
印務局，澳門官印局街。電話：2857 3822 • 傳真：2859 6802 • 電子郵件：info@io.gov.mo

Imprensa Oficial, Rua da Imprensa Nacional — Macau. Tel.:  2857 3822 • Fax:  2859 6802 • E-mail:  info@io.gov.mo
網址Website: http://www.io.gov.mo

澳門特別行政區公報
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

第 一 組
澳門特別行政區公報

由第一組及第二組組成

I
SÉRIE

do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

第 11 期

二零零九年三月十六日，星期一

Número 11

 
 
 
 

Segunda-feira, 16 de Março de 2009

目  錄

澳門特別行政區

第 5/2009號行政法規：

核准警察總局的組織及運作。 .............................. 567

第 13/2009號行政命令：

訂定二零零九年九月二十日為澳門特別行政區立

法會的選舉日。 .................................................. 575

第 81/2009號行政長官批示：

委任立法會選舉管理委員會主席及委員。 ........... 575

第 82/2009號行政長官批示：

訂定各候選名單在二零零九年立法會選舉的開支

限額。 .................................................................. 576

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo  n.º 5/2009:

Aprova a organização e funcionamento dos Serviços de 
Polícia Unitários.  ............................................................... 567

Ordem Executiva n.º 13/2009:

Marca para o dia 20 de Setembro de 2009, o dia das 
eleições para a Assembleia Legislativa da Região 
Administrativa Especial de Macau.  .............................. 575

Despacho do Chefe do Executivo n.º 81/2009:

Nomeia o presidente e os vogais para a Comissão de 
Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa.  ......... 575

Despacho do Chefe do Executivo n.º 82/2009:

Fixa o limite de despesas que cada candidatura pode 
gastar nas eleições para a Assembleia Legislativa do 
ano 2009.  ............................................................................. 576



566 澳門特別行政區公報—— 第一組 第 11 期 —— 2009 年 3 月 16 日

社會文化司司長辦公室：

第32/2009號社會文化司司長批示，確認華中科
技大學開辦的傳播學（會展公關）碩士學位課

程為澳門特別行政區帶來利益，並核准該課程

的運作。 .............................................................. 576

第33/2009號社會文化司司長批示，確認華中科
技大學開辦的管理學（危機管理）碩士學位課

程為澳門特別行政區帶來利益，並核准該課程

的運作。 .............................................................. 578

第34/2009號社會文化司司長批示，修改澳門高
等校際學院政府研究學士學位課程的學術與教

學編排和學習計劃，並核准該課程的新學術與

教學編排和學習計劃。 ...................................... 580

第35/2009號社會文化司司長批示，在澳門理工
學院藝術高等學校開設音樂學士學位課程。 ... 583

印務局：

更正刊登於二零零九年三月九日第十期《澳門特

別行政區公報》第一組的第78/2009號行政長
官批示的葡文文本。 .......................................... 588

–––––––

附註：印發二零零九年三月九日第十期《澳門特別
行政區公報》第一組副刊一份，內容如下：

目  錄

澳門特別行政區

第 12/2009號行政命令：

委任經濟財政司司長臨時代理行政長官的職務。 564

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura:

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 32/2009, que reconhece o interesse para a 
Região Administrativa Especial de Macau e autoriza 
o funcionamento do curso de mestrado em Comuni-
cação, variante em Relações Públicas de Convenções 
e Exposições, ministrado pela Huazhong University 
of Science and Technology.  ............................................. 576

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 33/2009, que reconhece o interesse para a 
Região Administrativa Especial de Macau e autoriza 
o funcionamento do curso de mestrado em Gestão, 
variante em Gestão de Riscos, ministrado pela Hua-
zhong University of Science and Technology.  .............. 578

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 34/2009, que altera a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso 
de licenciatura em Estudos Governamentais do 
Instituto Inter-Universitário de Macau e aprova a 
nova organização científico-pedagógica e o plano de 
estudos do referido curso.  ............................................... 580

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 35/2009, que cria, na Escola Superior de 
Artes do Instituto Politécnico de Macau, o curso de 
licenciatura em Música.  ................................................... 583

Imprensa Oficial:

Rectificação da versão portuguesa do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 78/2009, publicado no 
Boletim Oficial n.º 10/2009, I Série, de 9 de Março.  .... 588

–––––––

Nota: Foi publicado um suplemento ao Boletim Oficial 
da RAEM n.º 10/2009, I Série, de 9 de Março, in-
serindo o seguinte:

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL             
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 12/2009:

Designa o Secretário para a Economia e Finanças para 
exercer interinamente as funções de Chefe do Exe-
cutivo.  .................................................................................. 564



N.º 11 — 16-3-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 567

澳門特別行政區

澳 門 特 別 行 政 區

第 5/2009號行政法規

警察總局的組織及運作

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）

項及第1/2001號法律第九條的規定，經徵詢行政會的意見，制

定本行政法規。

第一條

領導體制

警察總局由該局局長領導。

第二條

助理

警察總局局長由兩名助理協助主管相關附屬單位。

第三條

組織架構

警察總局設有下列附屬單位：

（一）局長辦公室；

（二）情報分析中心；

（三）行動策劃中心；

（四）資源管理廳；

（五）電腦及資訊科技部；

（六）新聞及公共關係辦公室。

第四條

局長辦公室

一、局長辦公室為直接輔助局長執行職務的架構。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 5/2009

Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executi-
vo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e do artigo 9.º da 
Lei n.º 1/2001, para valer como regulamento administrativo, o 
seguinte:

Artigo 1.º

Sistema de direcção

Os Serviços de Polícia Unitários, adiante designados por SPU, 
são dirigidos pelo Comandante-geral.

Artigo 2.º

Adjuntos

O Comandante-geral dos SPU é coadjuvado por dois adjun-
tos a quem compete assegurar a chefia de determinadas subuni-
dades orgânicas.

Artigo 3.º

Estrutura orgânica

Os SPU compreendem as seguintes subunidades orgânicas:

1) Gabinete do Comandante-geral (GCG);

2) Centro de Análise de Informações (CAI);

3) Centro de Planeamento de Operações (CPO);

4) Departamento de Gestão de Recursos (DGR);

5) Núcleo de Informática e de Tecnologias da Informação 
(NITI);

6) Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP).

Artigo 4.º

Gabinete do Comandante-geral

1. O GCG constitui a estrutura de apoio pessoal e directo ao 
exercício das funções do Comandante-geral.
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二、局長辦公室由下列人員組成：

（一）辦公室協調員；

（二）顧問；

（三）局長秘書及辦公室助理。

第五條

辦公室協調員

辦公室協調員負責統籌局長辦公室的管理、分配工作予局

長辦公室各人員、按局長指示監管有關活動以及執行局長指派

的其他工作。

第六條

顧問

一、顧問按局長直接作出或經辦公室協調員作出的指示，

負責提供專業的技術輔助及執行特定的工作。

二、顧問人數最多為四名，其無固定辦公時間，因而在正

常辦公時間以外工作不獲任何報酬。

第七條

局長秘書及辦公室助理

一、局長秘書人數最多為三名，其按局長直接作出或經辦

公室協調員作出的指示，負責：

（一）處理局長辦公室的文書及往來函件，並確保其歸檔

及安全；

（二）就面見局長的要求作出安排，並編排局長的工作日

程；

（三）確保執行由局長或辦公室協調員指派的其他工作。

二、辦公室助理負責執行局長指派的工作。

第八條

情報分析中心

情報分析中心由一名助理主管，該中心具下列職權：

（一）訂定有關搜集警務情報的技術規定；

（二）集中、分析及處理屬下警務機構提供的有關內部保

安的重要情報；

2. O GCG compreende:

1) O coordenador do Gabinete;

2) Os assessores;

3) Os secretários pessoais e o adjunto do Gabinete.

Artigo 5.º 

Coordenador do Gabinete

Ao coordenador do Gabinete compete coordenar a gestão do 
GCG, distribuir trabalhos aos seus elementos e superintender a 
respectiva actividade de acordo com as instruções do Coman-
dante-geral, bem como desempenhar as demais tarefas que lhe 
sejam por este cometidas.

Artigo 6.º

Assessores

1. Compete aos assessores a prestação de apoio técnico es-
pecializado e desempenhar funções específicas, de acordo com 
instruções recebidas directamente do Comandante-geral, ou 
através do coordenador do Gabinete.

