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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.
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何永堅長期參與電腦法證工作，具有扎實的網絡安全理論

知識和豐富的實務經驗，準確掌握網絡犯罪變化趨勢，透徹瞭

解資訊系統安全的薄弱環節，積極為《網絡安全法》法案的起

草、網絡安全防範管理體系的構建提供專業可靠的技術意見。過

去一年，何永堅承擔網絡安全事故預警及應急中心籌建過程中

的技術任務，竭盡全力認真鑽研軟硬件設備的功能和細節需求，

攻克眾多專業複雜的技術難題，高效率、高質量地完成既定任

務，是網安中心快速推進、如期運作、高效履職的重要人員，對

維護本澳網絡安全有顯著貢獻。

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，現特向何永堅顧問高

級技術員頒授卓越功績獎，並准予直接晉階為司法警察局第二

職階顧問高級技術員，以資鼓勵。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

第 79/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局沙飛顧問高級技術員，於2012年入職，現於刑事

技術廳擔任檢驗工作。

沙飛學識淵博，工作嚴謹細緻，勇於擔當，能高效履行各種

複雜艱難的任務，表現出眾；其於工餘時間亦積極進修，堅持不

懈地自我增值，努力提升個人綜合素質和專業能力，屢受同事和

上級的讚許及表揚。

近年，沙飛致力協助局方發展專業為本、科學辦案的偵查模

式，貫徹實幹高效的專業態度，善用DNA檢驗新技術及檢驗器

材，構建先進的基因檢測技術平台，為複雜刑事案件的痕跡鑑定

Ho Weng Kin tem vindo a participar, durante um longo 
período, no trabalho relativo à informática forense. Possui 
uma sólida base de conhecimentos a nível teórico e uma rica 
experiência prática no âmbito da cibersegurança, dominando 
com precisão as tendências de mudança dos crimes cibernéti-
cos e entende perfeitamente a vulnerabilidade de segurança 
dos sistemas informáticos. Participou sem nunca poupar esfor-
ços na produção da «Lei da cibersegurança» e na construção 
do sistema de prevenção e gestão da cibersegurança, emitindo 
activamente pareceres técnicos profissionais e confiáveis. Ao 
longo do ano passado, Ho Weng Kin desempenhou funções no 
âmbito do trabalho tecnológico de construção do Centro de 
Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, estudando 
as funções e os requisitos detalhados dos equipamentos de 
software e hardware, superando muitas dificuldades a nível 
profissional. Conseguiu concluir todas as tarefas atribuídas 
com grande eficácia e qualidade, mostrando ser um elemento 
importante na preparação eficiente da criação do Centro de 
Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, para que 
este pudesse entrar em funcionamento na data prevista, dando 
assim uma contribuição significativa na defesa da cibersegu-
rança de Macau. 

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 técnico superior assessor, Ho 
Weng Kin, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua 
progressão directa para a categoria de técnico superior asses-
sor, 2.º escalão, da Polícia Judiciária, 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 79/2020

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior assessor, Sa Fei, em exercício de funções 
na Polícia Judiciária desde 2012, encontra-se actualmente a 
desempenhar funções de analista de teste no Departamento de 
Ciências Forenses.

Sa Fei possui um vasto conhecimento e é um homem rigoro-
so, meticuloso no trabalho, mostra um elevado sentido de res-
ponsabilidade, cumprindo sempre com eficiência tarefas com-
plicadas e difíceis, mostrando um desempenho excepcional. Sa 
Fei gosta de estudar no seu tempo livre e tem sempre espaço 
na sua mente para o conceito de auto-melhoramento e para au-
mentar as suas qualidades pessoais em geral e a sua capacidade 
profissional, sendo muitas vezes aplaudido e elogiado pelo seu 
superior e colegas.

Nos últimos anos, Sa Fei tem ajudado a PJ no desenvolvi-
mento de um modelo de investigação criminal orientado pelo 
carácter profissional e científico. Demonstra sempre profissio-
nalismo e grande eficácia, faz um bom uso das novas tecnolo-
gias e dos aparelhos de exame de ADN na criação da platafor-
ma de tecnologia avançada para o teste de ADN, dando assim 
um forte apoio na identificação de vestígios de casos criminais 


