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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 3/2002

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 58/99/M, de
18 de Outubro, o Chefe do Executivo manda:

Único. A taxa de funcionamento semestral, a pagar no ano
2001, pelas instituições financeiras offshore a operar na RAEM
é fixada em MOP 30.000,00 (trinta mil patacas), valor mínimo
indicado na tabela anexa ao Despacho n.º 237/GM/99, de 29 de
Outubro.

15 de Janeiro de 2002.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 4/2002

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 19/2001, e no n.º 2 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe
do Executivo manda:

É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de
2002, o orçamento privativo do Fundo de Pensões, relativo ao
ano económico de 2002, sendo as receitas e as despesas calcula-
das, respectivamente, em MOP 855.750.000,00 (oitocentos e cin-
quenta e cinco milhões, setecentas e cinquenta mil patacas) e
MOP 104.788.000,00 (cento e quatro milhões, setecentas e oi-
tenta e oito mil patacas), de que resulta um acréscimo patrimonial
de MOP 750.962.000,00 (setecentos e cinquenta milhões, nove-
centas e sessenta e duas mil patacas), e que faz parte integrante do
presente despacho.

16 de Janeiro de 2002.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

澳 門 特 別 行 政 區

第 3/2002 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據十月十八日第 58/99/M 號法令第十四條第二款的規

定，作出本批示。

獨一款 —— 在澳門特別行政區營運之離岸金融機構於二零零

一年須繳納每半年一次之運作費為澳門幣三萬圓整，即十月二十

九日第 237/GM/99 號批示附件所載之最低金額。

二零零二年一月十五日

行政長官 何厚鏵

第 4/2002 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第 19/2001 號法律第四條第一款及九月二十七日第 53/

93/M 號法令第四條第二款的規定，作出本批示。

核准退休基金會二零零二年財政年度之本身預算，並於二零

零二年一月一日起開始執行，預計收入及開支之金額分別為澳

門幣 855,750,000.00（捌億伍仟伍佰柒拾伍萬圓整）及澳門幣

104,788,000.00（壹億零肆佰柒拾捌萬捌仟圓整），從而使財產增

加澳門幣 750,962,000.00（柒億伍仟零玖拾陸萬貳仟圓整），該預

算為本批示之組成部分。

二零零二年一月十六日

行政長官 何厚鏵

––––––––––––––

退休基金會二零零二年度本身預算

按性質劃分之收益

Orçamento privativo do Fundo de Pensões

Exercício de 2002
Proveitos por natureza

單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002
Código 賬目名稱 預算金額

orçamental Denominação das contas Valor
das contas orçamental

71 退休金及撫卹金制度之供款及共同分擔 669,000,000

DESCONTOS E COMPARTICIPAÇÕES PARA APOSENTACÃO

E SOBREVIVÊNCIA



N.º 3 — 21-1-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 41

單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

71.1 退休金及撫卹金制度之供款 223,000,000

DESCONTOS PARA APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA

71.1.1 退休金制度之供款 200,700,000

Descontos para aposentação

71.1.2 撫卹金制度之供款 22,300,000

Descontos para sobrevivência

71.2 退休金及撫卹金制度之共同分擔 446,000,000

COMPARTICIPAÇÕES PARA APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA

71.2.1 退休金制度之共同分擔 401,400,000

Comparticipações para aposentação

71.2.2 撫卹金制度之共同分擔 44,600,000

Comparticipações para sobrevivência

74 營運補貼 37,000,000

SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO

74.1 澳門賽馬會有限公司之補償 37,000,000

Compensação da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A.R.L.

75 附屬收益 3,960,000

RECEITAS SUPLEMENTARES

75.1 都市性房地產租金 3,960,000

Renda de prédios urbanos

78 財務收益及盈餘 145,270,000

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

78.1 利息所得 50,757,000

JUROS OBTIDOS

78.1.1 往來存款利息收入 113,000

Juros de depósitos à ordem

78.1.2 定期存款利息收入 42,653,000

Juros de depósitos a prazo

78.1.3 債券利息收入 7,990,000

Juros de obrigações

78.1.9 其他利息收入 1,000

Outros juros

78.5 兌換差額收益 0

DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS

78.7 財務投資之盈餘 94,513,000

GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

78.7.1 短期証券投資之盈餘 94,513,000

Ganhos em aplicações de curto prazo em títulos

78.7.2 中長期証券投資之盈餘 0

Ganhos em aplicações de médio e longo prazos em títulos

79 非經常性收益及盈餘 520,000

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

79.7 前期之修正 520,000

CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES
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單位：澳門幣

Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

79.7.1 供款及共同分擔 400,000

Descontos e comparticipações

79.7.2 退休金/補助之撥回 120,000

Reposições de pensões/abonos

79.7.9 其他未列明項目 0

Outros não especificados

79.8 其他非經常性收益及盈餘 0

PROVEITOS/GANHOS EXTRAORDINÁRIOS — OUTROS

79.8.8 其他未列明項目 0

Outros não especificados

本年度之總收益 Total de proveitos 855,750,000

退休基金會二零零二年度本身預算

按性質劃分之開支

Orçamento privativo do Fundo de Pensões

Exercício de 2002

Custos por natureza

單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor
das contas orçamental

61 退休人員級別的退休金及其他給付 77,779,000

PENSÕES E OUTRAS PRESTAÇÕES ÀS CLASSES INACTIVAS

61.1 退休金及其他補助 76,360,000

Pensões e outros abonos

61.1.1 房屋津貼 2,157,000

Subsídio de residência

61.1.2 家庭津貼 1,243,000

Subsídio de família

61.1.3 聖誕津貼 5,876,000

Subsídio de Natal

61.1.4 公務員退休金 57,019,000

Pensões de aposentação e reforma

61.1.5 第十四個月之津貼 4,947,000

Subsídio de 14.º mês

61.1.6 撫卹金 5,118,000

Pensões de sobrevivência

61.2 退休人員級別的其他給付 1,419,000

OUTRAS PRESTAÇÕES ÀS CLASSES INACTIVAS
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單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

61.2.2 社會福利金——退休人員 869,000

Previdência social — Aposentados

61.2.3 交通運輸費 150,000

Transportes por outros motivos

61.2.4 社會及文化活動 400,000

Actividades sociais e culturais

63 第三者作出之供應及提出之勞務 2,889,200

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

63.1 第三者作出之供應 410,000

FORNECIMENTOS DE TERCEIROS

63.1.1 水 7,400

Água

63.1.2 電 132,600

Energia

63.1.3 燃油 6,500

Combustíveis

63.1.4 保養及維修物料 70,000

Material de conservação e reparação

63.1.5 非耐用品及器具 3,500

Utensílios de desgaste rápido

63.1.6 辦公室用品 120,000

Material de escritório

63.1.7 廣告及宣傳用品 3,000

Material de publicidade e propaganda

63.1.8 其他供應 67,000

Outros fornecimentos

63.2 第三者提供之勞務（I） 1,846,400

SERVIÇOS DE TERCEIROS (I)

63.2.1 房屋及其他租金 63,000

Rendas e alugueres

63.2.2 交際費 10,000

Despesas de representação

63.2.3 保養及維修 510,000

Serviços de conservação e reparação

63.2.4 通訊 130,000

Comunicação

63.2.5 保險 75,400

Seguros

63.2.6 廣告及宣傳 58,000

Publicidade e propaganda

63.2.7 專業技術工作 1,000,000

Trabalhos especializados

63.3 第三者提供之勞務（II） 632,800

SERVIÇOS DE TERCEIROS (II)

63.3.1 交通費，住宿及膳食（葡萄牙及其他國家） 112,200

Deslocações e estadias (Portugal e outros países)
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單位：澳門幣

Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

63.3.3 交通費，住宿及膳食（香港及澳門） 5,600

Deslocações e estadias (Hong Kong e Macau)

63.3.5 報酬金 300,000

Honorários

63.3.6 訟費及公證費 15,000

Contencioso e notariado

63.3.8 其他勞務 200,000

Outros serviços

64 人事費用 21,411,600

DESPESAS COM O PESSOAL

64.1 管理層報酬 1,913,500

REMUNERAÇÕES DOS CORPOS GERENTES

64.1.1 薪酬 1,560,800

Remuneração anual

64.1.2 假期津貼 87,000

Subsídio de férias

64.1.3 聖誕津貼 87,000

Subsídio de Natal

64.1.4 其他報酬 178,700

Outras remunerações

64.2 員工報酬 16,611,200

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

64.2.1 薪酬 14,351,000

Remuneração anual

64.2.2 假期津貼 1,112,300

Subsídio de férias

64.2.3 聖誕津貼 1,147,900

Subsídio de Natal

64.3 額外報酬 159,100

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

64.3.1 超時工作 28,800

Horas extraordinárias

64.3.2 啟程津貼 10,000

Ajudas de custo de embarque

64.3.3 日津貼 48,500

Ajudas de custo diárias

64.3.5 交通、運輸費及保險 43,000

Deslocações, bagagens e seguros

64.3.6 私人電話 5,800

Telefones individuais

64.3.7 出席費 0

Senhas de presença

64.3.8 社會福利金 23,000

Previdência social
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單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

64.4 報酬負擔 2,566,300

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

64.4.1 退休金制度之共同分擔 2,305,000

Comparticipação na compensação de aposentação

64.4.2 撫卹金制度之共同分擔 257,000

Comparticipação na compensação de sobrevivência

64.4.3 社會保障之供款 4,300

Encargos sociais

64.5 員工培訓 80,000

FORMAÇÃO DE PESSOAL

64.5.1 培訓課程及講座 50,000

Cursos e seminários externos

64.5.2 實習 15,000

Estágios

64.5.3 員工內部培訓 15,000

Formação interna de pessoal

64.7 工作意外及職業病保險 4,000

SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL E DE TRABALHO

64.7.1 個人及工作意外保險 4,000

Seguros de acidente pessoal e de trabalho

64.8 其他人事費用 77,500

OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL

64.8.1 制服及工作證 10,000

Vestuário e cartões de identificação

64.8.2 人員聯歡 30,000

Convívio de pessoal

64.8.3 食物及飲品 31,500

Vitualhas

64.8.4 醫藥用品 1,000

Assistência médica e medicamentosa a funcionários

64.8.8 家居裝備 0

Apetrechamento de residências

64.8.9 雜項 5,000

Diversos

65 其他營運開支及虧損 12,000

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

65.8.2 書籍及技術文件 12,000

Livros e documentação técnica

66 本年度之攤折及重置 470,900

AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES DO EXERCÍCIO

66.2.5 運輸工具 3,000

De material carga, transporte
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單位：澳門幣
Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

