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dade para dar orientações aos seus subordinados, o que tem 
contribuído para o aumento da eficiência da subunidade, e vem 
granjeando o apreço de toda a equipa.

No ano passado, Lam Man Wa implementou, de forma 
dinâmica, as Linhas de Acção Governativa sobre o «Uso da 
Tecnologia para Melhorar o Trabalho Policial» e, aproveitando 
os seus vastos conhecimentos profissionais e o domínio das 
técnicas de peritagem, participou em várias inspecções a local 
do crime e mostrou a sua excelente capacidade no trabalho 
da peritagem forense, contribuindo significativamente para a 
resolução dos casos. Lam Man Wa contribui ainda em relação 
à informatização dos dados criminais e ao melhoramento do 
equipamento de inspecção ao local de crime, o que em muito 
tem ajudado a melhorar a capacidade de combate ao crime, 
através do desenvolvimento e o melhoramento das técnicas de 
criminalística.

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 técnico superior de 
ciências forenses assessor, Lam Man Wa, a Menção de Mérito 
Excepcional, 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 72/2022

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior de ciências forenses assessor, Mak Hon 
Kong, em exercício de funções na Polícia Judiciária desde 
2011, tem desempenhado as funções de peritagem na área da 
informática e cibernética na Divisão de Informática Forense. 

Mak Hon Kong tem manifestado sempre entusiasmo, é ri-
goroso e meticuloso no trabalho. Com o seu profundo conhe-
cimento profissional e experiência na peritagem informática, 
tem trabalhado em cooperação com a sua equipa para concluir 
diversas tarefas difíceis. Mak Hon Kong ajuda os colegas a 
resolver as dificuldades a nível das ciências forenses, demons-
trando inteira disponibilidade para colaborar no trabalho. O 
seu desempenho tem sido reconhecido repetidamente. 

No ano passado, Mak Hon Kong participou, de acordo com 
as instruções superiores, na recolha de provas de um caso de 
associação criminosa em que, perante um elevado número de 
equipamentos para examinar e a escassez de tempo, demons-
trou um elevado sentido de responsabilidade, cumprindo as 
suas responsabilidades proactivamente. Recorrendo ao seu co-
nhecimento profissional consolidado, uniu as forças da equipa 
e conseguiram obter provas importantes do enorme volume de 
dados analisado, dando assim um apoio muito importante à 
investigação do caso. Para além disso, Mak Hon Kong ajudou 
reiteradamente a subunidade a ultrapassar dificuldades téc-
nicas muito complexas, contribuindo de forma notável para a 
melhoria da eficácia desta polícia no combate à criminalidade 
que envolve novas tecnologias e aos novos crimes informáticos. 

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 téc-
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nico superior de ciências forenses assessor, Mak Hon Kong, a 
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão di-
recta para a categoria de técnico superior de ciências forenses 
assessor, 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 73/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ho Tai Meng, em exercí-
cio de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encontra-se 
actualmente destacado, como chefia funcional na Secção Ope-
racional e Investigação da Divisão de Investigação e Combate 
ao Tráfico de Estupefacientes.

No seu trabalho, Ho Tai Meng tem revelado seriedade e di-
ligência, nunca desistindo perante dificuldades, dá o exemplo 
no desempenho das suas funções. Com a sua liderança a sua 
equipa concluiu com eficiência as tarefas distribuídas. A sua 
capacidade da execução da lei granjeou-lhe a confiança dos su-
periores e o respeito dos colegas.

Nos últimos anos, Ho Tai Meng liderou a sua equipa no 
desmantelamento de vários casos graves ligados à droga contri-
buindo significativamente para preservar a estabilidade de 
Macau. Desde o início da epidemia do novo tipo de coronavírus, 
grupos de traficantes transfronteiriços têm recorrido a méto-
dos extremamente dissimulados, utilizando os serviços de cor-
reio. Ho Tai Meng, com sua profunda experiência e discerni-
mento, conseguiu descobrir com precisão os detalhes do crime 
e formulou, com destreza, estratégias para o combater. Além 
disso, esforçou-se para promover uma profunda colaboração 
entre a PJ, os Serviços de Alfândega, os Correios e o sector de 
logística, melhorando a prevenção e investigação conjunta, no 
sentido de combater eficazmente os crimes transfronteiriços 
associados à droga, demonstrando, assim, a sua excelente capa-
cidade de coordenação e eficácia na aplicação da lei. 

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, Ho Tai Meng, a Menção de Mérito Excepcional, 
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 74/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Leong Kin Wai, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2005, encontra-
-se actualmente destacado, como chefia funcional da Secção 
de Patrulhamento Contra Crimes Relacionados com o Jogo da 
Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo 
desta Polícia.