2. Os assessores, no número máximo de quatro, estão isentos 
de horário de trabalho, não lhes sendo por isso devida qualquer 
remuneração por trabalho prestado fora do horário normal.

Artigo 7.º

Secretários pessoais e adjunto do Gabinete

1. Os secretários pessoais, no número máximo de três, execu-
tam as instruções recebidas directamente do Comandante-geral 
ou através do coordenador do Gabinete, competindo-lhes:

1) Tratar do expediente e correspondência do GCG, assegu-
rando o respectivo arquivo e segurança;

2) Encaminhar os pedidos de audiência e organizar a agenda 
do Comandante-geral;

3) Assegurar as demais tarefas que lhes forem determinadas 
pelo Comandante-geral ou pelo coordenador do Gabinete.

2. Compete ao adjunto do Gabinete executar as tarefas deter-
minadas pelo Comandante-geral.

Artigo 8.º

Centro de Análise de Informações

Ao CAI, chefiado por um adjunto, compete:

1) Definir as normas técnicas relativas à pesquisa de notícias 
com interesse policial;

2) Centralizar, analisar e tratar as informações com relevância 
para a segurança interna fornecidas pelos organismos policiais 
subordinados;
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（三）評估所實施的刑事政策的成效，並提出適當的調整

建議；

（四）構思用以處理（二）項所指情報的系統的開發、應

用及保養工作；

（五）草擬屬其責任範圍內的保安及應變計劃；

（六）研究並建議有關屬下警務機構人員的入職招聘工作

的措施，尤其在訂定投考人應具備的條件方面；

（七）構思並建議執行有關警察總局任務範圍內的保密事

宜的保安措施；

（八）參與警務情報方面的國際及區際合作；

（九）研究並建議為屬下警務機構的人員舉辦技術培訓課

程；

（十）在行動策劃中心協助下編製警察總局的年度工作報

告。

第九條

行動策劃中心

行動策劃中心由一名助理主管，該中心具下列職權：

（一）協助局長策劃有關內部保安的行動；

（二）研究、建議並監管為確保達到內部保安目標水平而

實施的保安措施，尤其在公共秩序及安寧以及預防和打擊犯罪

方面；

（三）與情報分析中心配合，草擬並更新保安及應變計

劃；

（四）研究並策劃屬下警務機構的聯合任務及/或行動；

（五）訂定及核准屬下各警務機構的工作規則及參與程

度，並評估其執行行動的能力；

（六）研究並建議採用輔助警務工作的科技，並使之現代

化；

（七）研究並建議旨在改善屬下警務機構執行行動的能力

的結構性改革；

（八）指導屬下警務機構的訓練及聯合演習，並評估有關

結果，以提高其執行行動的能力；

（九）跟進及監督屬下警務機構單獨或聯合參與的行動的

落實及執行；

3) Avaliar a eficácia das políticas criminais empreendidas e 
propor os ajustamentos adequados;

4) Conceber o desenvolvimento, aplicação e manutenção do 
sistema que assegure o tratamento das informações referidas na 
alínea 2);

5) Preparar, na respectiva área de responsabilidade, os planos 
de segurança e contingência;

6) Estudar e propor medidas relativas às operações de re-
crutamento de pessoal para ingresso nos organismos policiais 
subordinados, designadamente quanto à definição do perfil do 
candidato;

7) Conceber e propor a execução de medidas de segurança 
sobre matérias classificadas no âmbito da missão dos SPU;

8) Participar na cooperação internacional e inter-regional em 
matéria de informações policiais;

9) Estudar e propor acções de formação técnica do pessoal 
dos organismos policiais subordinados;

10) Elaborar o relatório de actividades anual dos SPU, com o 
contributo do CPO.

Artigo 9.º

Centro de Planeamento de Operações

Ao CPO, chefiado por um adjunto, compete:

1) Apoiar o Comandante-geral no que respeita ao planea-
mento operacional no âmbito da segurança interna;

2) Estudar, propor e supervisionar as medidas de segurança 
a aplicar para garantir os níveis de segurança interna desejados, 
designadamente no que respeita à ordem e tranquilidade públi-
cas, prevenção e combate da criminalidade;

3) Preparar e actualizar planos de segurança e de contingên-
cia em articulação com o CAI;

4) Estudar e planear a intervenção e/ou acção conjunta dos 
organismos policiais subordinados;

5) Definir e aprovar as regras e níveis de empenhamento de 
cada um dos organismos policiais subordinados e avaliar a res-
pectiva capacidade operacional;

6) Estudar e propor a aplicação e modernização dos meios 
tecnológicos complementares da actividade policial;

7) Estudar e propor modificações estruturais tendentes à me-
lhoria da capacidade de intervenção operacional dos organis-
mos policiais subordinados;

8) Orientar o treino e os exercícios conjuntos dos organismos 
policiais subordinados, avaliando os respectivos resultados com 
vista à optimização da respectiva capacidade operacional;

9) Acompanhar e supervisionar a concretização e execução 
das operações dos organismos policiais subordinados, quer 
quando actuando isoladamente, quer quando actuando conjun-
tamente;
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（十）編製及不斷更新有關警察總局的行動的統計資料。

第十條

助理的職權

一、助理負責主管情報分析中心及行動策劃中心，其經局

長建議由主管實體以定期委任的方式委任。

二、助理是從治安警察局的警務總長及司法警察局的一等

督察或二等督察中選任。

三、助理的職級等同於十二月二十一日第85/89/M號法令的

表一欄目1所對應的局長官職，並收取相當於該欄目所載薪俸

點的報酬，其他福利則按原職位的專業通則保持不變。

四、助理不得因超時工作而收取任何報酬。

第十一條

資源管理廳

一、資源管理廳負責提供警察總局履行職責所需的技術及

行政輔助，並負責對該局的人力、財政及後勤資源作出規劃。

二、資源管理廳的主要職權包括：

（一）草擬預算案，並在預算案獲通過後予以執行；

（二）辦理有關薪俸、其他津貼及補助的程序；

（三）支付經適當許可的款項；

（四）處理有關取得財貨及勞務的文書事務；

（五）供應及管理後勤資源及其他存倉物資，以及不斷更

新有關的財產清冊；

（六）負責警察總局人事管理的工作。

第十二條

電腦及資訊科技部

一、電腦及資訊科技部屬執行性質的附屬單位，負責向局

長提供輔助，以便局長作出屬資訊科技及通訊範疇內的決策和

實施有關技術規範及要求。

二、電腦及資訊科技部具下列職權：

（一）與警察總局各附屬單位合作編製資訊指導計劃草案

10) Elaborar e manter actualizados os dados estatísticos rela-
tivos à actividade operacional dos SPU.

Artigo 10.º 

Competência dos adjuntos

1. Aos adjuntos compete a chefia do CAI e do CPO, sendo 
nomeados, pela entidade competente, em comissão de serviço 
sob proposta do Comandante-geral.

2. Os adjuntos são recrutados de entre intendentes do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública e inspectores de 1.ª ou 2.ª classe 
da Polícia Judiciária.

3. Os adjuntos são equiparados a director e auferem a remu-
neração correspondente ao índice da coluna 1 do mapa 1 anexo 
ao Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, e mantêm, 
quanto ao demais, o respectivo estatuto profissional de origem.

4. Aos adjuntos é vedado auferir qualquer remuneração refe-
rente a trabalho extraordinário.

Artigo 11.º 

Departamento de Gestão de Recursos

1. Ao DGR compete prestar apoio técnico e administrativo à 
prossecução das atribuições e assegurar o planeamento dos re-
cursos humanos, financeiros e logísticos dos SPU.

2. Ao DGR compete, designadamente:

1) Preparar os projectos de orçamento e executá-lo, uma vez 
aprovado;

2) Preparar o processamento dos vencimentos e outros subsí-
dios e abonos;

3) Efectuar os pagamentos devidamente autorizados;

4) Assegurar o expediente de aquisição de bens e serviços;

5) Proceder ao aprovisionamento e gestão dos meios logís-
ticos e outras existências, mantendo actualizado o respectivo 
inventário;

6) Assegurar as tarefas relativas à gestão do pessoal dos SPU.

Artigo 12.º

Núcleo de Informática e de Tecnologias da Informação

1. O NITI é uma subunidade operativa à qual compete pres-
tar apoio ao Comandante-geral, com vista à tomada de decisões 
e à implementação de normas técnicas e requisitos no âmbito 
das tecnologias da informação e comunicação.