Código 賬目名稱 預算金額
orçamental Denominação das contas Valor

das contas orçamental

66.2.6 行政設備及各種傢具 121,100

De equipamento administrativo e social e mobiliário diverso

66.2.7 資訊設備 346,800

De equipamento de informática

67 本年度備用金 0

PROVISÕES DO EXERCÍCIO

67.4.1 財務資產——債券 0

Imobilizações financeiras — Obrigações

68 財務開支及虧損 473,900

CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS

68.3 不動產投資之攤折 457,900

Amortizações de investimentos em imóveis

68.3.2 大廈及其他建築物 457,900

Edifícios e outras construções

68.8 其他財務開支及虧損 16,000

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS

68.8.1 財務開支——供款退還之利息 1,500

Custos financeiros — Juros s/restituição de descontos

68.8.2 財務開支——銀行服務 13,500

Custos financeiros — Serviços bancários

68.8.8 財務開支——其他未列明項目 1,000

Custos financeiros — Outros não especificados

69 非經常性開支及虧損 1,751,400

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS

69.4 固定資產之虧損 10,000

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS — IMOBILIZAÇÕES

69.4.5 報廢 10,000

Abates

69.7 前期之修正 1,740,000

CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES

69.7.1 退還 500,000

Restituições

69.7.9 其他未列明項目 1,240,000

Outros não especificados

69.8 其他非經常性開支及虧損 1,400

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS

69.8.8 其他未列明項目 1,400

Outros não especificados

本年度之總開支 Total dos custos do exercício 104,788,000

本年度之損益淨額 Resultado líquido do exercício 750,962,000
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退休基金會二零零二年度本身預算

資源及投資

Orçamento privativo do Fundo de Pensões

Exercício de 2002

Recursos e aplicações

單位 : 澳門幣

Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

 Código 賬目名稱 預算建議 預計累積金額

orçamental Denominação das contas Valor Valor

das contas orçamental acumulado

資源

Recursos

88 損益淨額 750,962,000 4,034,923,156

RESULTADOS LÍQUIDOS

公營部門的轉移 0 631,393,285

TRANSFERÊNCIA DO SECTOR PÚBLICO

51.1.1 特區預算的轉移 0 412,376,995

Transferência do orçamento da RAEM

51.1.2 自治實體的轉移 0 219,016,290

Transferência das entidades autónomas

其他資源 (8,403,147) (7,569,654)

OUTROS RECURSOS

23/28 各類債務人及債權人 (9,331,927) (17,716,906)

Devedores e credores diversos

48 攤折 928,780 10,147,252

AMORTIZAÇÕES

48.1 不動產投資 457,880 6,410,260

Investimento em imóveis

48.2 有形資產 470,900 3,736,992

Imobilizações corpóreas

資源總額  Total dos recursos 742,558,853 4,658,746,787

投資

Aplicações

11/12/15 流動資金 0 2,234,645

Disponibilidades à ordem e na caixa do Tesouro

14 定期存款 648,903,629 1,887,470,422

Depósitos a prazo

41.1.4 投資組合 94,513,000 2,582,664,256

«Portfólios»

41.2.3 債券 (1,357,776) 145,099,980

Obrigações

41.5.1 藝術品投資 0 13,685,599

Obras de arte

41.5.2 不動產之投資 0 22,893,735

Investimentos em imóveis

投資總額  Total das aplicações financeiras 742,058,853 4,654,048,637

42.51 車輛 0 231,754

Viaturas

42.61 辦公室設備 60,000 741,597

Equipamento de escritório
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單位 : 澳門幣

Unidade: Patacas

預算之賬目編號 2002

 Código 賬目名稱 預算建議 預計累積金額

orçamental Denominação das contas Valor Valor

das contas orçamental acumulado

42.62 通訊設備 50,000 224,907

Equipamento de telecomunicações

42.63 傢具及器具 40,000 698,326

Mobiliário e utensílios

42.64 舒適及裝飾用品 0 39,222

Artigo de conforto e decoração

42.65 器材 0 37,360

Aparelhagens

42.69 住宅傢具及設備 0 5,430

Mobiliário e equipamento da residência

42.81 資訊設備 300,000 2,157,485

Equipamento de informática

42.82 資訊軟件 50,000 562,069

Programas de informática

有形資產總額  Total das imobilizações corpóreas 500,000 4,698,150

投資總額  Total das aplicações 742,558,853 4,658,746,787

二零零一年七月十六日於退休基金會——行政管理委員會——

主席：劉婉婷；副主席：沙蓮達；委員：馬丁士，雪萬龍

––––––––––

Fundo de Pensões, aos 16 de Julho de 2001. — O Conselho de
Administração. — A Presidente, Lau Un Teng aliás Winnie Lau.
— A Vice-Presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier.
— Os Vogais, António Ernesto Silveiro Gomes Martins — Ma-
nuel Joaquim das Neves.

退 休 基 金 會 人 員 編 制

Quadro de pessoal do Fundo de Pensões

人員組別 職別 官職及職程 職位數目

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras N.º de lugares

- 行政管理委員會主席 1

Presidente do Conselho de Administração

- 行政管理委員會副主席 1

Vice-Presidente do Conselho de Administração

- 行政管理人（全職或兼職） 3

 
領導及主管

Administradores (A tempo inteiro ou a tempo parcial)

 Direcção e chefia - 廳長 1

Chefe de departamento

- 處長 2

Chefe de divisão

- 人事、行政事務暨總務部主管 1

Chefe do Núcleo de Pessoal, Expediente e Economato
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第 2/2002 號行政長官公告

中華人民共和國澳門特別行政區政府

與柬埔寨王國政府航班協定

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第三條（六）項

和第六條第一款的規定，命令公佈《中華人民共和國澳門特別行

政區政府和柬埔寨王國政府航班協定》。

二零零二年一月十五日發佈。

行政長官 何厚鏵

中華人民共和國澳門特別行政區政府

和柬埔寨王國政府航班協定

經中華人民共和國中央人民政府授權簽訂本協定的中華人民共和國澳門特別行政區政府和柬埔寨王國政府，

意欲締結一項協定，為澳門特別行政區和柬埔寨王國之間的航班提供框架；

達成協定如下：

人員組別 職別 官職及職程 職位數目

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras N.º de lugares

 高級技術員 9 高級技術員 15

 Técnico superior Técnico superior

 技術員 8 技術員 5

 Técnico Técnico

 傳譯及翻譯 - 翻譯員 1

 Interpretação e Tradução Intérprete-Tradutor

9 高級資訊技術員 1

Técnico superior de informática

 資訊員 8 資訊技術員 1

 Informática Técnico de informática

7 資訊督導員 1

Assistente de informática

7 技術輔導員 23

 
專業技術員

Adjunto-técnico

 Técnico profissional 6 助理技術員 3

Técnico auxiliar

 行政人員 5 行政文員 3

 Administrativo Oficial administrativo

總額     Total 62

Aviso do Chefe do Executivo n.º 2/2002

Acordo de Transporte Aéreo entre o Governo da Região
Administrativa Especial de Macau da República Popular

da China e o Governo do  Reino do Camboja

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea
6) do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Re-
gião Administrativa Especial de Macau, o «Acordo de Trans-
porte Aéreo entre o Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau da República Popular da China e o Governo do
Reino do Camboja».

Promulgado em 15 de Janeiro de 2002.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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第一條

定 義

除非文中另有說明，在本協定中：

一. “航空當局”一詞在澳門特別行政區方面指民航局或其繼任機構；在柬埔寨王國方面則指內閣辦公廳民航事務國務秘書或其

繼任機構；

二. “指定空運企業”一詞指根據本協定第四條獲得指定和授權的一家空運企業；

三. “地區”在澳門特別行政區方面包括澳門半島、仔島和路環島； 在柬埔寨王國方面，則採納一九四四年十二月七日在芝加

哥開放簽字的國際民航公約（以下簡稱為公約）內第二條中有關“領土”的含意；

四. 關於“航班”、“國際航班”、“空運企業”和“非運輸業務性經停”名詞分別採納上述公約內第九十六條所載的含意；

五. “使用費”一詞指主管當局為飛機、機組、旅客及貨物提供機場建築物或設施，或航空導航設施，包括相關的服務及設施而

向空運企業收取或准許收取的費用；

六. “本協定”一詞包括本協定的附件和對附件或本協定的任何修改；

七.  締約一方的“法律和規定”一詞指在任何時間在該締約方地區內有效的法律和規定。

第二條

公約規定

締約雙方在執行本協定時， 其作法應符合公約的規定，包括附件和對公約或對附件的任何修改，只要這些規定適用於締約雙方。

第三條

權利的授予

一. 締約一方給予締約另一方的國際航班下列權利：

（一） 飛越其地區而不降停的權利；

（二） 在其地區內作非運輸業務性經停的權利。

二. 締約一方給予締約另一方本協定下文所規定的權利，以便經營本協定附件內有關部分中規定航線的國際航班。此種航班和航

線以下分別稱之為“協議航班”和“規定航線”。締約一方指定的空運企業，在規定航線上經營協議航班時，除可享有本條第一款所

列權利之外，有權在締約另一方地區內本協定航線表中該航線規定的地點降停，以便上下載運前往和來自下列地點的旅客、行李和貨

物，包括郵件：

（一） 締約一方的地區；和

（二） 締約雙方航空當局隨時商定的此種中間點和以遠點。

第四條

空運企業的指定和許可

一. 締約一方有權以書面向締約另一方指定多家空運企業在規定的航線上經營協議航班，並且有權取消或更改此種指定。
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二. 締約另一方在收到上述指定後，在不違反本條第三款和第四款規定的情況下， 應毫不延誤地向被指定的一家或多家空運企業

