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Tomada de posse dos dois chefes de Divisão da Direcção dos Serviços
de Identificação
No dia 1 de Março de 2018, realizou-se a cerimónia de tomada de posse de
chefias da Direcção dos Serviços de Identificação, a qual foi presidida pela Directora
da DSI, Ao Ieong U, e testemunhada por diversas chefias, onde Cheong Lai San e
Tong Wai Kit prestaram compromissos de honra para assumirem os cargos de chefe
da Divisão Administrativa e Financeira e chefe da Divisão do Registo de Associação e
Fundação, respectivamente. As duas chefias possuem, na sua respectiva área de
especialização, elevados níveis de conhecimentos e experiência de trabalho, sendo
competentes e qualificadas para o exercício do seu cargo.
Cheong Lai San, ingressada na DSI em Agosto de 2002, foi chefe da Divisão de
Exploração e Produção, entre Abril de 2008 e Dezembro de 2017, e de Dezembro de
2017 a Fevereiro de 2018 foi chefe da Divisão de Produção e Administração do
Arquivo. Desde Maio de 2004, exerceu funções de chefe substituta da Divisão de
Projectos e Organização, da Divisão Administrativa e Financeira, do Departamento de
Identificação de Residentes e do Departamento de Documentos de Viagem.
Tong Wai Kit ingressou na DSI em Setembro de 2001, tendo desempenhado
funções de chefe da Divisão Administrativa e Financeira entre Setembro de 2011 e
Fevereiro de 2018, e de Setembro de 2011 a Dezembro de 2017, coube-lhe assegurar
os trabalhos relativos à gestão e coordenação dos registos de associações e fundações,
para além da gestão de pessoal e recursos financeiros.
Com a mobilidade horizontal do pessoal de chefia, a DSI pretende prepará-lo
com capacidade de gestão integrada e, ao mesmo tempo, responder, de forma
dinâmica, às exigências suscitadas do desenvolvimento da sociedade, através do
aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e da simplificação de trâmites,
dando continuidade à diversificação e simplificação de serviços a favor da população
de Macau.

O pessoal da direcção da DSI com os chefes das divisões, Cheong Lai San (segunda
do esquerdo) e Tong Wai Kit (primeiro do esquerdo)

