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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 70/2021

Menção de Mérito Excepcional

A chefe da Divisão de Apoio Técnico das Ciências Forenses 
da Polícia Judiciária, Pun Wai Yeng, faz parte da PJ há mais de 
23 anos, ao longo destes anos, tem trabalhado com diligência, 
elevado sentido de responsabilidade e mostrando ser muito 
exigente consigo própria. Ela vem ajudando, com base nos sóli-
dos conhecimentos profissionais e em nome do melhoramento 
contínuo, a promover de forma rigorosa e científica a política 
de «melhoria do trabalho policial com recurso à tecnologia», 
bem como lidera uma equipa profissional para oferecer apoio 
técnico no trabalho das ciências forenses, dando assim um 
contributo para garantir a estabilidade e eficiência do trabalho 
de peritagem das ciências forenses efectuado pela Polícia Judi-
ciária e apoiar a inovação e o progresso contínuo nas técnicas 
laboratoriais.

Com o desenvolvimento contínuo do trabalho de peritagem 
das ciências forense em direcção à especialização e diversifi-
cação, é necessário aumentar de forma contínua a exigência 
na gestão dos equipamentos especializados e materiais labora-
toriais. Nos últimos anos, Pun Wai Yeng liderou a sua equipa 
para fazer todos os esforços na promoção da gestão infor-
matizada, na criação e optimização de várias bases de dados 
específicas, o que contribuiu para o melhor aproveitamento 
dos recursos e o aumento da eficiência da gestão de materiais. 
Além disso, tem estado empenhada na criação de um sistema 
moderno de gestão da segurança do laboratório, no melhora-
mento do regime de gestão da segurança de produtos químicos, 
melhorando as capacidades dos funcionários relativamente 
à prevenção e resposta a incidentes causados pelos produtos 
químicos. Pun Wai Yeng tem vindo a desempenhar da melhor 
forma as suas funções, dando um grande apoio na peritagem 
e investigação criminal e um importante contributo para a im-
plementação da política de «melhoria do trabalho policial com 
recurso à tecnologia». 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e sob proposta 
do director da Polícia Judiciária, atribuo à chefe da Divisão de 
Apoio Técnico de Ciências Forenses da Polícia Judiciária, Pun 
Wai Yeng, a Menção de Mérito Excepcional para servir de 
estímulo.

26 de Junho de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 71/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Chang Chi Fai, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2006, desempenha 
actualmente funções de chefe da Divisão de Apoio Operacio-
nal de Segurança do Estado do Departamento de Segurança.
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Chang Chi Fai tem trabalhado com diligência, entusiasmo, 
prudência, rigor, modéstia e abnegação, tendo uma visão con-
juntural e uma observação perspicaz na identificação dos riscos, 
dando importância à colaboração e à complementaridade, 
dando apoio, com entusiasmo, aos novos colegas, conseguindo 
manter a coesão e o brio profissional da sua subunidade, e lide-
rando a sua equipa a ultrapassar as dificuldades. O seu desem-
penho do trabalho tem sido reconhecido.

Ao longo do ano passado, Chang Chi Fai participou em 
várias investigações e tarefas de apoio, tendo tido um desem-
penho excelente. Tem melhorado o seu trabalho, aproveitando 
plenamente as suas capacidades profissionais e a rica expe-
riência para liderar a equipa a intensificar as técnicas de inves-
tigação, o que contribuiu para o aumento do nível do trabalho 
no âmbito da recolha de informações e apoio operacional, de 
forma a auxiliar a PJ na prevenção e eliminação de eventuais 
riscos para a segurança. Durante o combate à epidemia, o in-
vestigador e a sua equipa participaram no trabalho de preven-
ção e controle em colaboração com as autoridades competentes 
na localização dos indivíduos de alto risco, isto deu um grande 
contributo para limitar os riscos de propagação e garantir a es-
tabilidade social e a segurança da população.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e sob proposta 
do director da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador crimi-
nal principal, Chang Chi Fai, a Menção de Mérito Excepcional, 
para servir de estímulo.

26 de Junho de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 72/2021

Menção de Mérito Excepcional

A técnica superior assessora, Lam Chi Ieng, em exercício de 
funções na Polícia Judiciária desde 2011, encontra-se actual-
mente destacada, como chefia funcional na Secção de Estudos 
Estratégicos e Apoio Técnico da Divisão de Investigação de 
Crimes de Branqueamento de Capitais.

Lam Chi Ieng demonstrou dedicação no exercício das suas 
funções, sendo uma pessoa prudente e pragmática, com exce-
lente capacidade de planeamento, consciência para a conjun-
tura global e visão de futuro. Dá grande importância ao traba-
lho em equipa, esforçando-se no seu auto-aperfeiçoamento e 
exercendo muitas vezes importantes funções designadas pelo 
superior hierárquico. A sua eficiência no trabalho granjeou-lhe 
elogios de superiores e colegas. 

Nos últimos anos, Lam Chi Ieng tem dado apoio técnico 
aos investigadores sobre análise de dados financeiros. Com 
a sua perspicaz capacidade de observação e uma sólida base 
de conhecimento profissional, conseguiu conjugar e descobrir 
ligações complexas e dissimuladas entre transacções finan-
ceiras, proporcionando a orientação-chave e fundamentação 
para a investigação. Quanto à prevenção do branqueamento de 
capitais, Lam Chi Ieng tem participado no grupo de trabalho 
inter-serviços contra lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo, onde mostrou uma excelente capacidade de análise 


