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indícios, até conseguir localizar os membros da rede de pros-
tituição e o seu abrigo. Na operação de detenção, demonstrou 
uma capacidade de organização eficiente e um forte espírito de 
equipa e como resultado conseguiu desmantelar o grupo crimi-
noso, contribuindo de forma extraordinária para salvaguardar 
a tranquilidade da comunidade e a dignidade 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 Wai Lok, 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 76/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Chao Teng Hin Filipe, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2011, foi des-
tacado, em 2020, para desempenhar funções no Gabinete de 
Singapura da INTERPOL.

Chao Teng Hin Filipe é uma pessoa dinâmica e empreende-
dora que exerce as suas funções com zelo, rigor e prudência. 
Tem demonstrado coragem em assumir responsabilidades e 
enfrentar as dificuldades, melhorando continuamente o seu 
desempenho para atingir um superior nível profissional, e pos-
suindo também excelentes capacidades de comunicação e de 
coordenação. O seu desempenho granjeou-lhe a grande estima 
de superiores e colegas.

Em Novembro de 2020, Chao Teng Hin Filipe foi seleciona-
do e destacado para desempenhar o cargo de comissário regio-
nal na INTERPOL. Vem dedicando-se ao fomento da confian-
ça mútua e da cooperação sincera com os homólogos de todos 
os países e regiões para garantir, ao máximo possível, que o 
intercâmbio transfronteiriço a nível policial não seja bloqueado 
em função do novo tipo de coronavírus. Desde que assumiu o 
cargo de comissário regional, tem participado de forma ampla 
na coordenação e na preparação de várias operações específi-
cas contra o terrorismo, tráfico de pessoas, crimes financeiros 
emergentes praticados através da rede, e em operações de 
perseguição de fugitivos, tendo alcançado resultados notáveis 
e contribuindo de forma importante para a salvaguarda da 
segurança internacional e regional. As suas actuações, com de-
dicação e elevado sentido de responsabilidade, são plenamente 
reconhecidas pela INTERPOL, o que melhora a imagem e o 
prestígio dos órgãos e agentes policiais da RAEM.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 3) 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 inves-
tigador criminal principal, Chao Teng Hin Filipe, a Menção de 
Mérito Excepcional e autorizo nos termos legais a frequência 
do curso de formação e acesso directo à categoria de investiga-
dor criminal chefe, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, caso con-
clua o curso com aproveitamento, para servir de estímulo.

9 de Agosto de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.


