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第 19/2009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，並按照六月三十日第27/97/M號法令第九十二

條第一款的規定，發佈本行政命令。

第一條

許可

許可住所設於澳門特別行政區的澳門（人壽）保險有限

公司（葡文名稱為“Companhia de Seguros de Macau Vida, 

S.A.”）藉發行四萬二千股，每股面值為澳門幣一千元的股

票，將其公司資本由澳門幣五千萬元增至澳門幣九千二百萬

元；自此，該公司資本由九萬二千股組成，每股面值為澳門幣

一千元。

第二條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零零九年四月十六日。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 60/2009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164/2005號社會文化司司長批示核准的澳門

高等校際學院教育學碩士學位課程的名稱為教育碩士學位課

程。

二、核准上款所指課程的新學習計劃，該學習計劃載於本

批示附件，並為本批示的組成部分。

三、課程期限為兩年。

Ordem Executiva n.º 19/2009

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, 
de 30 de Junho, o Chefe do Executivo manda publicar a presen-
te ordem executiva:

Artigo 1.º

Autorização

É autorizada a Companhia de Seguros de Macau Vida, S. A., 
em chinês “澳門（人壽）保險有限公司”, com sede na Região 
Administrativa Especial de Macau, a aumentar o seu capital 
social de 50 000 000 patacas para 92 000 000 patacas, mediante a 
emissão de 42 000 acções de 1 000 patacas cada, passando a es-
tar dividido e representado por 92 000 acções de valor nominal 
de 1 000 patacas cada.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

16 de Abril de 2009.

 Publique-se.

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 60/2009

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. O curso de mestrado em Ciências da Educação, do Instituto 
Inter-Universitário de Macau, aprovado pelo Despacho do Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 164/2005, passa a 
designar-se por curso de mestrado em Educação.

2. É aprovado o novo plano de estudos do curso referido no 
número anterior, que passa a ter a redacção constante do anexo 
a este despacho e que dele faz parte integrante.

3. O curso tem a duração de dois anos.




