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Tomada de posse da Directora, Wong Pou Ieng, e do Subdirector, 

Chao Wai Ieng, dos Serviços de Identificação 

A Directora, Wong Pou Ieng e o Subdirector, Chao Wai Ieng, dos 

Serviços de Identificação prestaram o seu compromisso de honra ontem 

(dia 18) em cerimónia de tomada de posse, presidida pelo Secretário para 

a Administração e Justiça, André Cheong e testemunhada pelo Chefe do 

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Ng Chi Kin. 

André Cheong destacou que tendo a DSI prestado serviços a todos 

os residentes de Macau, é um bom exemplo para o sector público no que 

diz respeito à administração, funcionamento interno e serviços ao público. 

Ainda esperou que os novos dirigentes mantenham a tradição e o espírito 

de serviço da DSI, colaborem com os chefes de departamentos e os 

colegas para enfrentar desafios e resolver dificuldades, no intuito de 

prestar melhor serviço ao público. 

No decorrer da cerimónia, Wong Pou Ieng e Chao Wai Ieng 

afirmaram que vão dedicar-se a prosseguir as convicções da DSI “melhor 

servir a população, zelar pelos princípios de integridade e imparcialidade, 

ser honesto e cordial, prestar serviços eficientes e de alta qualidade” para 

prestar serviços mais acessíveis e eficientes à população em comunhão de 

esforços com o pessoal da DSI. 

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 na Direcção dos Serviços de Identificação em 1998. Foi 

Chefe da Divisão do Registo Criminal e do Departamento de 

Identificação de Residentes, e exerceu a função de Subdirectora desde 

Março de 2018, tendo um profundo conhecimento e experiência no ramo 

da DSI.  

Chao Wai Ieng, licenciado em Engenharia Mecânica pela 

Universidade de Taiwan e em Direito pela Universidade de Macau, tendo 

ingressado no Comissariado contra a Corrupção em 2003, foi 

investigador-chefe, investigador-chefe superior e chefe do 2.º 

Departamento de Investigação, em regime de substituição. Exerceu a 

função de assessor do Gabinete do Secretário para a Administração e 

Justiça desde 20 de Dezembro de 2019.  
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