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Tomada de posse do Director e da Subdirectora dos Serviços de 

Identificação, Chao Wai Ieng e Chan Un Lai 

  O Director, Chao Wai Ieng e a Subdirectora, Chan Un Lai, da Direcção 

dos Serviços de Identificação (DSI) prestaram o seu compromisso de honra 

hoje (dia 20) em cerimónia de tomada de posse, presidida pelo Secretário 

para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon e testemunhada pelo 

Chefe do Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Lam Chi 

Long. 

 Na cerimónia, Cheong Weng Chon desejou que a DSI, sob a liderança 

dos novos dirigentes e chefes, continue a manter as boas tradições e o 

espírito servidor, continuando a prestar à população serviços públicos de 

alta eficiência e qualidade. Cheong Weng Chon referiu que, desde o 

relaxamento das medidas de prevenção e controlo, o volume de trabalho 

alusivo aos serviços de requerimento de documentos aumentou rapidamente, 

a DSI executou rapidamente o plano de resposta e, com o apoio do Instituto 

para os Assuntos Municipais (IAM), aumentou o horário dos serviços de 

requerimento de documentos, com vista a responder às necessidades dos 

cidadãos, revelando o espírito de solidariedade e cooperação mútua entre os 

serviços públicos. 

 No decorrer da cerimónia, Chao Wai Ieng e Chan Un Lai afirmaram 

que vão envidar todos os esforços e em comunhão e união de esforços com 

o pessoal da DSI para executar efectivamente os trabalhos no âmbito de 

identificação, dedicando-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. 

 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 as funções de assessor do Gabinete do 

Secretário para a Administração e Justiça entre Dezembro de 2019 e Março 

de 2020. Desde Março de 2020, exerceu as funções de subdirector da DSI. 

Chan Un Lai, licenciada em Ciência pela Universidade de California, 

Berkeley e mestrada em Ciência (Comércio Electrónico e Engenharia da 

Internet) pela Universidade de Hong Kong. Desde 2007, trabalhou na DSI e 

sempre exerceu os trabalhos relativos à área de informática, e a partir de 

Junho de 2018, exerceu as funções de chefe de Departamento de Estudos da 

Exploração e Administração do Arquivo da DSI. 
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