授予適當的經營許可。

三. 締約一方航空當局可以要求締約另一方所指定的空運企業向其証實， 該空運企業具備資格履行該當局根據通常及合理地應用

於經營國際航班的法律和規定所規定的條件。

四. 締約一方如未能滿意該空運企業在締約另一方地區註冊和以該地區為主要經營地， 則有權拒絕授予本條第二款所述的經營許

可， 或對該指定空運企業行使本協定第二條第二款中所規定的權利附加它認為必要的條件。

五. 空運企業一經指定和授權，即可開始經營協議航班，條件是該空運企業遵守本協定適用的規定。

第五條

法律和規定的適用

一. 締約一方關於從事國際飛行的飛機進出其地區的法律、規定和程序， 或關於該等飛機在其地區內運行和航行的法律和規定，

均適用於締約另一方指定的一家或多家空運企業轄下的任何國籍的飛機， 該飛機進出或停留於該締約一方的地區時，均須遵守該等

法律和規定。

二. 締約一方關於飛機上的旅客、機組、貨物或郵件進出其地區的法律和規定，例如入境、放行、移民、護照、海關及檢疫的規

定，締約另一方指定的一家或多家空運企業的旅客、機組、貨物或郵件進出或停留於締約一方的地區時，均須履行或代為履行。

三. 締約一方在締約另一方指定的一家或多家空運企業實施本條所述的法律和規定方面，不得給予本方的空運企業更優惠的待遇。

第六條

撤銷或暫停經營許可

一. 締約一方有權撤銷或暫停經營許可，或暫停締約另一方指定空運企業行使本協定第三條第二款所規定的權利，或對行使此等

權利規定其認為必要的條件：

（一） 如其不滿意該空運企業是在締約另一方地區註冊和以該地區為主要經營地；或

（二） 該空運企業未能遵守授予此等權利的締約一方的法律和規定；或

（三） 該空運企業未能按照本協定所規定的條件經營。

二. 除非本條第一款所述的撤銷或暫停經營許可，或暫停行使權利或規定條件必須立即執行， 以防止進一步違反法律和規定， 否

則這種權利只能在與締約另一方協商後方可行使。

第七條

經營協議航班的原則

一. 締約雙方指定的空運企業應享有公平均等的機會在規定航線上經營協議航班。

二. 在經營協議航班方面，締約一方指定空運企業應考慮到締約另一方指定空運企業的利益， 以免不適當地影響該空運企業在相

同航線的全部或部分航段上所提供的航班。

三. 締約雙方指定空運企業提供的協議航班，應與公眾對規定航線的運輸需求保持密切關係。其主要目的，是按合理載運比例，

提供足夠的運力，以滿足當前和合理預計到的前往或來自指定空運企業的締約一方地區的旅客和貨物包括郵件的需求。為在指定空運

企業的締約一方地區地點以外的規定航線上的地點上下客貨包括郵件提供運輸，應根據運力需與下列各點相聯係的總原則辦理：
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（一） 來自和前往指定空運企業的締約一方地區的運輸需要；

（二） 在考慮到該地區國家的空運企業所建立的其它航班之後，協議航班途經地區的運輸需要。

第八條

批准飛行時刻表

一. 締約雙方指定空運企業最少應在建議生效日期三十天之前將建議的協議航班飛行時刻表及任何有關修訂飛行時刻表的建議，

提交締約雙方航空當局批准。

二. 締約雙方指定空運企業可以在臨時基礎上， 在規定航線上經營輔助性航班。此類航班的申請批准書最少應在建議經營日期前

三個工作日提交締約雙方的航空當局批准。

第九條

運 價

一. “運價”一詞指：

（一） 一家空運企業為在定期航班上運輸旅客及其行李所收取的票價和對此種運輸輔助服務的費用和條件；

（二） 一家空運企業為在定期航班上運輸貨物 （不包括郵件）所收取的貨運價；

（三） 任何此種票價和貨運價， 包括附帶好處的可用性或適用性的條件；和

（四） 一家空運企業就代理人為定期航班的運輸出售的客票或填開的貨運單支付給代理人的代理手續費。

二. 締約一方指定空運企業就前往和來自締約另一方地區的運輸所採用的運價應在合理的水平上制定，適當注意所有有關因素，

包括經營成本、使用者利益、合理利潤、每一航班特點以及其它空運企業收取的運價。

三. 本條第二款所述的運價可由尋求批准此項運價的指定空運企業在與其他的空運企業協商之後確定。但是， 如果某空運企業未

能取得其他指定空運企業同意此種運價，或因為沒有其他空運企業經營相同航線時，不應阻止該指定空運企業提議或航空當局批准任

何運價。在此文中，“相同航線”指經營的航線，而不是規定航線。

四. 本條第三款所述的運價應在其建議實施之日至少六十天以前提交締約雙方航空當局批准。如在提交運價後三十天內任何一方

航空當局未通知另一方航空當局不批准， 則運價即被視為已獲批准。在特殊情況下，經上述當局同意，上述期限可以縮短。

五. 如果締約一方航空當局根據本條第四款不批准某項運價，締約雙方航空當局應努力通過相互協議確定運價。 此種談判須在締

約一方航空當局通知締約另一方航空當局不批准此項運價之日三十天內開始。 在未達成協議時，將根據本協定第十八條規定的條款

解決爭議。

六. 一項制定的運價應持續有效，直至根據本條或本協定第十七條制定新的運價為止， 但不可自締約一方航空當局不批准之日起

超過十二個月。

七. 締約一方航空當局將努力確保指定空運企業遵守向締約雙方航空當局申報的協議運價以及空運企業不直接或間接地以任何方

式非法回扣運價的任何部分。

第十條

關 稅

一. 締約任何一方指定空運企業經營國際航班的飛機、其機上正常設備、燃料、潤滑油、包括發動機在內的零備件和機上供應品

（包括但並不限於諸如食品、飲料、煙草等物品），締約另一方應在互惠的基礎上，免除所有關稅、消費稅以及並非根據抵埠提供服

務的開支所收取的類似費和收費， 條件是此等設備和供應品必須留置在飛機上。
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二. 締約一方指定空運企業運進或代表其運進締約另一方地區，或由該指定空運企業裝上飛機，專供經營國際航班機上使用的正

常設備、零備件、燃料與潤滑油、機上供應品、印制的客票、貨運單、任何印上締約一方指定空運企業標誌的印刷品和該指定空運企

業免費發送的普通宣傳資料， 即使此等物品在該締約方的地區裝上飛機供在該締約方地區上空航段上使用， 締約另一方基於互惠原

則， 應免除所有關稅、消費稅以及並非根據飛機抵埠所提供服務的開支而收取的類似費用和收費。

三. 本條第一款和第二款所述物品需要置於有關當局監管或控制之下。

四. 締約任何一方指定空運企業飛機上的機上正常設備、零備件、燃料與潤滑油和機上供應品，只有在締約另一方海關當局同意

之後，方可在締約另一方地區內卸下。該海關當局可規定該物品須接受監管，直至該等物品重新出口或按照海關的規定另行處理。

五. 在締約任何一方指定的空運企業已與另一家或多家空運企業關於在締約另一方地區租用或移交本條第一款和第二款所規定各

項物品作出安排的情況下， 本條規定的免除辦法亦將適用， 但該另一家空運企業或多家空運企業須同樣享有該締約另一方的此項免

除。

第十一條

航空保安

一. 締約雙方重申彼此之間對保障民航安全免受非法行為干擾的責任構成本協定不可缺少的一個部分。締約雙方應特別遵守一九

六三年九月十四日在東京簽訂的關於在航空器內犯罪和犯有某些其它行為的公約、一九七零年十二月十六日在海牙簽訂的關於制止非

法劫持航空器的公約， 以及一九七一年九月二十三日在蒙特利爾簽訂的關於制止危害民用航空安全的非法行為的公約內關於航空保

安的規定。

二. 締約雙方應根據請求相互提供一切必要的協助，以防止非法劫持民用飛機和其他危及該等飛機、及其旅客和機組、機場和導

航設施安全的非法行為， 以及危及民航安全的任何其他威脅。

三. 締約雙方在其相互關係中，應遵守國際民航組織所制定和指定為一九四四年十二月七日在芝加哥開放簽字的國際民航公約附

件的適用的航空保安規定。締約雙方須要求， 締約各方註冊的飛機經營機構或以締約各方地區為主要經營地或永久駐地的飛機經營

機構， 以及締約各方地區的機場經營機構的運作符合該等航空保安規定。

四. 締約雙方同意，該等飛機經營機構在進出或留在締約另一方的地區時， 需要遵守締約另一方要求的本條第三款所述的航空保

安的規定。締約各方須確保在其地區內有效地實施足夠的措施，以保護飛機， 並在旅客登機或裝載貨物之前及登機裝貨時， 檢查旅

客、機組、手提物品、行李、貨物和機上供應品。締約各方對締約另一方為對付某項特定的威脅要求採取合理的特別保安措施，亦應

給予同情的考慮。

五. 倘若發生非法劫持民用飛機的事件或威脅，或其他針對民用飛機， 其旅客和機組、機場及航空導航設施安全的非法行為，締

約雙方須互相協助， 提供通訊聯絡的便利及其他適當措施， 以便迅速及安全地終止上述事件或此種事件的威脅。

第十二條

適航性

一. 為了經營本協定規定的航班，締約一方頒發或核准有效的適航證、資格證和執照， 締約另一方應在其有效期內承認其有效，

條件是頒發或核准此種證件或執照的要求相等或高於根據公約可能確定的最低標準。但是，締約一方對為在其地區上空飛行和在其地

區內降落， 由締約另一方發給或核准對澳門特別行政區而言其自己居民和對柬埔寨王國而言其自己國民的資格證和執照， 保留拒絕

承認的權利。

二. 締約一方航空當局可以就締約另一方在航空設施、空勤機組、飛機和指定空運企業經營方面保持和實施的安全和保安標準和

要求提出協商。如果此種協商之後， 締約一方航空當局發現締約另一方在這些方面未能有效地保持和實施至少相等或高於根據公約

可能確定的最低標準的安全和保安標準和要求， 它們將通知締約另一方此種結果以及為使安全和保安標準和要求達到至少相等於根

據公約可能制定的最低標準而認為必要的步驟，締約另一方應採取適當的步驟按此糾正。
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三. 在締約另一方未在合理時間內採取此種適當行動的情況下，締約一方根據第四條，保留拒發、限制、中止、撤銷或對締約另

一方指定空運企業的經營許可規定條件的權利。

第十三條

提供統計資料

締約一方航空當局應按要求， 向締約另一方航空當局提供合理所需的定期或其它統計資料， 以審查本條開始時所述締約方指定

空運企業在協議航班上所提供的運力。這些資料應包括確定這些空運企業在協議航班上運輸業務量所需的全部資料。

第十四條

收入匯出

澳門特別行政區指定空運企業有權在有要求時將在當地獲得的收支餘額兌換並匯回澳門特別行政區。 柬埔寨王國指定空運企業

有權在有要求時將在當地獲得的收支餘額兌換並匯回柬埔寨王國。兌換及匯出應不受任何限制，按兌換及匯返此種收入時適用於當時

交易的有效匯率進行。

第十五條

空運企業代表處

一. 締約一方指定空運企業有權根據締約另一方關於入境、居留和就業的法律和規定，在締約另一方地區內派駐和保留因提供航

班所需的其自己的管理、技術、運營和其他專業人員。

二. 締約一方指定空運企業有權在締約另一方地區直接和選擇代理人銷售航空運輸。每一空運企業有權銷售此種運輸， 任何個人

均可使用當地貨幣或任何可自由兌換貨幣自由購買此種運輸。

第十六條

使用費

一. 締約任何一方向締約另一方一家或多家指定空運企業收取或准許收取的使用費，不得高於向其自己經營同類國際航班的空運

企業所收取的使用費。

二. 締約一方應鼓勵其主管收費當局和使用有關服務與設施的空運企業，在可行的情況下通過空運企業代表機構進行協商。 對於

任何更改空運企業使用費的建議，應在合理的時間內通知使用者， 以便它們在更改之前表示意見。 締約一方還應鼓勵其主管收費當

局與空運企業就使用費交換有關的信息。

第十七條

協 商

締約任何一方可隨時就本協定的執行、解釋、實施或修改要求協商。此項協商可以在雙方航空當局之間進行，除非締約雙方另有

協議，至遲應在締約另一方收到書面要求之日起六十天內進行。

第十八條

解決爭議

一. 如果締約雙方就本協定的解釋或應用發生任何爭議，締約雙方首先應設法通過談判解決。
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二. 如果締約雙方未能通過談判解決爭議，它們可以將該項爭議提交雙方同意的人士或機構處理， 或在締約任何一方的要求下，

