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Despacho do Secretário para a Segurança n.º 166/2020

Nos termos da competência que lhe é conferida pelo Anexo 
G ao n.º 1 do artigo 211.º do Estatuto dos Militarizados das 
Forças de Segurança de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, e com referência, ainda, ao 
seu artigo 215.º, o Secretário para a Segurança manda o seguinte:

O guarda n.º 227 121, Chang Wai Chong, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, tem demonstrado tranquilidade, cora-
gem para enfrentar trabalhos exigentes e um elevado sentido 
de dedicação ao exercício das suas funções. Ademais, graças 
à sua atitude profissional e excelente capacidade de coope-
ração e comunicação, confere eficácia às tarefas que lhe são 
determinadas e integra-se no esforço conjunto da equipa, disso 
resultando a externação de uma boa imagem do corpo policial, 
caracterizada por profissionalismo e coesão.

Pelo exposto, outorgo ao guarda Chang Wai Chong, este público 
louvor.

9 de Dezembro de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Louvor

Usando da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 da Or-
dem Executiva n.º 182/2019, o Secretário para a Segurança da 
Região Administrativa Especial de Macau, louva o adjunto do 
Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, senhor 
João Augusto da Rosa, pelo seu excepcional desempenho.

O João Augusto da Rosa, adjunto do Comandante-geral 
dos SPU, ingressou na Polícia Judiciária em 1981, polícia onde 
desempenhou vários cargos, nomeadamente, agente auxiliar, 
investigador principal, subinspector, inspector e chefe do De-
partamento de Investigação Criminal; Em 2004, foi nomeado 
no cargo de subdirector da PJ; Em Março de 2010 foi nomeado 
adjunto do Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitá-
rios, cargo que mantém até à presente data, onde é o responsá-
vel do Centro de Planeamento de Operações dos SPU.

O João Augusto da Rosa, adjunto do Comandante-geral dos 
SPU, serviu a PJ durante 30 anos, onde cumpriu as suas res-
ponsabilidades com diligência, profissionalismo pragmático, 
dedicação e rigor, evidenciando coragem na assunção de res-
ponsabilidades e liderança das equipas na resolução rápida e 
eficiente dos casos. Posteriormente assumiu o cargo de adjunto 
do Comandante-geral dos SPU, onde tem coordenado várias 
operações policiais conjuntas de grande escala para combate 
à criminalidade, graças à sua proficiência e experiência em 
investigação criminal, excelente capacidade de organização e 
coordenação, deontologia e alto nível de trabalho em equipa. 
Fazendo uso de um pensamento inovador e capacidade de 
adaptação à evolução dos tempos na elaboração dos planos e 
directivas para os trabalhos e operações da área de segurança, 
sempre contribuiu para a melhoria na eficácia de execução da 
lei bem como para a protecção e estabilidade de segurança da 
sociedade, bem como para a paz de longo prazo da RAEM. 

第 166/2020號保安司司長批示

保安司司長根據十二月三十日第66/94/M號法令核准的《澳

門保安部隊軍事化人員通則》第二百一十一條第一款所指附件

G規定的權限，以及第二百一十五條的規定，作出本批示。

治安警察局曾偉聰警員（編號227121）在履行職務時表現穩

健且不辭勞苦，保持高度投入感，以專業的態度及極佳的合作意

識和溝通能力，妥善完成獲指派的各項任務，與工作團隊同心協

力，展現出警隊專業團結的良好形象。

基於此，本人現特對曾偉聰警員予以公開嘉獎。

二零二零年十二月九日

保安司司長 黃少澤

嘉 獎

澳門特別行政區保安司司長，根據第182/2019號行政命令

第一款的規定，對警察總局局長助理羅偉業（João Augusto da 

Rosa）傑出的工作表現，予以嘉許。

羅偉業局長助理於1981年入職司法警察司（現司法警察

局），先後擔任助理警員、首席偵查員、副督察、督察、刑事調查

廳廳長；2004年被委任為司法警察局副局長；2010年3月獲委任

為警察總局局長助理，主管行動策劃中心至今。

羅偉業局長助理服務於司法警察局三十年間，克盡職守、專

業實幹，工作積極嚴謹、勇於承擔，屢次帶領同事快速、高效偵破

罪案，其後轉任警察總局局長助理一職，憑藉其豐富的刑事偵查

經驗、出色的組織協調能力、良好的職業道德操守、高度的團隊

合作精神，統籌各種大規模聯合打擊犯罪的警務行動，並以創新

的思維，與時俱進，為特區的安保工作及行動策劃出謀獻策，助

力提升執法成效，對維護社會安全穩定、特區長治久安作出卓越

貢獻。


