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評價指標 指標含義及說明 分數上限

社
會
經
濟
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益

4. 經濟效益 指成果應用後實際取得的直接及間接經濟效益及成本效益比。 25

5. 社會效益 指研究對提高澳門科學研究基礎建設水平的貢獻，以及在環保生態、節能減排、衛

生保健及社會福利等方面的作用。

25

6. 推動澳門科技進步

的作用

指進一步開發、推廣應用成果的適應性，以及優化澳門產業結構的作用。 10

7. 人才培養成果 指培養青年科研人員及學生的成效。 5

ANEXO IV

(a que se refere o n.º 1 do artigo 12.º)

Critérios de Referência do Prémio de Progresso Científico e Tecnológico

Indicador de avaliação Definição do indicador e indicação
Limite superior

 de nota
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1. Grau de inovação

Resolução das principais dificuldades técnicas, alcance de 
resultados significativos na tecnologia, domínio da tecnologia 
essencial, integração e inovação através de investigação na 
promoção e aplicação da tecnologia actual e resultado de 
investigação.

20

2. Mérito científico

Rigorosa concepção de investigação, análise e raciocínio lógi-
cos, condições de experimentação correspondentes ao padrão 
relacionado, processamento estatístico correcto, dados reais e 
fiáveis e resultado repetido.

10

3. Dificuldade de investigação
Amplitude e profundidade das disciplinas e conhecimentos 
específicos relacionados com a investigação, bem como as 
condições actuais da tecnologia em Macau.

5
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m
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a 4. Eficiência económica

Eficiência económica directa e indirecta resultante efectiva-
mente da aplicação do resultado da investigação e relação 
entre o custo e a eficiência.

25

5. Eficiência social

Contribuição da investigação para o aumento do nível básico 
de investigação científica de Macau e seu resultado em ter-
mos de protecção ambiental, preservação ecológica, econo-
mia de energia, redução de emissão de poluentes, cuidados 
de saúde e benefícios sociais.

25

6. Efeito de promoção do progresso científico 
e tecnológico de Macau

Viabilidade para intensificar o desenvolvimento e a pro-
moção de aplicação do resultado da investigação, bem como 
efeitos na melhoria da estrutura industrial de Macau.

10

7. Efeito da formação de pessoal
Efeitos na formação de pessoal jovem de investigação cientí-
fica e alunos.

5

第 11/2011 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，並根據八月十一日第85/84/M號法令第三條的

規定，發佈本行政命令。

Ordem Executiva n.º 11/2011

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 
Agosto, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem 
executiva:



1036 澳門特別行政區公報—— 第一組 第 12 期 —— 2011 年 3 月 21 日

一、授予社會文化司司長張裕一切所需權力，以便其代表

澳門特別行政區簽訂中華人民共和國教育部與澳門特別行政區

政府關於《發放研究生獎學金的合作協議書》。

二、社會文化司司長可將上款所授予的權力轉授。

二零一一年三月十四日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 12/2011 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，並根據七月五日第32/93/M號法令核准的《金

融體系法律制度》第三十五條第四款的規定，發佈本行政命

令。

第一條

廢止許可

廢止經一月二十九日第15/83/M號訓令給予“法國巴黎銀

行”（原名為“法國國家巴黎銀行”）在澳門特別行政區從事

銀行業務的許可。

第二條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零一一年三月十四日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 50/2011 號行政長官批示

鑑於判給國藥堂（澳門）醫藥有限公司「向衛生局衣物處

理及清潔科供應工業洗衣機洗滌用品」的執行期跨越一財政年

度，因此必須保證其財政支付。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

1. São delegados no Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Cheong U, todos os poderes necessários para represen-
tar a Região Administrativa Especial de Macau, na assinatura 
do «Protocolo de Cooperação na Atribuição de Bolsas de Méri-
to para Estudos Pós-Graduados», a celebrar entre o Ministério 
da Educação da República Popular da China e o Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau.

2. O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura pode sub-
delegar os poderes conferidos no número anterior.

14 de Março de 2011.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Ordem Executiva n.º 12/2011

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 4 do artigo 35.º do Regime Jurídico do Siste-
ma Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de 
Julho, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem 
executiva:

Artigo 1.º

Revogação da autorização

É revogada a autorização para o exercício da actividade ban-
cária na Região Administrativa Especial de Macau concedida 
ao «BNP Paribas» (anteriormente denominado «Banque Natio-
nale de Paris»), pela Portaria n.º 15/83/M, de 29 de Janeiro.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

14 de Março de 2011.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 50/2011

Tendo sido adjudicado à GYT (Macau) Produtos Farmacêu-
ticos, Limitada o «Fornecimento de produtos de limpeza especí-
ficos para máquinas industriais de lavar roupa para a Secção de 
Tratamento de Roupas e de Limpeza dos Serviços de Saúde», 
cujo prazo de execução se prolonga por mais de um ano econó-
mico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 