提交一個由三名仲裁員組成的仲裁庭決定，仲裁庭的組成方式如下：

（一） 在接獲仲裁要求三十天內，締約各方應委任一名仲裁員。在委任第二名仲裁員後的六十天之內，經兩名仲裁員協議委任一

名在該項爭議中可視為中立國家的國民作為第三名仲裁員並由其出任仲裁庭的主席；

（二） 若在上述規定的期限內，未能委任任何仲裁員， 締約任何一方可以要求國際民航組織理事會主席在三十天內委任所需的仲

裁員。如該主席認為由於他是某一國家的國民，而此國家在爭議中不能視為中立，仲裁員便會由沒有因上述理由失去委任資格的最資

深副主席委任。

三. 除非本條下文另有規定或締約雙方另有協議，仲裁庭將確定其管轄範圍和確定自己的程序。在仲裁庭發出指令或締約任何一

方要求時， 必須在仲裁庭正式成立之後不遲於三十天舉行確定仲裁的準確事項和遵循的具體程序的會議。

四. 除非締約雙方另有協議或仲裁庭另有規定，締約各方必須在仲裁庭正式成立之後四十五天內提交一份備忘錄。答覆將在六十

天內作出。在答覆期滿三十天之內，仲裁庭按締約任何一方要求或其自己決定舉行聽証會。

五. 仲裁庭應力爭在聽証會結束之後三十天內，或如果未舉行聽証會時， 在兩份答覆提交之日之後的三十天內，作出書面裁決。

裁決按多數票作出。

六. 締約雙方可以在收到裁決之後十五天內提出澄清裁決的要求﹐此種澄清須在收到此種要求之日十五天內作出。

七. 仲裁庭的裁決對締約雙方均具約束力。

八. 締約各方將承擔其委任仲裁員的費用。仲裁庭的其他費用， 包括國際民航組織理事會主席或副主席在執行本條第二款第二段

程序時所產生的任何費用應由締約雙方平均分攤。

第十九條

修 正

如果締約一方認為需要修改本協定的任何規定， 且締約雙方已經同意此種修改，可以自同意之日起臨時適用並在締約雙方書面

確認之時生效。

第二十條

終 止

締約任何一方可以隨時書面通知締約另一方其終止本協定的決定。除非在期限到期之前協議撤銷終止通知，本協定自締約另一方

收到通知之日一周年之前的午夜時分（接收通知地）終止。

第二十一條

向國際民航組織登記

本協定和對本協定所作的任何修改必須向國際民航組織登記。

第二十二條

生 效

本協定自締約雙方書面相互通知已經完成所有必需程序後生效。

下列代表，經其各自政府正式授權，已在本協定上簽字為証。
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本協定於二零零一年十二月十二日在金邊簽訂， 一式兩份， 每份用中文、葡萄牙文、高棉文和英文寫成，每種文本同等作準。

在解釋上出現分歧時，以英文文本為準。

中華人民共和國 柬埔寨王國政府

澳門特別行政區政府 代        表

代          表 喬薩帕

歐文龍 副國務秘書

運輸工務司司長 民航國務秘書處

––––––––––

附 件

航線表

一. 澳門特別行政區指定空運企業經營的航線：

從澳門特別行政區經中間點至金邊和以遠地點

二. 柬埔寨王國指定空運企業經營的航線：

從金邊經中間點至澳門特別行政區和以遠地點

三. 中國內地、台灣和香港特別行政區的地點不得作為中間點或以遠點經營。

四. 締約一方指定空運企業可以選擇在任何或全部航班上不降停本附件中規定航線上的任何地點，條件是這些航班在指定空運企

業的締約方地區內始發或終止。

五. 第五種業務權另行商定。

ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE O GOVERNO
DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
E O GOVERNO DO REINO DO CAMBOJA

RESPEITANTE A SERVIÇOS AÉREOS

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, devidamente autorizado para concluir
este Acordo pelo Governo Popular Central da República Popular da China, e o Governo do Reino do Camboja,

Desejando concluir um acordo com a finalidade de estabelecer o enquadramento para serviços aéreos entre a Região Administra-
tiva Especial de Macau e o Reino do Camboja,

Acordaram, entre si, o seguinte:

Artigo 1.º

Definições

Para efeitos deste Acordo, salvo se diversamente exigido pelo contexto:

a) O termo «autoridades aeronáuticas» significa, no caso da Região Administrativa Especial de Macau, a Autoridade de Aviação
Civil ou quem lhe suceder e, no caso do Reino do Camboja, o Secretariado de Estado da Aviação Civil — Gabinete do
Conselho de Ministros ou quem lhe suceder;

b) O termo «empresa de transporte aéreo designada» significa uma empresa de transporte aéreo designada e autorizada, nos
termos do Artigo 4.º deste Acordo;

c) O termo «área», em relação à Região Administrativa Especial de Macau, compreende a península de Macau e as ilhas da
Taipa e de Coloane e em relação ao Reino do Camboja tem o significado atribuído a «Território» no artigo 2.º da Convenção
sobre Aviação Civil Internacional, aberta à assinatura em Chicago em 7 de Dezembro de 1944 (de ora em diante referida
como a Convenção);
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d) Os termos «serviços aéreos», «serviços aéreos internacionais», «empresa de transporte aéreo» e «paragem para fins não co-
merciais» têm o significado respectivamente atribuído pelo Artigo 96.º da Convenção;

e) O termo «taxa de utilização» significa a taxa aplicada ou autorizada pelas autoridades competentes a empresas de transporte
aéreo, para utilização de infra-estruturas e serviços aeroportuários ou de navegação aérea, incluindo serviços relacionados e
infra-estruturas necessárias às aeronaves, suas tripulações, passageiros e carga;

f) O termo «este Acordo» inclui o Anexo junto e quaisquer modificações ao mesmo ou ao presente Acordo;

g) O termo «leis e regulamentos» de uma Parte Contratante significa as leis e os regulamentos aplicáveis, em qualquer momento,
na área daquela Parte Contratante.

Artigo 2.º

Disposições da Convenção

Na aplicação deste Acordo, as Partes Contratantes actuarão em conformidade com as disposições da Convenção incluindo os
Anexos, e quaisquer modificações à Convenção ou aos Anexos, na medida em que essas disposições sejam aplicáveis às Partes
Contratantes.

Artigo 3.º

Concessão de Direitos

1. Cada uma das Partes Contratantes concederá à outra Parte Contratante os seguintes direitos respeitantes aos seus serviços
aéreos internacionais:

a) O direito de sobrevoar, sem aterrar, a sua área;

b) O direito de efectuar paragens, na área referida, para fins não comerciais.

2. Cada uma das Partes Contratantes concede à outra Parte Contratante os direitos em seguida especificados neste Acordo para o
fim de explorar serviços aéreos internacionais nas rotas especificadas na secção apropriada do Anexo a este Acordo. Tais servi-
ços e rotas são, em seguida, denominados «os serviços acordados» e as «rotas especificadas» respectivamente. Na exploração de
um serviço acordado numa rota especificada, as empresas de transporte aéreo designadas por qualquer das Partes Contratantes
gozará, para além dos direitos especificados no número 1 deste artigo, do direito de fazer paragens na área da outra Parte
Contratante nos pontos especificados para aquela rota no Quadro de Rotas neste Acordo com a finalidade de embarcar ou
desembarcar passageiros, bagagem e carga, incluindo correio, a transportar para e de:

a) A área da primeira Parte Contratante; e

b) Os pontos intermédios e além que possam, de tempos a tempos, ser acordados pelas Autoridades Aeronáuticas de ambas as
Partes Contratantes.

Artigo 4.º

Designação e Autorização de Empresas de Transporte Aéreo

1. Cada uma das Partes Contratantes terá o direito de designar, por escrito, à outra Parte Contratante, múltiplas empresas de trans-
porte aéreo, para fins de exploração, nas rotas especificadas, dos serviços acordados, e de revogar ou alterar essas designações.

2. Uma vez recebida a designação, a outra Parte Contratante deverá, nos termos dos números 3 e 4 deste Artigo, conceder, sem
demora, à empresa ou empresas de transporte aéreo designadas as necessárias autorizações de exploração.

3. As Autoridades Aeronáuticas de uma das Partes Contratantes poderão exigir que a empresa de transporte aéreo designada pela
outra Parte Contratante demonstre estar em condições de satisfazer os requisitos das leis normal e razoavelmente aplicáveis
pelas mesmas autoridades, à exploração de serviços aéreos internacionais.

4. Cada uma das Partes Contratantes poderá recusar a autorização de exploração referida no número 2 deste Artigo, ou impor, à
empresa de transporte aéreo designada, as condições que considerar necessárias no exercício dos direitos referidos no número 2
do Artigo 3.º deste Acordo sempre que entender que a empresa de transporte aéreo não tem a sua sede e o seu principal local de
negócios na área da outra Parte Contratante.
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5. Logo que uma empresa de transporte aéreo for designada e autorizada em conformidade, poderá iniciar os serviços acordados,
desde que respeite todas as disposições aplicáveis constantes deste Acordo.

Artigo 5.º

Aplicação das Leis e dos Regulamentos

1. As leis e os regulamentos de uma das Partes Contratantes relativos à entrada ou saída, da sua área, de aeronaves utilizadas em
serviços aéreos internacionais, ou à operação e à navegação dessas aeronaves durante a permanência na sua área, aplicar-se-ão às
aeronaves da empresa de transporte aéreo designada pela outra Parte Contratante, e serão cumpridos por essas aeronaves à
entrada ou à saída ou durante a permanência na área da primeira Parte Contratante.

2. As leis e os regulamentos de uma das Partes Contratantes relativos à entrada ou à saída, da sua área, de passageiros, tripulações,
carga ou correio tais como os regulamentos respeitantes à entrada, saída, imigração, passaportes, alfândega e quarentena serão
cumpridos por ou em nome dos passageiros, tripulações, carga ou correio pela empresa ou empresas de transporte aéreo desig-
nadas pela outra Parte Contratante à entrada ou saída, ou durante a permanência na área da primeira Parte Contratante.

3. Na aplicação das leis e regulamentos referidos neste Artigo à empresa ou empresas de transporte aéreo da outra Parte Contratante,
nenhuma das Partes Contratantes concederá tratamento mais favorável à sua ou suas próprias empresas de transporte aéreo.

