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NOTA DE IMPRENSA
Tomada de posse da subdirectora e de chefias dos Serviços de
Identificação
No dia 4 de Junho de 2018, realizou-se, pelas 10h00 da manhã, a cerimónia de
tomada de posse da subdirectora dos Serviços de Identificação, a qual foi presidida
pela Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan, e testemunhada pela
Chefe do Gabinete da Secretaria para a Administração e Justiça, Iao Man Leng, onde
Wong Pou Ieng prestou compromisso de honra para assumir o cargo de subdirectora
dos Serviços de Identificação.
Wong Pou Ieng, licenciada em Tradução (Chinês-Português) pela Universidade
de Macau, mestrada em Gestão pela Universidade de Zhongshan e em Direito pela
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, ingressou nos Serviços de
Identificação em 1998, foi Chefe da Divisão do Registo Criminal e do Departamento
de Identificação de Residentes, e entre Março e Maio de 2018, Subdirectora,
substituta. No decorrer da cerimónia, Wong Pou Ieng apresentou a sua gratidão pela
confiança depositada pela Senhora Secretária para a Administração e Justiça e pela
Directora da DSI, e afirmou que vai envidar todos os esforços para coadjuvar a
Directora da DSI e segundo os princípios governativos e em comunhão de esforços
com o pessoal da DSI, prosseguir a optimização permanente do processo da gestão
interna,

desenvolver

mais

trabalhos

do

campo

electrónico

no

circuito

interdepartamental e adoptar mais medidas convenientes para os cidadãos,
melhorando a qualidade do serviço a prestar para os cidadãos.
No mesmo dia, realizou-se ainda a cerimónia de tomada de posse de três chefes
de departamento e de um chefe de divisão da Direcção dos Serviços de Identificação,
a qual foi presidida pela Directora da DSI, Ao Ieong U, e testemunhada por diversas
chefias, onde Lau David, Kun Sin Yin, Chan Un Lai e Ng Wan Leng prestaram
compromissos de honra para assumirem os cargos de chefe do Departamento de
Identificação de Residentes, chefe do Departamento de Documentos de Viagem, chefe
do Departamento de Estudos da Exploração e Administração do Arquivo, e chefe da
Divisão de Produção e Administração do Arquivo, respectivamente.

Subdirectora da DSI, Wong Pou Ieng

Prestação de compromisso de honra da Subdirectora da DSI, Wong Pou Ieng (segunda
do lado direito)

Prestação de compromisso de honra das chefias de departamento e de divisão, Lau
David (segunda do lado esquerdo), Kun Sin Yin (segunda do lado direito), Chan Un
Lai (primeira do direito) e Ng Wan Leng (primeira do esquerdo)

