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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 70/2022

Menção de Mérito Excepcional

O subinspector da Polícia Judiciária, Lam Chan Fai, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encon-
tra-se actualmente ao serviço no Grupo de Prevenção Crimi-
nal na Área da Habitação da Divisão de Ligação entre Polícia 
e Comunidade e Relações Públicas, tendo sido nomeado chefia 
funcional desta subunidade.

Lam Chan Fai desempenha as suas funções com dedicação e 
entusiasmo, demonstrando lealdade, elevada responsabilidade, 
pragmatismo e competência no trabalho. Ele valoriza a coope-
ração em equipa e serve sempre de exemplo com as suas pró-
prias acções, merecendo o elogio dos superiores e a confiança 
dos colegas.

Lam Chan Fai tem posto em prática a concretização persis-
tente dos novos conceitos de policiamento. Tem liderado a sua 
equipa no desenvolvimento das actividades de divulgação de 
prevenção criminal na comunidade, e tem optimizado o tra-
balho de repressão da criminalidade adoptando pensamentos 
inovadores. Lam presta grande atenção às informações sobre 
ordem pública fornecidas pelos cidadãos e tem auxiliado as 
unidades de investigação criminal específicas para o seu de-
vido acompanhamento, dando assim impulso à resolução de 
vários casos criminais em prol da segurança pública. Simulta-
neamente, Lam desempenha plenamente o papel de ponte para 
motivar a participação de associações comunitárias e do públi-
co em geral no apoio ao trabalho de policiamento de proximi-
dade. Lam Chan Fai deu assim um relevante contributo para 
fortificar as relações entre polícia e a população, melhorando a 
imagem da equipa policial, e conjugando os esforços da polícia 
e da população em prol da tranquilidade da sociedade.

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 subinspector, Lam Chan Fai, a Menção de Mérito 
Excepcional e autorizo a sua progressão directa para a catego-
ria de subinspector, 3.º escalão, para servir de estímulo.

9 de Agosto de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 71/2022

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior de ciências forenses assessor, Lam Man 
Wa, em exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2005, 
encontra-se destacado no Departamento de Ciências Forenses, 
sendo encarregado do trabalho de análise e de inspecções ao 
local de crime.

Lam Man Wa é uma pessoa séria e tranquila, exerce as suas 
funções com entusiasmo, possuindo um elevado nível técnico 
profissional, é capaz de concluir os vários tipos de tarefas de 
análise que lhe são atribuídos, e revelou sempre disponibili-