Artigo 6.º

Revogação, Suspensão e Imposição de Condições

1. Cada uma das Partes Contratantes terá o direito de revogar ou suspender uma autorização de exploração concedida a uma
empresa de transporte aéreo designada pela outra Parte Contratante, ou de suspender o exercício dos direitos especificados no
número 2 do Artigo 3.º  deste Acordo, assim como de impor condições que considere necessárias ao exercício desses direitos:

a) Sempre que considere que uma determinada empresa de transporte aéreo não tem a sua sede e o seu principal local de
negócios na área da outra Parte Contratante; ou

b) Sempre que uma empresa de transporte aéreo não respeite as leis e regulamentos da Parte Contratante que concedeu os
direitos; ou

c) Sempre que a empresa de transporte aéreo não cumpra as condições respeitantes à exploração, estabelecidas neste Acordo.

2. Salvo se a revogação ou suspensão imediatas da autorização de exploração referida no número 1 deste Artigo, ou a imposição das
condições referidas no mesmo, se mostrarem necessárias para evitar novas violações das leis e regulamentos, aquele direito só
poderá ser exercido após a realização de consultas com a outra Parte Contratante.

Artigo 7.º

Princípios Reguladores da Exploração dos Serviços Acordados

1. As empresas de transporte aéreo designadas de ambas as Partes Contratantes beneficiarão de justas e iguais oportunidades na
exploração dos serviços acordados nas rotas especificadas.

2. Ao explorar os serviços acordados, as empresas de transporte aéreo designadas de cada uma das Partes Contratantes terão em
conta os interesses das empresas de transporte aéreo designadas da outra Parte Contratante, de modo a não afectar indevidamente
os serviços por estas fornecidos no todo ou em parte das mesmas rotas.

3. Os serviços acordados fornecidos pelas empresas de transporte aéreo designadas das Partes Contratantes estarão estreitamente
relacionados com as exigências públicas de transporte nas rotas especificadas e terão como objectivo primordial o fornecimento,
segundo uma taxa de ocupação razoável, de capacidade adequada às necessidades presentes e razoavelmente previsíveis de
transporte de passageiros e carga, incluindo correio, de e para a área da Parte Contratante, que designou a empresa de transporte
aéreo. O fornecimento de transporte de passageiros e carga, incluindo correio, embarcados e desembarcados em pontos nas rotas
especificadas que não os pontos na área da Parte Contratante que designou a empresa de transporte aéreo, obedecerá aos
princípios gerais segundo os quais a capacidade está relacionada com:

a) As exigências de tráfego de e para a área da Parte Contratante que designou as empresas de transporte aéreo;

b) As exigências de tráfego da região atravessada pelo serviço acordado, tendo em conta os demais serviços de transporte estabe-
lecidos pelas empresas de transporte aéreo dos Estados que constituem a região.
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Artigo 8.º

Aprovação de Horários

1. As empresas de transporte aéreo designadas das Partes Contratantes apresentarão às Autoridades Aeronáuticas de ambas as
Partes Contratantes, para aprovação, as suas propostas de horários para os serviços acordados e quaisquer modificações aos
mesmos no prazo mínimo de 30 dias antes da data proposta para a entrada em vigor.

2. As empresas de transporte aéreo designadas das Partes Contratantes poderão realizar numa base «ad hoc» voos suplementares
aos serviços acordados. Os pedidos de aprovação relativos a esses voos serão submetidos às Autoridades Aeronáuticas de ambas
as Partes Contratantes no prazo mínimo de 3 dias úteis antes da proposta data de exploração.

Artigo 9.º

Tarifas

1. O termo «tarifa» significa:

a) O preço cobrado pela empresa de transporte aéreo pelo transporte de passageiros e respectiva bagagem em serviços aéreos
regulares e as taxas e condições relativos aos respectivos serviços auxiliares;

b) A tarifa de carga cobrada por uma empresa de transporte aéreo pelo transporte de carga (excluindo correio) em serviços
aéreos regulares;

c) As condições reguladoras da existência ou aplicabilidade desses preços ou tarifas de carga incluindo quaisquer benefícios
relacionados com os mesmos;

d) A taxa de comissão paga por uma empresa de transporte aéreo a um agente em conexão com os bilhetes vendidos ou conhe-
cimentos de carga emitidos pelo mesmo relativos ao transporte em voos regulares.

2. As tarifas a serem aplicadas, por uma empresa de transporte aéreo designada de uma Parte Contratante, ao transporte de e para
a área da outra Parte Contratante serão estabelecidas a níveis razoáveis, tendo em devida conta todos os factores relevantes,
incluindo os custos de operação, o interesse dos utentes, um lucro razoável, as características de cada serviço e as tarifas pratica-
das por outras empresas de transporte aéreo.

3. As tarifas referidas no número 2 deste Artigo poderão ser acordadas pelas empresas de transporte aéreo designadas que reque-
rem a aprovação da tarifa, após consultas com outras empresas de transporte aéreo. Contudo, a empresa de transporte aéreo
designada não será impedida de propor, nem as Autoridades Aeronáuticas de aprovar qualquer tarifa, se a empresa de transpor-
te aéreo em questão não tiver obtido o acordo das outras empresas de transporte aéreo designadas relativamente àquela tarifa,
ou porque nenhuma outra empresa de transporte aéreo explora a mesma rota. Neste contexto, «a mesma rota» significa a rota
explorada, não a rota especificada.

4. As tarifas referidas no número 3 deste Artigo serão submetidas às Autoridades Aeronáuticas, para aprovação, pelo menos 60
dias antes da data proposta para a entrada em vigor. Se no prazo de 30 dias após a apresentação da tarifa nenhuma das Autorida-
des Aeronáuticas tiver notificado a outra Autoridade Aeronáutica da sua desaprovação, as tarifas serão consideradas aprovadas.
Em casos especiais, esses prazos poderão ser reduzidos mediante o acordo das referidas autoridades.

5. Se uma tarifa tiver sido desaprovada pelas Autoridades Aeronáuticas de uma das Partes Contratantes nos termos do número 4
deste Artigo, as Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes diligenciarão por determinar a tarifa por comum
acordo. As negociações para este efeito terão início 30 dias após a data em que as Autoridades Aeronáuticas de uma das Partes
Contratantes tiverem notificado as Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante da sua desaprovação da tarifa. Na
ausência de acordo, o diferendo será resolvido nos termos do Artigo 18.º deste Acordo.

6. Uma tarifa já estabelecida permanecerá em vigor até que seja estabelecida uma nova tarifa nos termos deste Artigo ou do Artigo
17.º deste Acordo, porém não mais que 12 meses a partir da data de desaprovação pelas Autoridades Aeronáuticas de uma das
Partes Contratantes.

7. As Autoridades Aeronáuticas de cada uma das Partes Contratantes empenhar-se-ão para garantir que as empresas de transporte
aéreo designadas cumpram as tarifas acordadas submetidas às Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes, e que nenhu-
ma empresa de transporte aéreo reduza ilegalmente, por qualquer meio, parte das referidas tarifas, directa ou indirectamente.



60 澳門特別行政區公報 ––––第一組 第 3期 –––– 2002年 1月 21日

Artigo 10.º

Direitos Aduaneiros

1. As aeronaves utilizadas em serviços aéreos internacionais pelas empresas de transporte aéreo designadas de uma das Partes
Contratantes, o seu equipamento normal, o combustível, os lubrificantes, as peças sobressalentes incluindo motores, e as provi-
sões de bordo (incluindo, mas não se limitando a artigos alimentares, bebidas e tabaco) que se encontrem a bordo dessas aerona-
ves serão isentos pela outra Parte Contratante, numa base de reciprocidade, de todos os direitos aduaneiros, impostos de consu-
mo e taxas e encargos similares não baseados no custo dos serviços prestados à chegada, desde que os referidos equipamentos e
provisões permaneçam a bordo da aeronave.

2. O equipamento normal, peças sobressalentes, abastecimentos de combustível e lubrificantes, provisões de bordo, bilhetes impressos,
conhecimentos de carga, material impresso com o logotipo de uma empresa de transporte aéreo designada de uma das Partes
Contratantes e o material publicitário normal distribuído gratuitamente por essa empresa de transporte aéreo designada, intro-
duzidos na área da outra Parte Contratante por ou em nome da empresa de transporte aéreo designada ou embarcado na aero-
nave utilizada por aquela empresa de transporte aéreo designada e destinados apenas ao uso a bordo dessas aeronaves quando
realizam serviços internacionais, serão isentos pela outra Parte Contratante, numa base de reciprocidade, de direitos aduaneiros,
impostos de consumo e taxas e encargos similares não baseados no custo dos serviços prestados à chegada, mesmo quando esses
abastecimentos sejam destinados ao uso numa parte da viagem realizada sobre a área da Parte Contratante na qual são embarcados.

3. Pode ser exigido que os artigos mencionados nos números 1 e 2 deste Artigo sejam mantidos sob a supervisão ou controlo das
autoridades competentes.

4. O equipamento de bordo normal, as peças sobressalentes, os abastecimentos de combustível e lubrificantes e as provisões de
bordo que se encontrem a bordo das aeronaves de uma empresa de transporte aéreo de uma das Partes Contratantes só poderão
ser descarregados na área da outra Parte Contratante com a aprovação das autoridades alfandegárias dessa Parte Contratante,
que poderão exigir que os materiais sejam colocados sob a sua supervisão até que sejam reexportados ou que sobre eles seja
disposto nos termos dos regulamentos aduaneiros.

5. As isenções previstas neste Artigo aplicar-se-ão também quando uma empresa de transporte aéreo de uma das Partes Contratan-
tes tenha estabelecido arranjos com uma outra empresa ou empresas de transporte aéreo relativamente ao empréstimo ou à
transferência, na área da outra Parte Contratante, dos artigos especificados nos números 1 e 2 deste Artigo, desde que a outra
Parte Contratante conceda igualmente à outra empresa ou empresas de transporte aéreo aquelas isenções.

Artigo 11.º

Segurança da Aviação

1. As Partes Contratantes reafirmam que a sua obrigação mútua de proteger a segurança da aviação civil contra a interferência
ilícita constitui parte integrante deste Acordo. As Partes Contratantes actuarão, em particular, em conformidade com as dispo-
sições relativas à segurança da aviação constantes da Convenção referente às Infracções e a Certos Outros Actos Cometidos a
Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio aos 14 de Setembro de 1963, da Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de
Aeronaves, assinada na Haia aos 16 de Dezembro de 1970 e da Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos Contra a Seguran-
ça da Aviação Civil, assinada em Montreal aos 23 de Setembro de 1971.

2. As Partes Contratantes fornecer-se-ão, a pedido, todo o apoio necessário para impedir actos de captura ilícita de aeronaves civis
e outros actos ilícitos contra a segurança dessas aeronaves, dos seus passageiros e tripulações, dos aeroportos e das infra-estrutu-
ras de navegação aérea, e qualquer outra ameaça à segurança da aviação civil.