2. Ao NITI compete:

1) Elaborar, com colaboração de outras subunidades dos SPU, 
o projecto de plano director de informática e o projecto do pro-
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及資訊年度計劃草案，並對有關計劃的執行情況進行技術上的

監管；

（二）為警察總局資訊系統的開發進行所需的對外聯繫；

（三）就資訊範疇的事宜進行研究、草擬報告、發表意見

及提供技術輔助，尤其在開發資訊系統、人員的資訊培訓以及

購置警察總局所需的資訊資源方面；

（四）按其能力並因應警察總局情報分析中心、行動策劃

中心及該局其他附屬單位的需要，開發資訊應用程式；

（五）輸入資料，以及更新、保存及開發屬技術性質的有

關資料庫；

（六）規範進入警察總局資訊網絡的程序及進行有關監

控，並確保網絡的良好運作；

（七）經互聯網發佈電子資訊及製作警察總局的網頁；

（八）維護所保管的資訊的安全及保密性；

（九）保存警察總局資訊檔案及使用者的紀錄；

（十）執行由局長指派的屬電腦及資訊科技範疇的其他工

作。

第十三條

新聞及公共關係辦公室

新聞及公共關係辦公室具下列職權：

（一）研究並建議警務機構與市民之間溝通的方式；

（二）舉辦及協調面向市民的宣傳活動，以促進市民與警

察總局屬下警務機構之間的合作，但不妨礙賦予各警務機構的

職權；

（三）向傳媒發佈與警察總局統籌的行動有關的重要資

訊；

（四）監督有關禮賓規定的遵守情況，並負責局長辦公室

的新聞及公關工作；

（五）接待到訪的澳門特別行政區公共及私人的團體及機

構的代表，並組織局長辦公室與外間機構的交流活動；

（六）執行由局長指派的屬公共關係及新聞範疇的其他

工作。

grama anual de informática, superintendendo tecnicamente a 
sua execução;

2) Assegurar as relações com o exterior necessárias ao desen-
volvimento dos sistemas de informação dos SPU;

3) Elaborar estudos, informações, emitir pareceres e prestar 
apoio técnico no domínio informático, designadamente sobre 
o desenvolvimento dos sistemas de informação, a formação de 
pessoal no âmbito da informática e a aquisição de meios de in-
formática necessários aos SPU;

4) Desenvolver, dentro das suas capacidades, aplicações in-
formáticas por medida, necessárias ao CAI e CPO, ou a outras 
subunidades dos SPU;

5) Assegurar a introdução de dados, assim como a actualiza-
ção, manutenção e exploração das respectivas bases de dados, 
de carácter técnico;

6) Promover a normalização de procedimentos e o controlo 
de acessos da rede informática dos SPU, assim como assegurar 
o seu bom funcionamento;

7) Promover a divulgação de informação electrónica através 
da Internet, assim como proceder à elaboração da página elec-
trónica dos SPU;

8) Zelar pela segurança e confidencialidade da informação 
que se encontra à sua guarda;

9) Assegurar a manutenção do arquivo informático dos SPU, 
assim como do registo dos utilizadores;

10) Exercer as demais incumbências atribuídas pelo Coman-
dante-geral, no âmbito da informática e das tecnologias da in-
formação.

Artigo 13.º 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

Ao GCRP compete:

1) Estudar e propor formas de interacção entre os organismos 
policiais e a população;

2) Organizar e coordenar acções de sensibilização junto da 
população, com vista a promover a sua colaboração com os or-
ganismos policiais subordinados, sem prejuízo das competências 
atribuídas a cada um deles;

3) Promover a divulgação perante os órgãos de comunicação 
social, da informação que se mostre pertinente, relativa às ac-
ções operacionais coordenadas pelos SPU;

4) Zelar pelo cumprimento das normas de protocolo, assim 
como assegurar a comunicação e as relações públicas do GCG;

5) Acolher os representantes das associações e organismos 
públicos e privados da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, adiante designada por RAEM, assim como organizar inter-
câmbios com instituições externas ao GCG;

6) Exercer as demais incumbências atribuídas pelo Coman-
dante-geral, no âmbito das relações públicas e comunicação.
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第十四條

招聘

一、局長辦公室成員，均由局長以自由選擇方式招聘。

二、辦公室協調員須以定期委任制度執行職務，而局長辦

公室其他人員得以定期委任、徵用或派駐的制度執行有關職

務；如屬在公共部門或實體內無原職位者，則以合同制度執行

有關職務。

三、辦公室協調員及顧問是從治安警察局高級職程的警

官、司法警察局的督察、具有擔任有關職務的適當高等課程或

學士學位學歷又或特別資格者中選任。

四、局長秘書及辦公室助理是從具有適當學歷或經確認具

有專業經驗擔任有關職務者中選任。

五、為適用本條的規定，局長辦公室的人員自委任批示作

出之日或有關合同文書訂立之日起視為開始執行職務。

六、局長辦公室的人員須遵守公共行政當局公務員及服務

人員的一般義務，尤其須就交託其處理的事項或因執行職務而

知悉的事項遵守熱心及保密的義務。

七、為適用本行政法規，公職一般制度就人員的徵用及派

駐的期間所作的限制不予適用。

第十五條

局長辦公室人員的報酬及供款

一、辦公室協調員的報酬相當於澳門特別行政區行政當局

公共部門領導官職最高薪俸點的百分之九十。

二、局長辦公室顧問的報酬由局長以批示訂定，該報酬相

當於澳門特別行政區行政當局公共部門領導官職最高薪俸點的

百分之六十五至八十七。

三、局長秘書收取相當於公職薪俸表的485點的報酬。

四、辦公室助理收取相當於公職薪俸表的430點的報酬。

五、局長辦公室的人員不得因超時工作收取任何補償。

六、局長辦公室的人員有權乘坐商務機位，但局長秘書及

辦公室助理除外。

Artigo 14.º 

Recrutamento

1. Os membros do GCG são recrutados por livre escolha do 
Comandante-geral. 

2. Com excepção do coordenador do Gabinete, que exerce-
rá o seu cargo em regime de comissão de serviço, os restantes 
membros do GCG podem exercer os respectivos cargos em re-
gime de comissão de serviço, requisição, destacamento e, tratan-
do-se de pessoal sem lugar de origem nos serviços ou entidades 
públicas, também em regime de contrato.

3. O coordenador do Gabinete e os assessores são recrutados 
de entre oficiais da carreira superior do Corpo de Polícia de Se-
gurança Pública, inspectores da Polícia Judiciária ou indivíduos 
habilitados com curso superior ou licenciatura adequada ou 
com especiais qualificações para o exercício das funções.

4. Os secretários pessoais e o adjunto do Gabinete são recru-
tados de entre indivíduos com habilitação adequada ou compro-
vada experiência profissional para o desempenho das funções.

5. Os membros do GCG consideram-se, para efeitos deste 
artigo, em exercício de funções a partir da data do despacho de 
nomeação ou do respectivo instrumento contratual.

6. Os membros do GCG estão sujeitos aos deveres gerais que 
impendem sobre os funcionários e agentes da Administração 
Pública, nomeadamente aos deveres de zelo e sigilo sobre todos 
os assuntos que lhes forem confiados ou que tenham conheci-
mento por causa do exercício das suas funções.

7. Para efeitos do presente regulamento administrativo, não 
se aplica a limitação de prazos prevista para a requisição e des-
tacamento de pessoal no regime geral da função pública.

Artigo 15.º

Remuneração e contribuições dos membros do GCG

1. A remuneração do coordenador do Gabinete corresponde 
a 90% do índice mais elevado previsto para os cargos de direc-
ção dos serviços públicos da Administração da RAEM.

2. A remuneração dos assessores do GCG é fixada por despa-
cho do Comandante-geral entre 65% a 87% do índice mais ele-
vado previsto para os cargos de direcção dos serviços públicos 
da Administração da RAEM.

