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第 74/2021號保安司司長批示
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第 75/2021號保安司司長批示

卓越功績獎

2001

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.
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第 76/2021號保安司司長批示

卓越功績獎

2006

No exercício das suas funções, Lau Weng Kun tem revelado 
empenho e seriedade, liderando a sua equipa com espírito de 
responsabilidade e abnegação, cumprindo com eficácia as ta-
refas distribuídas pelos seus superiores sem se importar com 
perdas ou ganhos pessoais. Revelou uma atitude disciplinada, 
dando o exemplo com a sua própria conduta, pelo que o seu 
desempenho no trabalho de execução da lei lhe granjeou reco-
nhecimento.

Ao longo do ano transacto, Lau Weng Kun teve um desem-
penho excepcional no desmantelamento de vários casos de 
droga por encomenda, plantação de marijuana em recinto fe-
chado e rede de auxílio à imigração ilegal. Sobressaem dois ca-
sos, entre os vários investigados com empenho total pela equi-
pa sob sua liderança, e nos quais a cocaína líquida foi enviada 
por encomenda mediante método muito dissimulado, onde a 
droga era disfarçada como se fosse vinho tinto. Lau Weng Kun 
efectuou o trabalho de recolha de informações durante vários 
dias, sem interrupção, tendo efectuado uma análise minuciosa 
de todas as pistas, demonstrando uma excelente capacidade de 
planeamento e de coordenação durante a operação resultando, 
no final, na detenção dos criminosos e na apreensão de cocaí-
na líquida num valor total de 25 milhões, demonstrou assim a 
determinação e capacidade da equipa policial no combate aos 
crimes de estupefacientes, contribuindo e servindo como refe-
rência na investigação deste tipo de casos.

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, Lau Weng Kun, a Menção de Mérito Excepcio-
nal, 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 76/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ho Wai Lok, em exercício 
de funções na Polícia Judiciária desde 2006, encontra-se 
actualmente destacado, como chefe de uma equipa da Secção 
de Investigação do Tráfico de Pessoas da Divisão de Investiga-
ção e Combate ao Banditismo.

No seu trabalho diário, Ho Wai Lok tem revelado seriedade 
e prudência, sendo cauteloso na investigação e mostrou que 
nunca recua perante casos difíceis, tem aplicado o espírito de 
defesa da lei em prol da população. Tem trabalhado em estreita 
colaboração com os seus colegas estando sempre disposto a 
ajudar os novos chegados, serve de exemplo para todos, pelo 
que o seu desempenho no trabalho granjeou-lhe o reconheci-
mento dos seus superiores.

Ao longo do último ano, Ho Wai Lok liderou os elementos 
da sua equipa a investigarem vários casos com total empenho e, 
no decurso da investigação de um caso de uma pessoa desapa-
recida, a equipa deu o seu melhor no rastreamento, permitindo 
assim um rápido esclarecimento acerca dos motivos da falta de 
notícias e o descobrimento do paradeiro da pessoa procurada. 
Esta foi encontrada em estado de coma por excesso de medi-