3. As Partes Contratantes actuarão, no seu relacionamento mútuo, em conformidade com as disposições aplicáveis sobre a seguran-
ça da aviação estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional, designadas como Anexos à Convenção sobre
Aviação Civil Internacional, aberta à assinatura em Chicago aos 7 de Dezembro de 1944. As Partes Contratantes exigirão que os
operadores de aeronaves nelas registadas ou os operadores de aeronaves que tenham o seu principal local de negócios ou resi-
dência permanente na sua área e os operadores de aeroportos na sua área actuem em conformidade com as disposições sobre a
segurança da aviação.

4. Cada uma das Partes Contratantes concorda em que possa ser exigido desses operadores de aeronaves o cumprimento das dispo-
sições sobre a segurança da aviação referidas no número 3 deste Artigo, exigidas pela outra Parte Contratante à entrada, saída ou
permanência na sua área. Cada uma das Partes Contratantes assegurará que sejam efectivamente aplicadas, na sua área, medidas
adequadas de protecção às aeronaves e de inspecção de passageiros, tripulações, bagagem de mão, bagagem, carga e provisões de
bordo, antes e durante o embarque ou carregamento. Cada uma das Partes Contratantes considerará, positivamente, qualquer
pedido da outra Parte Contratante, relativo à tomada, na sua área, de razoáveis medidas especiais de segurança  para fazer face
a uma ameaça específica.
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5. Em caso de incidente ou ameaça de incidente de captura ilícita de aeronaves civis ou outros actos ilícitos contra a segurança
dessas aeronaves, dos seus passageiros e tripulações, aeroportos e infra-estruturas de navegação aérea, as Partes Contratantes
prestar-se-ão apoio mútuo, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas tendentes a pôr termo, com rapidez e
segurança, a esses incidentes ou ameaças de incidentes.

Artigo 12.º

Aeronavegabilidade

1. Os certificados de aeronavegabilidade, certificados de competência e licenças emitidos ou tornados válidos por uma das Partes
Contratantes serão, durante o seu período de validade, reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante para fins de
exploração dos serviços aéreos previstos neste Acordo, desde que os requisitos segundo os quais os certificados ou licenças são
emitidos ou tornados válidos sejam iguais ou superiores aos padrões mínimos aplicáveis de acordo com a Convenção. Cada uma
das Partes Contratantes reserva-se o direito, contudo, de recusar o reconhecimento, para efeitos de sobrevoo da sua própria área
e de aterragens na sua própria área, de certificados de competência e licenças concedidos aos seus próprios residentes, no caso da
Região Administrativa Especial de Macau, e aos seus próprios nacionais no caso do Reino do Camboja ou tornados válidos para
estes pela outra Parte Contratante.

2. As autoridades aeronáuticas de cada uma das Partes Contratantes poderão solicitar consultas sobre os padrões e requisitos de
segurança operacional e segurança relacionados com as infra-estruturas aeronáuticas, tripulações, aeronaves e com a exploração
das empresas de transporte aéreo designadas, mantidos e aplicados pela outra Parte Contratante. Se, na sequência das consultas,
as autoridades aeronáuticas de uma das Partes Contratantes entenderem que a outra Parte Contratante não mantém e aplica
efectivamente, nessas áreas, padrões e requisitos de segurança operacional e de segurança iguais ou superiores aos padrões
mínimos aplicáveis de acordo com a Convenção, notificarão a outra Parte Contratante dessas verificações e das medidas conside-
radas necessárias para elevar os padrões e requisitos de segurança operacional e segurança da outra Parte Contratante a um nível
pelo menos igual aos padrões mínimos aplicáveis de acordo com a Convenção, e a outra Parte Contratante tomará as medidas
apropriadas para os corrigir.

3. Cada uma das Partes Contratantes reserva-se o direito, nos termos do Artigo 6.º, a reter, limitar, suspender, revogar ou impor
condições à autorização de exploração relativamente a qualquer empresa de transporte aéreo designada pela outra Parte
Contratante, sempre que a outra Parte Contratante não adopte as medidas necessárias num prazo razoável.

Artigo 13.º

Fornecimento de Estatísticas

As Autoridades Aeronáuticas de cada uma das Partes Contratantes fornecerão periodicamente às Autoridades Aeronáuticas da
outra Parte Contratante, a seu pedido, as estatísticas que se revelem razoavelmente necessárias para a revisão da capacidade ofere-
cida pelas empresas de transporte aéreo designadas pelas Partes Contratantes referidas no início deste Artigo, nos serviços acordados.
Esses elementos incluirão toda a informação necessária para determinar a quantidade de tráfego transportado por essas empresas
nos serviços acordados.

Artigo 14.º

Transferência de Rendimentos

As empresas de transporte aéreo designadas por Região Administrativa Especial de Macau terão o direito de converter e transferir
para a Região Administrativa Especial de Macau, a seu pedido, o excedente das receitas sobre as despesas efectuadas localmente.
As empresas de transporte aéreo designadas pelo Reino do Camboja terão o direito de, a seu pedido, converter e de transferir para
o Reino do Camboja o excedente das receitas sobre as despesas efectuadas localmente. A conversão e a transferência serão autori-
zadas sem restrições, à taxa de câmbio aplicável às transacções correntes que se verificar à data em que esses rendimentos sejam
apresentados para conversão e transferência.

Artigo 15.º

Representação das Empresas de Transporte Aéreo

1. As empresas de transporte aéreo designadas de cada uma das Partes Contratantes serão autorizadas, de acordo com as leis e
regulamentos da outra Parte Contratante respeitantes à entrada, permanência e emprego, a introduzir e a manter na área da
outra Parte Contratante o seu pessoal de gestão, técnico, operacional e outro pessoal especializado, que for necessário para a
exploração de serviços aéreos.
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2. As empresas de transporte aéreo designadas de cada uma das Partes Contratantes terão o direito de proceder à venda de trans-
porte aéreo na área da outra Parte Contratante, directamente ou, se assim o entenderem, através dos seus agentes. Cada uma
dessas empresas poderá proceder à venda desse transporte na moeda localmente corrente ou em qualquer moeda livremente
convertível, sendo, na mesma medida, qualquer pessoa livre para adquirir esse transporte.

Artigo 16.º

Taxas de Utilização

1. Nenhuma das Partes Contratantes poderá impor ou permitir que sejam impostas às empresas de transporte aéreo designadas da
outra Parte Contratante quaisquer taxas de utilização mais elevadas que as impostas às suas próprias empresas de transporte
aéreo que exploram serviços aéreos internacionais similares.

2. Cada uma das Partes Contratantes favorecerá a realização de consultas entre as suas competentes autoridades e as empresas de
transporte aéreo utilizadoras dos serviços e instalações, quando possível através das organizações representativas dessas empresas.
Será dado aos utilizadores um pré-aviso razoável de qualquer alteração nas taxas de utilização, de forma a permitir-lhes expres-
sar a sua opinião antes de as alterações serem feitas. Cada uma das Partes Contratantes favorecerá a troca de informação apro-
priada sobre as taxas de utilização entre as suas competentes autoridades e as empresas de transporte aéreo.

Artigo 17.º

Consultas

Cada uma das Partes Contratantes pode, a todo o tempo, solicitar a realização de consultas sobre a implementação, interpretação,
aplicação e alteração deste Acordo. Essas consultas, que podem ter lugar entre as Autoridades Aeronáuticas, iniciar-se-ão  num
prazo de sessenta dias a contar da data em que a outra Parte Contratante receba a solicitação escrita, salvo se for acordado diversa-
mente entre as Partes Contratantes.

Artigo 18.º

Resolução de Diferendos

1. Se surgir algum diferendo entre as Partes Contratantes relativo à interpretação ou à aplicação deste Acordo, as Partes Contratan-
tes diligenciarão para o resolverem, em primeiro lugar, pela via da negociação.

2. Se as Partes Contratantes não conseguirem resolver o diferendo por via da negociação, poderão acordar em submetê-lo à decisão
de uma pessoa ou organismo ou, a pedido de qualquer das Partes, submetê-lo à decisão de uma pessoa ou organismo ou, a pedido
de qualquer das Partes, submetê-lo a um tribunal de três árbitros, que será constituído da seguinte forma:

a) No prazo de 30 dias após a recepção do pedido de arbitragem, cada uma das Partes Contratantes nomeará um árbitro. No
prazo de 60 dias após a nomeação do segundo árbitro, será nomeado, por acordo entre os dois árbitros nomeados, um terceiro
árbitro, que funcionará como Presidente, e que deve ser nacional de um Estado que possa ser considerado neutral em relação
ao diferendo;

b) Se dentro dos limites temporais acima especificados não tiver sido feita qualquer uma das nomeações, qualquer das Partes
Contratantes pode solicitar ao Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional que proceda às nomea-
ções necessárias, no prazo de 30 dias. Se o Presidente entender que é nacional de um Estado que não deva ser considerado
neutral em relação ao diferendo, a nomeação será feita pelo Vice-Presidente mais antigo sobre quem não impenda esse
impedimento.

3. Salvo se diversamente estiver disposto neste Artigo ou por acordo em contrário das Partes, o tribunal determinará os limites da
sua jurisdição e estabelecerá as suas regras processuais próprias. Por iniciativa do tribunal ou a pedido de qualquer das Partes
Contratantes, terá lugar, no prazo máximo de 30 dias após o tribunal estar completamente constituído, uma conferência para
determinar exactamente os assuntos a serem arbitrados, bem como as regras processuais específicas a serem seguidas.

4. Salvo acordo em contrário das Partes Contratantes ou se assim for determinado pelo tribunal, cada uma das Partes Contratantes
elaborará um memorando, no prazo máximo de 45 dias após o tribunal estar constituído. As respostas serão dadas nos 60 dias
seguintes. Por sua iniciativa ou a pedido de qualquer das Partes Contratantes, o tribunal procederá a uma audição, no prazo de 30
dias após o termo do prazo para a entrega das respostas.
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5. O tribunal proferirá decisão escrita no prazo de 30 dias após o termo das audições ou, se estas não tiverem lugar, após a data da
recepção da última resposta. O tribunal decidirá por maioria.

6. As Partes Contratantes podem requerer clarificação da decisão, no prazo de 15 dias após a sua recepção, devendo essas clarifica-
ções ser emitidas no prazo de 15 dias após a sua solicitação.

7. A decisão do tribunal obrigará ambas as Partes Contratantes.

8. Cada uma das Partes Contratantes suportará as despesas com o árbitro por si nomeado. As outras despesas do tribunal serão
repartidas em partes iguais pelas Partes Contratantes, incluindo quaisquer despesas efectuadas pelo Presidente ou pelo Vice-
-Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional para a implementação dos procedimentos referidos no
número 2. b) deste Artigo.

