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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 76/2020

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 1.ª classe, Fong Hou In, exerce funções na 
Polícia Judiciária desde 1993, sendo actualmente chefe do De-
partamento de Informações e Apoio.

O inspector, Fong Hou In, possui uma vasta experiência pro-
fissional, é uma pessoa diligente, trabalha com perseverança, 
mostrando assim o seu profissionalismo e espírito de sacrifício, 
mantendo a tenacidade sem receio de dificuldades e desafios. 
Com um elevado espírito de dedicação e abnegação, presta 
particular atenção à situação global e tem revelado um forte 
empenho e dedicação na liderança dos seus subordinados para 
combater a criminalidade, e estando sempre atento a eventuais 
riscos, consegue deste modo contê-los. O seu desempenho no-
tável granjeou-lhe a estima dos superiores e muito respeito dos 
seus colegas.

O inspector, com a sua profunda experiência no trabalho 
ligado às informações, inegáveis qualidades de administração e 
comando, bem como a capacidade destacada de análise e orga-
nização das informações, leva os seus subordinados a assumir 
tarefas difíceis e complexas. Tem conseguido incentivar o espí-
rito e forças da equipa para uma execução eficaz da lei, e está 
sempre disposto a apoiar e orientar os novos subordinados, sa-
bendo bem descobrir as suas qualidades e colocá-los no posto 
adequado, o que contribuiu tanto para o desenvolvimento do 
departamento como para a optimização da eficácia no trabalho 
realizado.

Nos últimos anos, o inspector, Fong Hou In, em articulação 
com o novo modelo de trabalho de investigação criminal orien-
tado pelas informações, liderou os seus subordinados na reso-
lução de muitos casos de grande dimensão, como por exemplo, 
o desmantelamento do maior grupo criminoso de agiotagem 
de sempre, eliminando ainda, sucessivamente, outras redes cri-
minosas que operavam em grande escala, na agiotagem, explo-
ração de prostituição, auxílio à imigração ilegal e outros. Além 
disso, não poupou esforços no aprofundamento da cooperação 
policial regional e na troca de informações, com resultados 
notáveis. No final do ano passado, dirigiu a «Operação de duas 
lanças» que conseguiu resolver vários crimes transfronteiriços. 
Assim, deu um excelente contributo para a estabilidade e segu-
rança da sociedade, bem como a prosperidade e tranquilidade 
da RAEM ao longo dos anos.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do director da Polícia Judi-
ciária, atribuo ao inspector de 1.ª classe, Fong Hou In a Menção 
de Mérito Excepcional, para servir de estímulo.

26 de Junho de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 77/2020

Menção de Mérito Excepcional

A subinspectora, Lei Hon Nei, em exercício de funções na 
Polícia Judiciária desde 1996, desempenha actualmente fun-
ções de chefia funcional da Secção de Recolha e Análise de 
Informação, da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico 
de Estupefacientes.

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 76/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局馮浩賢一等督察，於1993年入職，現任情報及支

援廳廳長。

馮浩賢督察資深幹練，努力有為，專業拼搏，鬥志頑強，無

懼困難挑戰，無私忘我，鞠躬盡瘁，以大局為重。馮浩賢督察一

直以來竭盡全力帶領同事遏止罪行，警惕危機且能杜微慎防，功

績突出，獲得上級高度讚譽及同袍由衷尊敬。

馮浩賢督察具有極其深厚的情報範疇工作經驗，管理及指

揮才能傑出、分析和綜合能力卓越，常常身體力行帶領下屬執行

各項艱巨任務，能激發團隊士氣和力量高效執法，亦樂於指導後

進，知人善用，致力促進部門發展和提升執法成效。

近年，馮浩賢督察配合局方落實情報主導的新型工作模式，

帶領屬下部門屢破大案，包括瓦解歷來最大高利貸團伙，先後

摧毁多個涉及高利貸、操縱賣淫、協助偷渡等罪行的大型犯罪集

團，同時不遺餘力推動深化跨域警務合作和情報交流，成效漸

彰，去年底指揮“雙箭行動”，連破跨境罪案，其對維護社會安全

穩定、特區長治久安作出傑出貢獻。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款的規定，經司

法警察局局長建議，現特向馮浩賢一等督察頒授卓越功績獎，以

資嘉許。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

第 77/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局李瀚妮副督察，於1996年入職，現擔任毒品罪案

調查處情報搜集及分析科職務主管。
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李瀚妮處事謹慎周密，辦案勇謀兼備，且具有敏銳的洞察

