Março de 2019 até à presente data, director, subs-
tituto, da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 18/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 64/94/M, de 26 de Dezem-
bro, da Ordem Executiva n.º 64/2010, dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 
2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º 
e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 