3. Os secretários pessoais são remunerados pelo índice 485 da 
tabela de vencimentos da função pública.

4. O adjunto do Gabinete é remunerado pelo índice 430 da 
tabela de vencimentos da função pública.

5. Os membros do GCG não podem beneficiar de quaisquer 
compensações por trabalho extraordinário.

6. Os membros do GCG, à excepção dos secretários pessoais 
e do adjunto do Gabinete, têm direito a transporte aéreo em 
classe executiva.
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七、局長辦公室的人員如為公積金制度的供款人，有關供

款按其在局長辦公室所擔任的官職或職務的獨一薪俸加上供款

時間獎金計算，但另有規定者除外。

八、凡屬本行政法規未載明的一切事宜，則對局長辦公室

的人員適用公職一般制度。

第十六條

職務終止

一、如局長職務終止，局長辦公室的人員應維持工作直至

局長確實有替代人為止。

二、基於上款或因工作需要而被終止職務的局長辦公室的

人員，有權根據十二月二十一日第85/89/M號法令第五條第四

款的規定收取賠償性補償，但以有關人員不屬以合同制度受聘

者為限。

三、有關人員如在隨後的三個月內被委任為局長辦公室的

人員或在澳門特別行政區行政當局任職，且其薪俸相等於或超

過較早前擔任職務的薪俸，則應退回上款所指的補償金。

四、如屬以個人勞動合同制度受聘的人員，其因終止職

務而獲得的賠償性補償的條款及限額，以有關合同所載者為

準；屬以其他合同制度受聘的情況，則按現行法律的規定予

以補償。

第十七條

其他人員

一、治安警察局及司法警察局分別按軍事化人員及偵查人

員章程制度所規範的調動機制，將警察總局運作所需的上述人

員調任至警察總局，但有關制度就調動期間所作的限制不適用

於該等人員。

二、對其他人員的需求，按作為本行政法規組成部分的附

表所載的人員配備予以滿足。

三、經警察總局局長建議，保安司司長以批示確定本條第

一款所指的附設人員。

第十八條

標誌及工作證

一、警察總局標誌的式樣及色彩以行政命令核准。

7. Salvo disposição em contrário, as contribuições efectuadas 
pelos membros do GCG no âmbito do regime de previdência 
têm por referência o vencimento único correspondente ao cargo 
ou função exercida no GCG acrescido dos prémios de tempo de 
contribuição.

8. Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento ad-
ministrativo aplica-se aos membros do GCG o regime geral da 
função pública.

Artigo 16.º

Cessação de funções

1. Em caso de cessação de funções do Comandante-geral os 
membros do GCG mantêm-se em serviço até à efectiva substi-
tuição daquele.

2. O pessoal do GCG que cesse funções em virtude do dis-
posto no número anterior ou por conveniência de serviço, tem 
direito, quando não tenha sido admitido em regime de contrato, 
a uma compensação indemnizatória fixada nos termos do n.º 4 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro.

3. A compensação referida no número anterior é reposta se, 
nos três meses subsequentes, o interessado vier a ser designado 
como membro do GCG ou vier a ocupar cargo na Administra-
ção da RAEM a que corresponda vencimento igual ou superior 
ao anteriormente auferido.

4. Os termos e os limites da compensação indemnizatória por 
cessação de funções do pessoal que tenha sido admitido em 
regime de contrato são os fixados no contrato, tratando-se de 
contrato individual de trabalho, ou, nas restantes situações, nas 
disposições legais em vigor.

Artigo 17.º 

Restante pessoal

1. O Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judi-
ciária afectam aos SPU o pessoal militarizado e de investigação 
necessário ao seu funcionamento, de acordo com os mecanismos 
de mobilidade regulados nos respectivos regimes estatutários, 
não se lhes aplicando, porém, as limitações de prazos nos mes-
mos previstas.

2. As restantes necessidades de pessoal são preenchidas de 
acordo com a dotação prevista no mapa anexo ao presente re-
gulamento administrativo, que dele faz parte integrante.

3. O contingente adicional do pessoal a que se refere o n.º 1 
do presente artigo é fixado por despacho do Secretário para a 
Segurança, mediante proposta do Comandante-geral.

Artigo 18.º 

Logotipo e cartão de identificação

1. O modelo e a composição cromática do logotipo dos SPU 
são aprovados por ordem executiva.
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二、警察總局工作人員工作證的式樣，由行政長官以批示

核准。

第十九條

人員的轉入

一、第2/2001號行政法規附表所載的警察總局編制人員，

按原任用方式、職位、職程、職級及職階轉入作為本行政法規

組成部分的附表所載的編制內的有關職位。

二、上款所指人員的轉入須經主管實體以批示核准有關名

單為之，且該名單須公佈於《澳門特別行政區公報》。

三、以編制外方式提供服務的人員，其職務上的法律狀況

維持不變。

四、為產生一切法律效果，按本條第一款及第三款的規定

轉入的人員以往所提供的服務時間，計入所轉入的職位、職

程、職級及職階的服務時間內。

第二十條

負擔

執行本行政法規所引致的負擔，由本經濟年度撥予警察總

局的款項以及由財政局為有關目的而調動的任何其他撥款支

付。

第二十一條

廢止性規定

廢止經第17/2003號行政法規修改的第2/2001號行政法規。

第二十二條

生效

本行政法規自公佈翌月的首個工作日起生效。

二零零九年二月十一日制定。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

2. O modelo do cartão de identificação dos trabalhadores dos 
SPU é aprovado por despacho do Chefe do Executivo.

Artigo 19.º

Transição de pessoal

1. O pessoal do quadro dos SPU constante do mapa anexo ao 
Regulamento Administrativo n.º 2/2001, transita, sem alteração 
da forma de provimento e no mesmo cargo, carreira, categoria 
e escalão, para os lugares do quadro constante do mapa anexo 
ao presente regulamento administrativo, que dele faz parte inte-
grante.

2. A transição do pessoal referido no número anterior opera-
-se por lista nominativa, aprovada por despacho da entidade 
competente e publicada no Boletim Oficial da RAEM.

3. O pessoal a prestar apoio fora do quadro mantém a sua si-
tuação jurídico-funcional.

4. O tempo de serviço prestado pelo pessoal que transita nos 
termos dos n.os 1 e 3 deste artigo conta, para todos os efeitos le-
gais, como prestado no cargo, carreira, categoria e escalão para 
que se opera a transição.

Artigo 20.º

Encargos

Os encargos resultantes da execução do presente regula-
mento administrativo serão suportados por conta das dotações 
atribuídas aos SPU no corrente ano económico e por quaisquer 
outras que a Direcção dos Serviços de Finanças mobilize para o 
efeito.

Artigo 21.º

Disposição revogatória

É revogado o Regulamento Administrativo n.º 2/2001, com 
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 17/2003.

Artigo 22.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no 
primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 11 de Fevereiro de 2009. 

 Publique-se. 

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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附表

警察總局人員編制

人員組別 級別 官職及職程 職位數目

領導及主管 - 廳長 1

高級技術員 9 高級技術員 6

資訊人員 9 高級資訊技術員 5

8 資訊技術員 2

7 資訊督導員 1

技術員 8 技術員 4

翻譯人員 - 翻譯員 4

專業技術員 7 技術輔導員 8

行政人員 5 行政文員 2

總數 33

第 13/2009號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）

項規定的職權，並根據經第1 1 / 2 0 0 8號法律修改的及由第

391/2008號行政長官批示重新公佈全文的第3/2001號法律通過

的《澳門特別行政區立法會選舉法》第二十六條第一款及第四

款的規定，發佈本行政命令。

訂定二零零九年九月二十日為澳門特別行政區立法會的選

舉日。

二零零九年三月十三日。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

第 81/2009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，並根據經第11/2008號法律修改的及由第391/2008號行政

長官批示重新公佈全文的第3/2001號法律通過的《澳門特別行

政區立法會選舉法》第九條第一款及第二款的規定，作出本批

示。

立法會選舉管理委員會由下列市民組成：

主席：馮文莊

委員：譚偉文

MAPA ANEXO

Quadro de pessoal dos SPU

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

Direcção e chefia - Chefe de departamento 1

Técnico superior 9 Técnico superior 6

Informática
9

Técnico superior de 
informática 5

8 Técnico de informática 2

7
Assistente de informá-
tica 1

Técnico 8 Técnico 4

Interpretação e  
tradução - Intérprete-tradutor 4

Técnico-profissional 7 Adjunto-técnico 8

Administrativo 5 Oficial administrativo 2

Total 33

Ordem Executiva n.º 13/2009

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 26.º da Lei Eleitoral para a 
Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de 
Macau, aprovada pela Lei n.º 3/2001, com as alterações que lhe 
foram dadas pela Lei n.º 11/2008, republicada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 391/2008, o Chefe do Executivo manda 
publicar a presente ordem executiva:

É marcado para o dia 20 de Setembro de 2009, o dia das elei-
ções para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa 
Especial de Macau.

