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科目 種類 學時 學分

研究報告 必修 –– ––

註：

1）為完成本課程，學生須取得36學分，並須完成研究報

告。

2）本課程以兼讀制形式運作。

3）本課程授課形式為遙距教育及面授。課程授課部分的總

學習時數包括不少於144學時的面授，其餘學習時數為學生進

行網上學習（如同步學習輔導、論壇及評估）和完成各類作業

或其他學術活動。

六、開課日期：二零一二年十一月

七、完成本課程而取得的文憑，不排除必須根據關於學歷

審查的現行法例進行確認。

第 154/2012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，並根據第19/2002號行政法規第一條第二款和第

五條第一款至第三款的規定，作出本批示。

一、核准載於本批示附件內，並為本批示組成部份的《表

III——停泊船隻費用》，以取代第19/2002號行政法規附件的

表III。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一二年八月六日

社會文化司司長 張裕

––––––––––

表 III——停泊船隻費用

船主/ 艇隻使用証年費 MOP$40

船隻類別 竹灣水上活動中心/黑沙水上

活動中心

年費

機動船隻

船隻（面積：10m x 4m） $8,000

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Projecto de Estudos Obrigatória — —

Nota: 

1) A obtenção de 36 unidades de crédito e a elaboração de 
um projecto de estudos são necessárias à conclusão do curso.

2) O curso funciona em regime de tempo parcial.

3) O curso é leccionado na modalidade de ensino à distância e 
presencial. O número total de horas da parte curricular do curso 
inclui um mínimo de 144 horas nas aulas presenciais e as horas 
dedicadas às sessões on-line (como tutorial síncrono, fóruns e 
avaliação), a projectos ou outras actividades académicas.

6. Data de início do curso: Novembro de 2012

7. O diploma obtido após a conclusão deste curso não exclui 
a necessidade de confirmação nos termos da legislação em vigor 
relativa à verificação de habilitações académicas.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 154/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 2 do artigo 1.º e dos n.os 1 a 3 do artigo 5.º do Regula
mento Administrativo n.º 19/2002, o Secretário para os Assun
tos Sociais e Cultura manda:

1. É aprovada, em anexo ao presente despacho do qual faz 
parte integrante, a nova Tabela III — Taxas de Utilização e de 
Aluguer de Parques de Estacionamento de Embarcações, em 
substituição da Tabela III constante no mapa anexo ao Regula
mento Administrativo n.º 19/2002.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

6 de Agosto de 2012.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

––––––––––

Tabela III — Taxas de Utilização e de Aluguer de Parques de 
Estacionamento de Embarcações

Taxa anual do cartão de 
proprietário/Registo de embarcação

MOP$40

Estacionamento de embarcações

Centro Náutico de
CheocVan/Centro 
Náutico de HácSá

Taxa anual

Embarcações a motor

Embarcação  (10m x 4m) $8,000
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機動船隻

船隻（面積：8m x 3.5m） $5,600

船隻（面積：6m x 3m） $3,600

水上電單車《JETSKIS》 $1,300

非機動船隻

帆船、Otter帆船、樂觀者型

及雷射型帆船

$3,600

滑浪風帆（室內） $600

滑浪風帆（室外） $400

獨木舟 $400

備註：

1. 除特定情況外，黑沙水上活動中心只供非機動船隻停

泊。

2. 乙方需按照其船隻總面積（包括根據由港務局發出的遊

艇登記摺資料之船隻尺寸，船架，船引擎及其相關配件在內）

租用相應尺寸的船位。

Embarcações a motor

Embarcação  (8m x 3.5m) $5,600

Embarcação  (6m x 3m) $3,600

Motos de água «JETSKIS» $1,300

Embarcações não motorizadas

«Hobbie Cat», Embarcações à Vela – 
«Otter», «Optimist» e «Laser» $3,600

Prancha à Vela – «Windsurf» (Interior) $600

Prancha à Vela – «Windsurf» (Exterior) $400

Canoa $400

Obs.:

1. Salvo em casos excepcionais, admitese apenas o depósito 
de embarcações não motorizadas no parque de estacionamento 
do Centro Náutico de HácSá.

2. O Segundo Outorgante deve, de acordo com a dimensão 
total da sua embarcação (incluindo as dimensões da embarca
ção indicadas no livrete da embarcação emitido pela Capitania 
dos Portos, do berço, do motor e dos respectivos equipamentos), 
solicitar a cedência do lugar de estacionamento.