Artigo 19.º

Modificação do Acordo

Se qualquer das Partes Contratantes considerar desejável modificar qualquer disposição deste Acordo, essa modificação, se assim
for acordado entre as Partes, pode ser aplicada provisoriamente desde a data em que foi acordada e entrará em vigor quando
confirmada, por escrito, por ambas as Partes Contratantes.

Artigo 20.º

Denúncia

Qualquer das Partes Contratantes poderá, a todo o tempo, notificar, por escrito, a outra Parte da sua decisão de denunciar o
presente Acordo. O Acordo terminará à meia-noite (do local de recepção da notificação) imediatamente anterior à data em que se
complete um ano a partir da data de recepção da notificação, salvo se esta for retirada, por mútuo acordo das Partes, antes de
expirar aquele prazo.

Artigo 21.º

Registo na Organização da Aviação Civil Internacional

Este Acordo e todas as suas modificações serão registados na Organização da Aviação Civil Internacional.

Artigo 22.º

Entrada em vigor

Este Acordo entra em vigor logo que as Partes Contratantes se notificarem, por escrito, que todos os procedimentos necessários
para tal foram concluídos.

EM FÉ DO QUE os signatários, tendo sido devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em duplicado em Phnom Penh, aos 12 de Dezembro de 2001, em Português, Chinês, Khmer e Inglês, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação o texto inglês prevalecerá.

Pelo Governo da Pelo Governo do
Região Administrativa Especial de Macau Reino do Camboja

da República Popular da China

Ao Man Long Keo Saphal
Secretário para os Transportes Sub-Secretário de Estado

e Obras Públicas Secretariado de Estado da Aviação Civil
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ANEXO

QUADRO DE ROTAS

1. Rota(s) a serem exploradas pela empresa ou empresas de transporte aéreo designadas pela Região Administrativa Especial de
Macau:

Da Região Administrativa Especial de Macau para Phnom Penh e pontos além, através de pontos intermédios.

2. Rota(s) a serem exploradas pelas empresas de transporte aéreo designadas pelo Reino do Camboja:

De Phnom Penh para a Região Administrativa Especial de Macau e pontos além, através de pontos intermédios.

3. Pontos em Hong Kong, Taiwan e no interior da China não poderão ser servidos como pontos intermédios ou pontos além.

4. As empresas de transporte aéreo designadas poderão optar por omitir pontos situados numa rota especificada, em um ou todos
os voos, desde que os serviços acordados para aquela rota comecem na área da Parte Contratante que designou a empresa de
transporte aéreo.

5. Os direitos de tráfego de quintas liberdades são acordados em separado.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM

OF CAMBODIA CONCERNING AIR SERVICES

The Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China having been duly authorized to
conclude this Agreement by the Central People’s Government of the People’s Republic of China and the Government of the
Kingdom of Cambodia,

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of providing the framework for air services between the Macao Special
Administrative Region and the Kingdom of Cambodia,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires;

a)  The term «Aeronautical Authorities» means in the case of the Macao Special Administrative Region, the Civil Aviation  Au-
thority, or its successor, and in the case of the Kingdom of Cambodia, the State Secretariat of Civil Aviation — the Office of
the Council of Ministers or its successor;

b)  The term «designated airline» means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this
Agreement;

c)  The term «area» in relation to the Macao Special Administrative Region includes the Macao Peninsula and the Taipa and
Coloane Islands and in relation to the Kingdom of Cambodia has the meaning assigned to «Territory» in Article 2 of the
Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944 (hereinafter referred to as
the Convention);

d)  The terms «Air services», «International Air Services», «Airline» and «stop for non-traffic purposes» have the meanings
respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

e)  The term «user charge» means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the
provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft,
their crews, passengers and cargo;

f)  The term «this Agreement» includes the Annex hereto and any amendments to it or to this Agreement;

g)  The term «laws and regulations» of a Contracting Party means the laws and regulations at any time in force in the area of that
Contracting Party.
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Article 2

Provisions of the Convention

In implementing this Agreement, the Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention including
the Annexes, and any amendments to the Convention or to the Annexes, insofar as these provisions are applicable to both Contracting
Parties.

Article 3

Grant of Rights

1.  Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:

a)  The right to fly across its area without landing;

b)  The right to make stops in its area for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights hereinafter specified in this Agreement for the purpose
of operating international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex to this Agreement. Such
services and routes are hereinafter called «the agreed services» and «the specified routes» respectively. While operating an
agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified
in paragraph 1 of this Article the right to make stops in the area of the other Contracting Party at the points specified for that
route in the Schedule in this Agreement for the purpose of taking on board or discharging passengers, baggage and cargo,
including mail, to be carried to and from:

a)  The area of the first Contracting Party; and

b)  Such intermediate and beyond points as may from time to time be agreed by the Aeronautical Authorities of both Contracting
Parties.

Article 4

Designation and Authorization of Airlines

1.  Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party multiple airlines for the
purpose of operating the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such designations.

2.  On receipt of such a designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article,
without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorizations.

3.  The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to
satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied
to the operation of international air services by such authorities.

4.  Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph 2 of this
Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the right specified in
paragraph 2 of Article 3 of this Agreement, in any case where it is not satisfied that that airline is incorporated and has its
principal place of business in the area of the other Contracting Party.

5.  When an airline has been so designated and authorized it may begin to operate the agreed services, provided that the airline
complies with the applicable provisions of this Agreement.

Article 5

Application of Laws and Regulations

1.  The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its area of aircraft engaged in
international air services, or to the operation and navigation of such aircraft while within this area shall be applied to the aircraft
of the airline or airlines designated by the other Contracting Party without distinction as to nationality, and shall be complied
with by such aircraft upon entry into, departure from or while within, the area of the first Contracting Party.
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2.  The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its area of passengers, crew,
cargo or mail on aircraft such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be
complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline or airlines designated by the other Contracting
Party upon entry into, departure from, or while within, the area of the first Contracting Party.

3.  In the application to the designated airline or airlines of the other Contracting Party of the laws and regulations referred to in this
Article a Contracting Party shall not grant more favorable treatment to its own airline or airlines.

Article 6

Revocation or Suspension of Operating Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorization or to suspend the exercise of the
rights specified in paragraph 2 of Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to
impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of those rights:

a)  In any case where it is not satisfied that that airline is incorporated and has its principal place of business in the area of the
other Contracting Party; or

b)  In case of failure by that airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting those rights; or

c)  If that airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2.  Unless immediate revocation or suspension of operating authorization or suspension of the exercise of the rights mentioned in
paragraph 1 of this Article or imposition of conditions therein is essential to prevent further infringements of laws and regulations,
such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1.  There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on
the specified routes.

2.  In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the
designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or
part of the same routes.

3.  The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements
of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at reasonable load
factor of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and
cargo, including mail to or from the area of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of
passengers and cargo, including mail taken on board and discharged at points on the specified routes other than points in the
area of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity
shall be related to:

a)  Traffic requirements to and from the area of the Contracting Party which has designated the airlines;

b)  Traffic requirements of the region through which the agreed service passes, after taking into account of the other transport
services established by the airlines of the States comprising the region.

Article 8

Approval of Schedules

1.  The designated airlines of the Contracting Parties shall submit their proposed schedules for the agreed services and any amendments
thereto for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties no later than 30 days before their proposed
effective date.

2.  The designated airlines of the Contracting Parties may operate on an «ad hoc» basis flights supplementary to the agreed services.
Applications for the approval of such flights shall be submitted to the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties no
later than 3 working days before the proposed date of operation.
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Article 9

Tariffs

1.  The term «tariff» means:

a)  The fare charged by an airline for the carriage of passengers and their baggage on scheduled air services and the charges and
conditions for the services ancillary to such carriage;

b)  The freight rate charged by an airline for the carriage of cargo (excluding mail) on scheduled air services;

c)  The conditions governing the availability or applicability of any such fare or freight rate including any benefits attaching to it;
and

d)  The rate of commission paid by an airline to an agent in respect of tickets sold or air waybills completed by that agent for
carriage on scheduled services.

2.  The tariffs to be applied by a designated airline of one Contracting Party for carriage to and from the area of the other Contracting
Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, the
interest of users, reasonable profit, the characteristics of each service and the tariffs charged by other airlines.

3.  The tariffs referred to in paragraph 2 of this Article may be agreed by the designated airlines seeking approval of the tariff after
consultation with other airlines.  However, the designated airline shall not be precluded from proposing nor the Aeronautical
Authorities from approving, any tariff, if that airline shall have failed to obtain the agreement of the other designated airlines to
such tariff, or because no other designated airline is operating on the same route.  In this context «the same route» means the
route operated, not the specified route.

4.  The tariffs referred to in paragraph 3 of this Article shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of the
Contracting Parties at least 60 days before the proposed date of their introduction.  If within 30 days, after the submission of the
tariffs neither of the Aeronautical Authorities notifies to the other Aeronautical Authorities its disapproval, these tariffs shall be
considered to have been approved. In special cases, this time limits may be reduced, subject to the Agreement of the said
authorities.

5.  If a tariff has been disapproved by the Aeronautical Authorities of one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this
Article, the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties shall endeavor to determine the tariff by mutual agreement.
Such negotiations shall begin within 30 days from the date on which the Aeronautical Authorities of one Contracting Party have
notified to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party their disapproval of the tariff.  In the absence of agreement,
the dispute shall be dealt with in accordance with the provisions laid down in Article 18 of this Agreement.

6.  A tariff already established shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the provisions of this
Article or Article 17 of this Agreement but not longer than 12 months from the date of disapproval by the Aeronautical Authorities
of one of the Contracting Parties.

7.  The Aeronautical Authorities of each Contracting Party shall use their best endeavors to ensure that the designated airlines
conform to the agreed tariffs filed with the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties, and that no airline illegally
rebates any portion of such tariffs by any means, directly or indirectly.

Article 10

Customs Duties

1. Aircraft operated in international air services by the designated airlines of either Contracting Party, their regular equipment,
fuel, lubricants, spare parts including engines, and aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and
tobacco) which are on board such aircraft shall be relieved by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all
customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, provided such
equipment and supplies remain on board the aircraft.

2.  Regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants, aircraft stores, printed ticket stock, air waybills, any printed
materials which bears the insignia of a designated airline of either Contracting Party and usual publicity material distributed
without charge by that designated airline, introduced into the area of the other Contracting Party by or on behalf of that designated
airline or taken on board the aircraft operated by that designated airline and intended only for use on board such aircraft in the
operation of international services shall be relieved by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from customs
duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, even when these supplies
are to be used on any part of journey performed over the area of the Contracting Party in which they are taken on board.
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3.  The items referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the
appropriate authorities.

4.  Regular air borne equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores on board the aircraft of a designated
airline of either Contracting Party may be unloaded in the area of the other Contracting Party only with the approval of the
customs authorities of that Contracting Party who may require that these materials be placed under their supervision up to such
time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

5. The reliefs provided for by this Article shall also be available in situations where a designated airline of either Contracting Party
has entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the area of the other Contracting Party
of the items specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, provided that such other airline or airlines similarly enjoy such reliefs
from such other Contracting Party.