13 de Março de 2009.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 81/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1 e 2 do artigo 9.º da Lei Eleitoral para a Assembleia Legis-
lativa da Região Administrativa Especial de Macau, aprovada 
pela Lei n.º 3/2001, com as alterações que lhe foram dadas pela 
Lei n.º 11/2008, republicada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 391/2008, o Chefe do Executivo manda:

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa 
é composta pelos seguintes cidadãos:

Presidente: Fong Man Chong. 

Vogais: Tam Vai Man;
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   朱偉幹

   劉玉葉

   何慧卿

二零零九年三月十三日

行政長官 何厚鏵

第 82/2009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，並根據經第11/2008號法律修改的第3/2001號法律通過

的《澳門特別行政區立法會選舉法》第九十四條第六款及第七

款，以及由第391/2008號行政長官批示重新公佈全文的同一法

律第九十三條第六款及第七款的規定，作出本批示。

各候選名單在二零零九年立法會選舉的開支限額定為

$8,942,959.84（澳門幣捌佰玖拾肆萬貳仟玖佰伍拾玖圓捌角肆

分）。

二零零九年三月十三日

行政長官 何厚鏵

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 32/2009 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據八月十六日第41/99/M號法令第五條及

第六條，第6/1999號行政法規第五條第二款，第14/2000號行

政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定，作出本批

示。

確認華中科技大學開辦的傳播學（會展公關）碩士學位課

程為澳門特別行政區帶來利益，並核准該課程按照本批示附件

的規定和條件運作，該附件為本批示的組成部分。

二零零九年三月六日

社會文化司司長 崔世安

José Chu;

Lau Ioc Ip;

Ho Wai Heng.

13 de Março de 2009.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 82/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 6 e 7 do artigo 94.º da Lei Eleitoral para a Assembleia Le-
gislativa da Região Administrativa Especial de Macau, aprova-
da pela Lei n.º 3/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 11/2008, e nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 93.º da mesma 
lei com a redacção resultante da republicação feita pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 391/2008, o Chefe do Executivo 
manda:

O limite de despesas que cada candidatura pode gastar nas 
eleições para a Assembleia Legislativa do ano 2009 é fixado em 
$ 8 942 959,84 (oito milhões, novecentas quarenta e duas mil, 
novecentas cinquenta e nove patacas e oitenta e quatro avos).

13 de Março de 2009.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 32/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 41/99/M, de 
16 de Agosto, no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

É reconhecido o interesse para a Região Administrativa 
Especial de Macau e autorizado o funcionamento do curso de 
mestrado em Comunicação, variante em Relações Públicas de 
Convenções e Exposições, ministrado pela Huazhong University 
of Science and Technology, nos termos e condições constantes 
do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

6 de Março de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.



N.º 11 — 16-3-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 577

附件

一、高等教育機構名稱及總址： 華中科技大學

 中國武漢洪山區

 珞瑜路1037號

二、本地合作實體的名稱： 澳門資訊中心

三、在澳門的教育場所名稱 澳門街坊會聯合總會

 及總址： 澳門台山白朗古將軍大馬 

  路街總社區服務大樓

四、高等教育課程名稱及所頒授 傳播學（會展公關）碩士

 的學位、文憑或證書： 學位課程

 碩士學位

五、課程學習計劃：

科目 種類 學時 學分

第一學年

傳播學概論 必修 45 3

中外傳播史 " 30 2

傳播研究方法 " 30 2

公共關係理論與實務 " 45 3

廣告策劃與創意思維 " 30 2

新聞傳播策劃 " 30 2

媒介組合策略 " 30 2

會展策劃與運作管理 " 30 2

國際會展項目研討 " 30 2

組織形象傳播研究 " 30 2

公共關係禮儀 " 30 2

英語 " 45 3

ANEXO

1. Denominação da instituição 
de ensino superior e respecti-
va sede:

Huazhong University of 
Science and Technology, 
sita na Rua Luoyu, n.º 1037, 
zona Hongshan, Wuhan, da 
República Popular da Chi-
na.

2. Denominação da entidade co-
laboradora local:

Centro de Informações 
Tecnologia de Macau

3. Denominação e sede do es-
tabelecimento de ensino em  
Macau:

União Geral das Associa-
ções dos Moradores de 
Macau, sita na Avenida do 
General Castelo Branco 
(Edf. da União Geral das 
Associações dos Morado-
res de Macau).

4. Designação do curso superior 
e grau académico, diploma ou   
certificado que confere:

Curso de Mestrado em 
Comunicação, variante em 
Relações Públicas de Con-
venções e Exposições
Mestrado

5. Plano de estudos do curso:

Disciplinas Tipo Horas 
Unidades 
de crédito

1.º Ano

Teoria de Comunicação Obrigatória 45 3

História de Comunica-
ção Chinesa e Estran-
geira » 30 2

Método de Investigação 
em Comunicação » 30 2

Teoria e Prática de 
Relações Públicas » 45 3

Planeamento e Pen-
samento Criativo em 
Publicidade » 30 2

Planeamento em Co-
municação Jornalística » 30 2

Estratégica Integrada 
de Media » 30 2

Planeamento e Ges-
tão de Operações de 
M.I.C.E. » 30 2

Seminário sobre 
M.I.C.E. Internacional » 30 2

Investigação em Comu-
nicação sobre Imagem 
das Organizações » 30 2

Ritos de Relações Pú-
blicas » 30 2

Língua Inglesa » 45 3
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Disciplinas Tipo Horas 
Unidades 
de crédito

2.º Ano

Estudos sobre Docu-
mentação e Relatório 
do Tema Seleccionado 
para a Dissertação Obrigatória — 1

Relatório de Investi-
gação/Publicação de 
Artigos » — 2

Dissertação » — 10

6. Data de início do curso: Setembro de 2009.

7. Nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/99/M, 
de 16 de Agosto, a frequência, com aproveitamento, do presente 
curso não exclui a necessidade de posterior confirmação formal 
do correspondente diploma, nos termos da legislação em vigor 
relativa à verificação de habilitações académicas.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 33/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 41/99/M, de 
16 de Agosto, no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

É reconhecido o interesse para a Região Administrativa 
Especial de Macau e autorizado o funcionamento do curso de 
mestrado em Gestão, variante em Gestão de Riscos, ministrado 
pela Huazhong University of Science and Technology, nos ter-
mos e condições constantes do anexo ao presente despacho e 
que dele faz parte integrante.

6 de Março de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

––––––––––

ANEXO

1. Denominação da instituição 
de ensino superior e respec-
tiva sede:

Huazhong Univer s i t y o f 
Science and Technology, sita 
na Rua Luoyu, n.º 1037, zona 
Hongshan, Wuhan, da Repú-
blica Popular da China.

2. Denominação da entidade 
colaboradora local:

Centro de Informações Tec-
nologia de Macau

3. Denominação e sede do es-
tabelecimento de ensino em  
Macau:

União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau, sita 
na Avenida do General Cas-
telo Branco (Edf. da União 
Geral das Associações dos 
Moradores de Macau). 

