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Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão directa para a 
categoria de investigador criminal principal, 4.º escalão, 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 74/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ng Kin Wang, em exercí-
cio de funções na Polícia Judiciária desde 2011, encontra-se ac-
tualmente ao serviço como chefia funcional no Departamento 
de Informações e Apoio.

Ng Kin Wang trabalha com profissionalismo, seriedade e 
prudência, possuindo distinta capacidade de análise global e 
boa ética profissional, tendo os resultados do seu trabalho sido 
reconhecidos e elogiados pelos superiores.

Ao longo do ano transacto, Ng Kin Wang liderou a sua 
equipa para participar nas averiguações técnicas dos casos de 
levantamento transfronteiriço e ilegal de dinheiro com uso de 
cartões e burlas telefónicas, conseguindo, com a paciência ex-
traordinária e a observação perspicaz, obter pistas críticas em 
abundantes informações, dando um forte apoio às subunida-
des de investigação e contribuindo para a resolução dos casos. 
Nos anos mais recentes, os crimes são praticados de forma 
mais diversificada e com meios mais sofisticados, pelo que a 
investigação se torna mais difícil em comparação com o passa-
do. Apesar disso, Ng Kin Wang, sem medo das dificuldades e 
desafios, tem melhorado constantemente a sua capacidade téc-
nica de averiguação e tem formulado também proactivamente 
sugestões que visam aperfeiçoar as técnicas usadas no trabalho 
do seu departamento, o que dá contributos efectivos para o au-
mento da eficácia na execução da lei.

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, alterada pela Lei 
n.º 14/2020, e sob proposta do director da Polícia Judiciária, 
atribuo ao investigador criminal principal, Ng Kin Wang, a 
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão 
directa para a categoria de investigador criminal principal, 2.º 
escalão, 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 75/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lau Weng Kun, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encontra-se 
actualmente destacado, como chefe de uma equipa de investi-
gação do Departamento de Informações e Apoio.


