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É renovada a nomeação de Vong Vai Lon Agostinho, como 
vogal executivo do Conselho de Administração do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, pelo 
período de um ano, a partir de 9 de Abril de 2023, por possuir 
experiência e competência profissional adequadas para o exer-
cício das respectivas funções.

8 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 38/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
e nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, da alínea a) 
do artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 13.º e do n.º 3 do 
artigo 21.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comér-
cio e do Investimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/94/M, de 11 de Julho, e com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, do n.º 2 do artigo 1.º e 
do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a nomeação, em comissão eventual de serviço, 
de Vong Sin Man, como vogal executivo do Conselho de Admi-
nistração do Instituto de Promoção do Comércio e do Inves-
timento de Macau, pelo período de um ano, a partir de 6 de 
Abril de 2023, por possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas ao exercício das respectivas funções.

2. A remuneração mensal é fixada nos termos do Estatuto 
do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, a quem caberá suportar a respectiva remuneração e os 
encargos com os descontos para efeitos de previdência, na parte 
respeitante à entidade patronal.

8 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 39/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e nos 
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º, do artigo 14.º e dos 
n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatuto da Autoridade Monetária 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de 
Março, do n.º 2 do artigo 1.º e do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), bem como do artigo 8.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:
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É renovada a nomeação de Veronica Kuan Evans, como vogal 
do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de 
Macau, pelo período de um ano, a partir de 6 de Abril de 2023, 
por possuir experiência e competência profissional adequadas 
para o exercício das respectivas funções.

16 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 8 de Fevereiro de 2023:

Wong Chi Hong — renovada a comissão de serviço, como director 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
a partir de 5 de Abril de 2023 até 17 de Março de 2025, por 
possuir capacidade de gestão e experiência profissional ade-
quadas para o exercício das suas funções.

Ieong Meng Chao — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como director da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia) e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares 
do estatuto do pessoal de direcção e chefia), a partir de 24 
de Abril de 2023, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 
de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Louvor

Usando da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 86/2021, o Secretário para a Segurança do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, louva a subdirectora da 
Polícia Judiciária, Tou Sok Sam.

A subdirectora Tou Sok Sam, ingressou na Directoria da 
Polícia Judiciária em 1990, desempenhando sucessivamente, 
a partir de 1998, o cargo de chefe da Divisão de Recursos 
Humanos, Acolhimento e Relações Públicas e chefe do Depar-
tamento de Gestão e Planeamento no ano 2004. Desde o ano 
2014 até à presente data, assumiu o cargo de subdirectora da 
Polícia Judiciária. Foram-lhe concedidas 8 louvores individuais 
e 12 louvores colectivos ao longo dos anos do desempenho das 
funções. 

A subdirectora tem vindo a exercer as suas funções com 
prudência, elevada responsabilidade e de forma bem planeada. 
Empenhando-se com dinamismo na criação de coesão na sua 