科目 種類 學時 學分

第二學年

文獻閱讀與開題報告 必修 — 1

調研報告或發表論文 " — 2

學位論文 " — 10

六、開課日期：二零零九年九月

七、按照八月十六日第41/99/M號法令第十條的規定，就讀

本課程並以及格成績取得文憑者，不排除以後必須根據關於學

歷審查的現行法例對相應的文憑作形式上的確認。

第 33/2009號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據八月十六日第41/99/M號法令第五條及

第六條，第6/1999號行政法規第五條第二款，第14/2000號行

政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定，作出本批

示。

確認華中科技大學開辦的管理學（危機管理）碩士學位課

程為澳門特別行政區帶來利益，並核准該課程按照本批示附件

的規定和條件運作，該附件為本批示的組成部分。

二零零九年三月六日

社會文化司司長 崔世安

––––––––––

附件

一、高等教育機構名稱及總址： 華中科技大學

中國武漢洪山區

珞瑜路1037號

二、本地合作實體的名稱： 澳門資訊中心

三、在澳門的教育場所名稱

及總址：

澳門街坊會聯合總會

澳門台山白朗古將軍大馬路

街總社區服務大樓
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4. Designação do curso su-
perior e grau académico, 
diploma ou certificado que 
confere: 

Curso de Mestrado em Ges-
tão, variante em Gestão de 
Riscos
Mestrado

5. Plano de estudos do curso:

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

1.º Ano

Gestão Pública Obrigatória 45 3

Economia Pública » 30 2

Análise de Políticas 
Públicas » 30 2

Teoria e Metodologia 
de Decisão » 30 2

Gestão de Riscos em 
Informática e Sistemas 
de Informação » 30 2

Teoria de Jogos e a sua 
Aplicação » 30 2

Governo Electrónico » 30 2

Psicologia de Riscos » 30 2

Segurança Pública na 
Cidade » 30 2

Simulação e Emulação 
do Sistema de Emer-
gência » 30 2

Gestão de Advertência 
Prévia » 30 2

Gestão de Riscos » 45 3

Língua Inglesa » 45 3

Redes Informáticas e a 
sua Aplicação » 30 2

2.º Ano

Estudos sobre Docu-
mentação e Relatório 
do Tema Seleccionado 
para a Dissertação Obrigatória — 1

Relatório de Investi-
gação/Publicação de 
Artigos » — 2

Dissertação » — 10

6. Data de início do curso: Setembro de 2009.

7. Nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/99/M, 
de 16 de Agosto, a frequência, com aproveitamento, do presente 
curso não exclui a necessidade de posterior confirmação formal 
do correspondente diploma, nos termos da legislação em vigor 
relativa à verificação de habilitações académicas.

四、高等教育課程名稱及所頒授

的學位、文憑或證書：

管理學（危機管理）碩士學

位課程

碩士學位

五、課程學習計劃： 

科目 種類 學時 學分

第一學年

公共管理學 必修 45 3

公共經濟學 " 30 2

公共政策分析 " 30 2

決策理論與方法 " 30 2

危機信息管理與信息系統 " 30 2

博弈論及應用 " 30 2

電子政務 " 30 2

危機心理學 " 30 2

城市公共安全 " 30 2

應急系統模擬與仿真 " 30 2

預警管理 " 30 2

危機管理 " 45 3

英語 " 45 3

計算機網絡及應用 " 30 2

第二學年

文獻閱讀與開題報告 必修 — 1

調研報告或發表論文 " — 2

學位論文 " — 10

六、開課日期：二零零九年九月

七、按照八月十六日第41/99/M號法令第十條的規定，就讀

本課程並以及格成績取得文憑者，不排除以後必須根據關於學

歷審查的現行法例對相應的文憑作形式上的確認。
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第 34/2009 號社會文化司司長批示

在天主教大學高等教育基金建議下；

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第

三款及第四十二條第一款，第6/1999號行政法規第五條第二

款，第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款

的規定，作出本批示。

一、修改經第6/2006號社會文化司司長批示核准的澳門高

等校際學院政府研究學士學位課程的學術與教學編排和學習計

劃。

二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。

該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二，

並為本批示的組成部分。

三、上款所指課程的學術與教學編排和學習計劃適用於

2009/2010學年起入讀的學生，而已就讀本課程的學生可按照第

6/2006號社會文化司司長批示核准的學習計劃，或可向校方申

請並經批准轉入新學習計劃，以完成其課程。

四、上述課程頒授學士學位，此學位按照《澳門高等校際

學院章程》第七條的規定獲葡國天主教大學認可。

二零零九年三月六日

社會文化司司長 崔世安

––––––––––

附件一

政府研究學士學位課程

學術與教學編排

一、 學術範圍：政府研究

二、 專業範圍：政府研究

三、 課程期限：四年

四、 完成課程所需的學分：148學分

五、 授課語言：中文/英文/葡文

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 34/2009

Sob proposta da Fundação Católica de Ensino Superior Uni-
versitário;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 14.º e no n.º 1 do artigo 42.º do De-
creto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, no n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Execu-
tiva n.º 6/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. São alterados a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Estudos Governamen-
tais do Instituto Inter-Universitário de Macau, aprovados pelo 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 6/2006.

2. São aprovados a nova organização científico-pedagógica e 
o plano de estudos do curso referido no número anterior, que 
passam a ter a redacção constante dos anexos I e II ao presente 
despacho e que dele fazem parte integrante.

3. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que iniciem 
a frequência do curso no ano lectivo de 2009/2010, podendo os 
alunos que já iniciaram os seus estudos concluir o curso de acor-
do com o plano de estudos aprovado pelo Despacho do Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 6/2006, ou requerer a 
transferência para o novo plano de estudos, sujeita à aprovação 
do Instituto.

4. Este curso confere o grau de licenciado e o seu reconheci-
mento pela Universidade Católica Portuguesa é feito nos ter-
mos do artigo 7.º dos Estatutos do Instituto Inter-Universitário 
de Macau.

6 de Março de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
licenciatura em Estudos Governamentais

1. Área científica: Estudos Governamentais

2. Área profissional: Estudos Governamentais

3. Duração do curso: 4 anos

4. Número de unidades de crédito necessário à conclusão do 
curso: 148 unidades de crédito

5. Língua veicular: Chinesa / Inglesa / Portuguesa
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附件二

政府研究學士學位課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

比較經濟學：發展中國家 必修 2 2

比較政治體制 " 3 3

電子政府 " 2 2

環境政治 " 2 2

公共管理倫理議題 " 2 2

公共政策的推行與分析 " 2 2

政府間之關係 " 2 2

國際組織 " 2 2

國際政治經濟學 " 2 2

國際關係：理論與實踐 " 2.5 2.5

法律與公共政策 " 2 2

城市規劃政策制定 " 2 2

中華人民共和國政治體制 " 2 2

政治、市場與文化 " 2 2

公共會計與財務 " 2 2

澳門基本法 " 2 2

援助與發展的政治 " 3 3

美國與歐盟的外交決策 " 3 3

公共管理理論 " 2 2

國家與社會理論 " 2 2

第三世界政治 " 2 2

網頁開發與多媒體基礎 " 1.5 1.5

電腦應用 " 2 2

跨文化溝通 " 1.5 1.5

競爭策略經濟學 " 2 2

企業經營及內部創業 " 2 2

環球策略管理 " 3 3

ANEXO II

Plano de estudos do curso de 
licenciatura em Estudos Governamentais

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades 
de crédito

Economia Comparada: Paí-
ses em Desenvolvimento Obrigatória 2 2

Comparação de Sistemas 
Políticos » 3 3

Governo Electrónico » 2 2

Políticas Ambientais » 2 2

Questões Éticas do Go-
verno » 2 2

Implementação e Análise 
de Política Pública » 2 2

Relações Inter-Governa-
mentais » 2 2

Organizações Internacio-
nais » 2 2

Economia Política Inter-
nacional » 2 2

Relações Internacionais: 
Teoria e Práticas » 2.5 2.5

Direito e Política Pública » 2 2

Elaboração das Políticas 
de Urbanização » 2 2

Sistemas Políticos da RPC » 2 2

Políticas, Mercados e Cul-
tura » 2 2

Contabilidade Pública e 
Finanças » 2 2

Lei Básica de Macau » 2 2

Políticas de Auxílio e
Desenvolvimento » 3 3

Política Diplomática dos 
Estados Unidos da Améri-
ca e da União Europeia » 3 3

Teorias de Administração 
Pública » 2 2

Teorias do Estado e da 
Sociedade » 2 2

Política do Terceiro
Mundo » 2 2

Desenvolvimento da Web 
e da Multimédia » 1.5 1.5

Aplicação de Informática » 2 2

Interacção Intercultural » 1.5 1.5

Economia de Competição 
Estratégica » 2 2

Empresarialismo e Intra-
-empresarialismo » 2 2

Gestão Estratégica
Internacional » 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