力，善於從繁雜零碎的資訊中分析出重要線索，多次帶領屬下團

隊直搗毒窩，逮捕嫌犯，有力遏止毒品戕害社會，成效顯著。

隨着近年粵港澳交流越加頻繁，三地的販毒集團藉機勾連

作惡，跨境毒品犯罪日趨嚴峻。李瀚妮秉持無私無畏的執法態

度，與鄰近地區警方緊密協作，審時度勢，靈活調整偵查策略，

一旦發現販毒跡象即刨根究底追查、竭盡全力打擊，使毒害止於

萌芽，將毒販繩之以法。李瀚妮多次帶領團隊截斷粵港澳不法集

團的販毒鏈條，有效遏止跨境毒品犯罪。同時，積極協助促進區

域間緝毒合作常態化，大大提升警方查緝跨境販毒活動的效能，

為強化區域禁毒合作作出重要貢獻。

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，現特向李瀚妮副督察

頒授卓越功績獎，並准予直接晉階為司法警察局第二職階副督

察，以資鼓勵。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

第 78/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局何永堅顧問高級技術員，於2009年入職，現擔任

網絡安全事故預警及應急中心職務主管。

何永堅對工作充滿熱忱，履職盡責，意志堅毅，勇於承擔艱

難任務，且術業精湛，力求進步，思維創新，與時俱進，把準新興

資訊科技的發展脈搏，協助局方完善電腦法證、網絡安全工作，

大大促進團隊工作績效。

Lei Hon Nei, tem uma actuação cuidadosa e rigorosa, durante 
as diligências de investigação tem mostrado prudência e bra-
vura, e é também uma boa observadora, capaz de encontrar 
pistas relevantes no meio de diversos dados através de análises. 
Desmantelou, com os seus subordinados, vários abrigos usados 
para traficar droga, e a detenção desses criminosos evitou pos-
síveis efeitos nefastos para a sociedade causados pela droga. 
Neste sentido, conseguiu resultados notáveis no trabalho.

Nos últimos anos, o relacionamento entre Guangdong, 
Hong Kong e Macau tornou-se cada vez mais interligado, o 
que proporciona oportunidades para as redes criminosas das 
três jurisdições. Por isso o crime transfronteiriço associado à 
droga tem-se agravado. Perante esse aspecto, a subinspectora 
Lei, com uma atitude de zelo e coragem, envidou esforços na 
execução da lei, colaborou com as autoridades policiais das 
regiões vizinhas, analisando a evolução da situação e, de uma 
maneira flexível, tem actualizado as estratégias de investiga-
ção. Sempre que descobre indícios da prática de tráfico de 
droga, investiga com empenho o caso, fazendo o máximo para 
reprimi-lo, impedindo o surgimento de quaisquer efeitos noci-
vos e levando os traficantes à justiça. A subinspectora, lideran-
do a sua equipa, quebrou várias vezes a cadeia de actividades 
de tráfico de droga das redes criminosas de Guangdong, Hong 
Kong e Macau, e conseguiu reprimir eficazmente o crime de 
droga transfronteiriço. Tem também prestado, com empenho, 
colaboração no desenvolvimento da regularização das coope-
rações entre regiões, o que melhorou bastante a eficácia das 
acções de combate transfronteiriço aos crimes ligados aos estu-
pefacientes, por isso deu um relevante contributo no reforço da 
cooperação regional no âmbito da luta contra a droga.

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 à subinspectora, Lei Hong Nei, a 
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão 
directa para a categoria de subinspectora, 2.º escalão, para 
servir de estímulo.

26 de Junho de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 78/2020

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior assessor, Ho Weng Kin, em exercício de 
funções na Polícia Judiciária desde 2009, desempenha actual-
mente funções de chefia funcional do Centro de Alerta e Res-
posta a Incidentes de Cibersegurança. 

Ho Weng Kin é uma pessoa cheia de entusiasmo, mostra ele-
vado sentido de responsabilidade, determinação e persistência, 
manifesta vontade de assumir as tarefas difíceis. Possui exce-
lentes capacidades e esforça-se para o progresso, sempre com 
ideias para a inovação e acompanhamento do ritmo da evolu-
ção dos tempos, conseguindo dominar com precisão o pulso 
do desenvolvimento das tecnologias informáticas emergentes, 
vem ajudando a melhorar o trabalho de cibersegurança e de 
informática forense, e promovendo o bom desempenho nos 
trabalhos da sua equipa.