Article 11

Aviation Security

1. The Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against unlawful
interference forms an integral part of this Agreement. The Contracting Parties shall in particular act in conformity with the
aviation security provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at
Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16
December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation signed at Montre-
al on 23 September 1971.

2.  The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of
civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports, and air navigation
facilities and any other threat to the security of civil aviation.

3.  The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with applicable aviation security provisions established
by the International Civil Aviation Organization designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation
opened for signature at Chicago on 7 December 1944.  They shall require that operators of aircraft of their registry or operators
of aircraft having their principal place of business or permanent residents in their area, and the operators of airports in their area,
act in conformity with such aviation security provisions.

4.  Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred
to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the area
of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its
area to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during
boarding or loading.  Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting
Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such
aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by
facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat
thereof.

Article 12

Airworthiness

1.  Certificates of airworthiness, certificates of competency, and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party, shall,
during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the air
services provided for in this Agreement, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or
rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention. Each
Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own area and landing
within its own area, certificates of competency and licenses granted to its own residents in the case of the Macao Special
Administrative Region and to its own nationals in the case of the Kingdom of Cambodia or rendered valid for them by the other
Contracting Party.
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2.  The aeronautical authorities of each Contracting Party may request consultations concerning the safety and security standards
and requirements relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and the operation of the designated airlines which are
maintained and administered by the other Contracting Party. If, followed such consultations, the aeronautical authorities of
either Contracting Party find that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety and security
standards and requirements in those areas that are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant
to the Convention, they will notify the other Contracting Party of such findings and the steps considered necessary to bring the
safety and security standards and requirements of the other Contracting Party to standards at least equal to the minimum standards
which may be established pursuant to the Convention, and the other Contracting Party shall take appropriate steps to remedy
the same.

3.  Each Contracting Party reserves the right pursuant to Article 6 to withhold, limit, suspend, revoke or to impose conditions on the
operating authorization with respect to any designated airline by the other Contracting Party, in the event the other Contracting
Party does not take such appropriate action within a reasonable time.

Article 13

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party at
their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity
provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Party referred to first in this Article. Such statements
shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services.

Article 14

Transfer of Earnings

A designated airline of the Macao Special Administrative Region shall have the right to convert and remit to the Macao Special
Administrative Region on demand local revenues in excess of sums locally disbursed. A designated airline of the Kingdom of
Cambodia shall have the right to convert and remit to the Kingdom of Cambodia on demand local revenues in excess of sums locally
disbursed.  Conversion and remittance shall be permitted without restrictions at the rate of exchange applicable to current transactions
which is in effect at the time such revenues are presented for conversion and remittance.

Article 15

Airline Representation

1.  The designated airlines of one Contracting Party shall be entitled, in accordance with the laws and regulations relating to entry,
residence and employment of the other Contracting Party, to bring in and maintain in the area of the other Contracting Party
those of their own managerial, technical, operational and other specialist staff who are required for the provision of air services.

2.  The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to engage in the sale of air transportation in the area of the
other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents.  Each airline shall have the right to sell such transportation,
and any person shall be free to purchase such transportation, in local currency or in any freely convertible currency.

Article 16

User Charges

1.  Neither Contracting Party shall impose or permit to be imposed on the designated airline or airlines of the other Contracting
Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.

2.  Each Contracting Party shall encourage consultation between its competent charging Authorities and airlines using the services
and facilities, where practicable through the airlines representative organizations.  Reasonable notice should be given to users of
any proposals for changes in user charges to enable them to express their views before changes are made.  Each Contracting
Party shall further encourage the competent charging Authorities and airlines to exchange appropriate information concerning
user charges.
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Article 17

Consultation

Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment
of this Agreement.  Such consultation, which may be between Aeronautical Authorities, shall begin within a period of 60 days from
the date the other Contracting Party receives a written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 18

Settlement of Disputes

1.  If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting
Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.

2.  If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, it may be referred by them to such person or
body as they may agree on or, at the request of either Contracting Party, shall be submitted for decision to a tribunal of three
arbitrators which shall be constituted in the following manner:

a)  Within 30 days after receipt of a request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator.  A national of a
State which can be regarded as neutral in relation to the dispute, who shall act as President of the tribunal, shall be appointed
as the third arbitrator by agreement between the two arbitrators, within 60 days of the appointment of the second;

b)  If within the time limits specified above any appointment has not been made, either Contracting Party may request the
President of the Council of the International Civil Aviation Organization to make the necessary appointment within 30 days.
If the President considers that he is a national of a State which cannot be regarded as neutral in relation to the dispute, the
most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall make the appointment.

3.  Except as hereinafter provided in this Article or as otherwise agreed by the Contracting Parties, the tribunal shall determine the
limits of its jurisdiction and establish its own procedure. At the direction of the tribunal, or at the request of either of the
Contracting Parties, a conference to determine the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall
be held not later than 30 days after the tribunal is fully constituted.

4.  Except as otherwise agreed by the Contracting Parties or prescribed by the tribunal, each Contracting Party shall submit a
memorandum within 45 days after the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later.  The tribunal shall hold a
hearing at the request of either Contracting Party, or at its discretion, within 30 days after replies are due.

5.  The tribunal shall attempt to give written decision within 30 days after completion of the hearing or, it no hearing is held, after
the date both replies are submitted.  The decision shall be taken by a majority vote.

6.  The Contracting Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days after it is received and such clarification
shall be issued within 15 days of such request.

7.  The decision of the tribunal shall be binding on the Contracting Parties.

8.  Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator appointed by it. The other costs of the tribunal shall be shared equally
by the Contracting Parties including any expenses incurred by the President or Vice President of the Council of the International
Civil Aviation Organization implementing the procedures in paragraph 2.b of this Article.

Article 19

Amendment

If either of the Contracting Parties considers desirable to amend any provision of this Agreement, such amendment, if agreed
between the Contracting Parties, may be applied provisionally from the date on which it is agreed and shall enter into force when
confirmed by both Contracting Parties in writing.
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Article 20

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this
Agreement.  This Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice) immediately before the first anniversary
of the date of the receipt of such notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement before the end
of this period.

Article 21

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 22

Entry into Force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have given notice in writing to each other that any necessary
procedures have been completed.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Phnom Penh on this 12th day of December 2001 in the Chinese, Portuguese, Khmer and English languages.
All texts being equally authoritative. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the For the Government of the
Macao Special Administrative Region  Kingdom of Cambodia

of the People’s Republic of China

Ao Man Long Keo Saphal

Secretary for Transports & Public Works Under Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

––––––––––

ANNEX

Route Schedule

1.  Route(s) to be operated by the designated airline or airlines of the Macao Special Administrative Region:

From the Macao Special Administrative Region via intermediate points to Phnom Penh and points beyond

2.  Routes to be operated by the designated airlines of the Kingdom of Cambodia:

From Phnom Penh via intermediate points to the Macao Special Administrative Region and points beyond

3.  No points in inland of China, Taiwan and Hong Kong may be served either as intermediate points or beyond points.

4.  Any of the points on the specified routes in this Annex may at the option of the designated airline of either Contracting Party be
omitted on any or all flights, provided that these flights originate or terminate in the area of the Contracting Party designating
the airline.

5.  Fifth freedom traffic rights are to be agreed upon separately.
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印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 價 銀 五 十 五 元 正

PREÇO DESTE NÚMERO $ 55,00

印 務 局 IMPRENSA OFICIAL
公 開 發 售 Publicações à venda

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (ed. bilíngue, 1996).
Acesso ao Direito/Apoio Judiciário (ed. bilíngue, 1996). .................
Arquivos de Macau, I Série (1929-31) (3.ª ed. 1998). 3 volumes

capa dura. ......................................................................................
capa normal. ..................................................................................

Arquivos de Macau, II Série (1941) vol. único (1.ª ed. Outubro de 1998).
capa normal. ..................................................................................
capa dura. ......................................................................................

Catálogo de publicações da Imprensa Oficial (ed. em chinês, 1998).
Catálogo de publicações da Imprensa Oficial (ed. em português,

1998). .............................................................................................
Código Civil (ed. em chinês). .............................................................
Código Civil (ed. em português). .......................................................
Código Comercial (ed. em chinês). ...................................................
Código Comercial (ed. em português). .............................................
Código da Estrada (ed. bilíngue, 1993). ............................................
Código do Procedimento Administrativo (ed. bilíngue, 2000). .......
Código de Processo Administrativo Contencioso (ed. bilíngue,

Dezembro de 1999). ......................................................................
Código de Processo Civil (ed. em chinês). .......................................
Código de Processo Civil (ed. em português). .................................
Código do Processo Penal (ed. bilíngue, 1996). ..............................
Código Penal (2.ª ed. bilíngue, 1998). ...............................................
Código dos Registos e do Notariado (ed. em chinês). ................
Código dos Registos e do Notariado (ed. em português). ..............
Contrato de Concessão do Exclusivo dos Jogos de Fortuna ou Azar

(ed. bilíngue, Setembro de 1998). ..................................................
Declaração Conjunta sobre a Questão de Macau (ed. bilíngue,

1995). .............................................................................................
Diário da Assembleia Legislativa. ...................................................
Dicionário de Chinês-Português:

Formato escolar (brochura). ...........................................................
Formato «livro de bolso». ...............................................................

Dicionário de Português-Chinês:
Formato «livro de bolso» (reimpressão, 1996). ................................

Estatuto do Advogado (ed. bilíngue, 1996). .......................................
Imprensa Oficial (Legislação própria e subsidiária, incluindo a

dos serviços autónomos) (ed. bilíngue, 1998). .............................
Jurisprudência do TSJ (93-98) Vários volumes, português e chinês.
Legislação de Macau (Leis, Decretos-Leis, Portarias e Despachos

Externos) de 1979 a 1999. ............................................................
Legislação da Região Administrativa Especial de Macau (ed. bilíngue,

de 1999 a 1.º semestre de 2001). ..................................................
Legislação Judiciária Avulsa da Região Administrativa Especial de

Macau (ed. bilíngue, 2001). ...........................................................
Legislação Penal Avulsa (ed. bilíngue, 1996). ..................................
Apêndice à Legislação Penal Avulsa (2.ª ed. bilíngue, 1998). .........
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da Repú-

blica Popular da China (ed. bilíngue, 2000). .................................
Lei da Nacionalidade Portuguesa (ed. bilíngue). ..............................
Lei de Terras (ed. bilíngue,1995). ......................................................
Manual de Betão Armado (4 vols.). ..................................................
Noções Elementares do Registo Predial de Macau. (ed. em chinês,

Março de 1998). .............................................................................
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$ 90,00
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$ 120,00

$ 48,00
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