國際貿易環境及發展 必修 2 2

政治哲學入門 " 2 2

投資與投資組合管理 " 3 3

領導及管理 " 3 3

資訊系統管理 " 3 3

市場學 " 3 3

機率與統計 " 3 3

項目管理 " 2 2

服務業運作 " 2 2

社會科學研究方法 " 2 2

傳統與改革 " 1.5 1.5

跨國社會議題 " 2 2

都市地理 " 2 2

社群的建立 " 2 2

引導閱讀 " 2 2

知識與人文學 " 2 2

生命實驗室 " 2 2

生命與科學 " 2 2

澳門研究 " 2 2

思考與論證 " 2 2

世界實驗室 " 2 2

英語I " 3 3

英語II " 3 3

英語III " 3 3

英語IV " 3 3

英語V " 2 2

英語VI " 2 2

英語VII " 2 2

英語VIII " 2 2

葡語I " 3 3

葡語II „ 2 2

葡語III „ 3 3

葡語IV „ 2 2

普通話I " 2 2

普通話II " 3 3

普通話III " 2 2

普通話IV " 3 3

習作 " 4 4

註：除科目“習作”外，其餘科目均為學期制科目。

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades 
de crédito

Ambiente e Desenvolvi-
mento do Comércio Inter-
nacional Obrigatória 2 2

Introdução à Filosofia
Política » 2 2

Investimentos e Gestão de 
Portfolios » 3 3

Liderança e Gestão » 3 3

Gestão do Sistema de
Informática » 3 3

Marketing » 3 3

Probabilidade e Estatística » 3 3

Gestão de Projectos » 2 2

Gestão de Operações nos 
Serviços » 2 2

Métodos de Investigação 
em Ciências Sociais » 2 2

Tradição e Mudança » 1.5 1.5

Questões Sociais
Transnacionais » 2 2

Geografia Urbana » 2 2

Construindo
Comunidades » 2 2

Literatura Recomendada » 2 2

Conhecimento e
Humanidade » 2 2

LifeLab » 2 2

Vida e Ciência » 2 2

Estudos Macaenses » 2 2

Pensar e Raciocinar » 2 2

WorldLab » 2 2

Inglês I » 3 3

Inglês II » 3 3

Inglês III » 3 3

Inglês IV » 3 3

Inglês V » 2 2

Inglês VI » 2 2

Inglês VII » 2 2

Inglês VIII » 2 2

Português I » 3 3

Português II » 2 2

Português III » 3 3

Português IV » 2 2

Mandarim I » 2 2

Mandarim II » 3 3

Mandarim III » 2 2

Mandarim IV » 3 3

Portfolio » 4 4

Nota: Com excepção da disciplina de «Portfolio», todas as dis-
ciplinas são semestrais.
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第 35/2009 號社會文化司司長批示

在澳門理工學院建議下； 

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第

三款，第6/1999號行政法規第五條第二款，第14/2000號行政命

令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定，作出本批示。

一、在澳門理工學院藝術高等學校開設音樂學士學位課

程。

二、上述課程設以下專業範疇：

（一）音樂教育

（二）音樂表演

三、核准第一款所指課程的學術與教學編排和學習計劃。

該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二，

並為本批示的組成部分。

四、上款所指的學術與教學編排和學習計劃適用於

2009/2010學年起入讀的學生，而已就讀第42/2005號及第

43/2005號社會文化司司長批示核准的音樂（教育專業）高等專

科學位課程及音樂（教育專業）學士學位補充課程的學生仍須

按照該等批示核准的學習計劃完成其課程。

五、凡完成十二年學校教育而具備高中學歷者均可報讀本

課程。

二零零九年三月六日

社會文化司司長 崔世安

––––––––––

附件一

音樂學士學位課程

學術與教學編排

一、學術範圍：音樂

二、專業範圍：

（一）音樂教育

（二）音樂表演

三、課程期限：四年

四、完成課程所需的學分：138學分

五、授課語言：中文

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 35/2009

Sob proposta do Instituto Politécnico de Macau; 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 
4 de Fevereiro, no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda: 

1. É criado, na Escola Superior de Artes do Instituto Politéc-
nico de Macau, o curso de licenciatura em Música.

2. O curso compreende as seguintes áreas de especialização:

1) Educação Musical

2) Interpretação Musical

3. São aprovados a organização científico-pedagógica e o pla-
no de estudos do curso referido no n.º 1, constantes dos anexos 
I e II a este despacho e que dele fazem parte integrante. 

4. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referido no número anterior aplicam-se aos alunos que iniciem 
a frequência do curso no ano lectivo de 2009/2010. Os alunos 
do curso de bacharelato em Música, variante em Educação, e 
do curso complementar de licenciatura em Música, variante 
em Educação, aprovados pelos Despachos do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 42/2005 e n.º 43/2005, que já 
tenham iniciado os seus estudos devem concluir os cursos de 
acordo com os planos de estudos aprovado pelos referidos Des-
pachos.

5. São admitidos ao presente curso os alunos possuidores do 
curso do ensino secundário com a duração de 12 anos de escola-
ridade.

6 de Março de 2009. 

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de licenciatura em Música

1. Área científica: Música

2. Áreas profissionais: 

1) Educação Musical 

2) Interpretação Musical

3. Duração do curso: 4 anos

4. Número de unidades de crédito necessário à conclusão do 
curso: 138 unidades de crédito

5. Língua veicular: Chinesa
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附件二

音樂學士學位課程

學習計劃

表一

一年級

科目 種類 課時 學分

藝術概論 必修 30 2

音樂學概論 " 30 2

音樂教與學的心理 " 30 2

音樂社會學 " 30 2

音樂文章閱讀與寫作 " 30 2

形體訓練 " 30 2

英語 I " 45 3

英語 II " 45 3

音樂表演技能 I " 15 2

音樂表演技能 II " 15 2

視聽訓練 I " 30 2

視聽訓練 II " 30 2

音樂基礎理論 I " 30 2

音樂基礎理論 II " 30 2

西方音樂史 I  " 30 2

西方音樂史 II " 30 2

中國音樂史 I " 30 2

中國音樂史 II " 30 2

普通話 I " 30 —

普通話 II " 30 —

表二

二年級

科目 種類 課時 學分

音樂美學 必修 30 2

音樂專題研討 " 30 2

音樂表演技能 III " 15 2

音樂表演技能 IV " 15 2

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura em Música

Quadro I

1.º Ano

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Introdução à Arte Obrigatória 30 2

Introdução à Música » 30 2

Psicologia da Educação 
Musical » 30 2

Sociologia da Educação 
Musical » 30 2

Leitura e Escrita de Texto 
Musical » 30 2

Treino de Postura de Exe-
cutor » 30 2

Inglês I » 45 3

Inglês II » 45 3

Técnicas de Interpretação 
Musical I » 15 2

Técnicas de Interpretação 
Musical II » 15 2

Educação Visual e 
Auditiva I » 30 2

Educação Visual e 
Auditiva II » 30 2

Teoria Básica da Música I » 30 2

Teoria Básica da Música II » 30 2

História da Música 
Ocidental I » 30 2

História da Música 
Ocidental II » 30 2

História da Música 
Chinesa I » 30 2

História da Música 
Chinesa II » 30 2

Mandarim I » 30 —

Mandarim II » 30 —

Quadro II

2.º Ano

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Estética Musical Obrigatória 30 2

Discussão de Tema 
Especial sobre Música » 30 2

Técnicas de Interpreta-
ção Musical III » 15 2

Técnicas de Interpreta-
ção Musical IV » 15 2
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科目 種類 課時 學分

視聽訓練 III 必修 30 2

視聽訓練 IV " 30 2

和聲 I " 30 2

和聲 II " 30 2

合唱 I " 30 2

合唱 II " 30 2

英語 III " 45 3

英語 IV " 45 3

普通話 III " 30 —

普通話 IV " 30 —

外國音樂欣賞 選修 a） 30 2

中國音樂欣賞 "  a） 30 2

電腦制譜 "  a） 30 2

以下科目為音樂教育專業範疇的

必修科目：

音樂教育概論 必修 b） 30 2

二十世紀的音樂教學 "   b） 30 2

教學樂器演奏實踐 I "   b） 30 2

教學樂器演奏實踐 II "   b） 30 2

以下科目為音樂表演專業範疇的

必修科目：

音樂風格評鑒I 必修 c） 30 2

音樂風格評鑒II "   c） 30 2

流行音樂導論 "   c） 30 2

註：

1. 選擇音樂教育專業範疇的學生須從上表a）類及c）類科

目中任選三門科目。

2. 選擇音樂表演專業範疇的學生須從上表a）類及b）類科

目中任選四門科目。

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Educação Visual e 
Auditiva III Obrigatória 30 2

Educação Visual e 
Auditiva IV » 30 2

Harmonia I » 30 2

Harmonia II » 30 2

Prática Coral I » 30 2

Prática Coral II » 30 2

Inglês III » 45 3

Inglês IV » 45 3

Mandarim III » 30 —

Mandarim IV » 30 —

Apreciação de Música 
Estrangeira Optativa a) 30 2

Apreciação de Música 
Chinesa     »    a) 30 2

Composição Musical 
Digital     »    a) 30 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de espe-
cialização em Educação 
Musical: 

Introdução à Educação 
Musical Obrigatória b) 30 2

Pedagogia Musical do 
Século XX       »      b) 30 2

Prática de Instrumentos 
Musicais Didácticos I     »      b) 30 2

Prática de Instrumentos 
Musicais Didácticos II     »      b) 30 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de espe-
cialização em Interpre-
tação Musical: 

Comentário e Avaliação 
de Estilos Musicais I Obrigatória c) 30 2

Comentário e Avaliação 
de Estilos Musicais II       »      c) 30 2

Introdução à Música 
Popular       »      c) 30 2

Nota:

1. Área de especialização em Educação Musical, os alunos de-
vem escolher 3 disciplinas de entre as disciplinas indicadas nos 
grupos a) e c).

2. Área de especialização em Interpretação Musical, os alunos 
devem escolher 4 disciplinas de entre as disciplinas indicadas 
nos grupos a) e b).
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表三

三年級

科目 種類 課時 學分

音樂表演技能 V 必修 15 2

音樂表演技能 VI " 15 2

曲式 I " 30 2

曲式 II " 30 2

合唱 III " 30 2

合唱 IV " 30 2

複調音樂基礎 " 30 2

廿世紀音樂導論 " 30 2

中國民族民間音樂 " 30 2

世界音樂導論 " 30 2

澳門音樂 選修 a） 30 2

聖樂導論 "  a） 30 2

小型樂隊編配 "  a） 30 2

藝術管理 "  a） 30 2

英語 V "  a） 30 2

英語 VI "  a） 30 2

以下科目為音樂教育專業範疇的

必修科目：

音樂教學法 必修 b） 30 2

學校音樂教育實習 "  b） 30 2

合唱指揮 " b） 30 2

鍵盤和聲與即興彈奏 I "  b） 30 2

鍵盤和聲與即興彈奏 II "  b） 30 2

以下科目為音樂表演專業範疇的

必修科目：

音樂表演美學 必修 c） 30 2

音樂表演實踐 "  c） 30 2

歐洲早期音樂 "  c） 30 2

Quadro III

3.º Ano

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Técnicas de Interpretação 
Musical V Obrigatória 15 2

Técnicas de Interpretação 
Musical VI » 15 2

Morfologia I » 30 2

Morfologia II » 30 2

Prática Coral III » 30 2

Prática Coral IV » 30 2

Fundamentos da 
Polifonia » 30 2

Introdução à Música do 
Século XX » 30 2

Música Popular Nacional 
da China » 30 2

Introdução à Música 
Mundial » 30 2

Música de Macau Optativa a) 30 2

Introdução à Música 
Litúrgica     »    a) 30 2

Composição de Pequena 
Orquestra     »    a) 30 2

Gestão Artística     »    a) 30 2

Inglês V     »    a) 30 2

Inglês VI     »    a) 30 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de espe-
cialização em Educação 
Musical: 

Método Didáctico da 
Música Obrigatória b) 30 2

Prática de Educação da 
Música Escolar       »     b) 30 2

Direcção Coral       »     b) 30 2

Harmonia do Teclado e 
Tocar Improvisadamente I       »     b) 30 2

Harmonia do Teclado e 
Tocar Improvisadamente II       »     b) 30 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de espe-
cialização em Interpreta-
ção Musical: 

Estética da Interpretação 
Musical Obrigatória c) 30 2

Prática da Interpretação 
Musical       »     c) 30 2

Música Antiga Europeia       »     c) 30 2
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科目 種類 課時 學分

鋼琴藝術史 必修  c） 30 2

註：

1. 選擇音樂教育專業範疇的學生須從上表a）類及c）類科

目中任選四門科目。

2. 選擇音樂表演專業範疇的學生須從上表a）類及b）類科

目中任選五門科目。

表四

四年級

科目 種類 課時 學分

音樂表演技能 VII 必修 15 2

音樂表演技能 VIII " 15 2

音樂分析與評論 I " 30 2

音樂分析與評論 II " 30 2

音樂論文寫作 " 30 2

聲樂教學法與藝術歌曲概論 選修 a） 30 2

鋼琴教學法 "  a） 30 2

以下科目為音樂教育專業範疇的

必修科目：

音樂教育專題研討 必修 b） 30 2

小型樂隊指揮 "  b） 30 2

學位論文 "  b） — 2

以下科目為音樂表演專業範疇的

必修科目：

室內樂I 必修 c） 30 2

室內樂II "  c） 30 2

畢業音樂會 "  c） — 2

註：

1. 選擇音樂教育專業範疇的學生須從上表a）類及c）類科

目中任選三門科目。

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

História da Arte do Piano Obrigatória c) 30 2

Nota:

1. Área de especialização em Educação Musical, os alunos de-
vem escolher 4 disciplinas de entre as disciplinas indicadas nos 
grupos a) e c).

2. Área de especialização em Interpretação Musical, os alunos 
devem escolher 5 disciplinas de entre as disciplinas indicadas 
nos grupos a) e b).

Quadro IV

4.º Ano

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Técnicas de Interpretação 
Musical VII Obrigatória 15 2

Técnicas de Interpretação 
Musical VIII » 15 2

Análise Musical e Comen-
tário I » 30 2

Análise Musical e Comen-
tário II » 30 2

Escrita de Ensaio Musical » 30 2

Introdução ao Método 
Pe da gógico de Técnica 
Vocal e à Canção Artística Optativa a) 30 2

Método Didáctico de
Piano     »    a) 30 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de espe-
cialização em Educação 
Musical: 

Estudo e Discussão 
de Tema Especial sobre 
Educação Musical Obrigatória b) 30 2

Direcção de Pequena 
Orquestra       »     b) 30 2

Tese de Grau Académico       »     b) — 2

As disciplinas seguintes 
são obrigatórias para os 
alunos da área de especia-
lização em Interpretação 
Musical: 

Música de Câmara I Obrigatória c) 30 2

Música de Câmara II       »     c) 30 2

Concerto de Graduação       »     c) — 2

Nota:

1. Área de especialização em Educação Musical, os alunos de-
vem escolher 3 disciplinas de entre as disciplinas indicadas nos 
grupos a) e c).
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2. 選擇音樂表演專業範疇的學生須從上表a）類及b）類科

目中任選三門科目。

*所有科目均為學期制科目。

**學生須選擇一個專業範疇。

***“音樂表演技能”科目（I至VIII）屬於個別教學的科

目，教學項目包括鋼琴、西洋管弦樂器、中國民族樂器及聲

樂。

印  務  局

更 正

因刊登於二零零九年三月九日第十期《澳門特別行政區公

報》第一組內的第78/2009號行政長官批示的葡文文本有不正確

之處，現更正如下：

原文為：“4.8.4. A programação, divulgação e apoio das 

visitas de representação compete ao GCSEG, ......”

應改為：“4.8.4. A programação, divulgação e apoio das 

visitas de representação compete ao GCS, ......”。

二零零九年三月十二日於印務局

局長 李偉農

2. Área de especialização em Interpretação Musical, os alunos 
devem escolher 3 disciplinas de entre as disciplinas indicadas 
nos grupos a) e b).

* Todas as disciplinas do curso são semestrais.

** Os alunos devem escolher uma das áreas de especialização.

*** «Técnicas de Interpretação Musical» (I–VIII) são disci-
plinas ensinadas individualmente, incluindo piano, instrumentos 
de sopro e de cordas, instrumentos de música chinesa e técnica 
vocal.

IMPRENSA OFICIAL

Rectificação

Tendo-se verificado uma inexactidão na versão portuguesa 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 78/2009, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 10/2009, I Série, de 9 de Março, 
procede-se à sua rectificação:

Onde se lê: «4.8.4. A programação, divulgação e apoio das vi-
sitas de representação compete ao GCSEG, ...... »

deve ler-se: «4.8.4. A programação, divulgação e apoio das vi-
sitas de representação compete ao GCS, ......».

Imprensa Oficial, aos 12 de Março de 2009. — O Administra-
dor, Lei Wai Nong.
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