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月三十日第27/97/M號法令第三條第一款的規定，作出本批示。

一、許可“三井住友海上火災保險（香港）有限公司”經營名

為“飛機機身”及“飛機民事責任”的一般保險項目，並將該項目

附加於第22/2005號行政命令、第4/2007號行政命令、第4/2008

號經濟財政司司長批示及第129/2009號行政命令所許可經營的

項目上。

二、經營上款所指保險項目的一般條件及特別條件由澳門金

融管理局核准。

二零一七年二月十四日

經濟財政司司長 梁維特

第 47/2017號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權及第110/2014號行政命令所授予的權限，並根據六

月三十日第27/97/M號法令第三條第一款的規定，作出本批示。

一、許可“巴郡保險公司”經營名為“（人身及工作）意外”

的一般保險項目，並將該項目附加於經第33/2016號行政命令所

許可經營的項目上。

二、經營上款所指保險項目的一般條件及特別條件由澳門金

融管理局核准。

二零一七年二月十四日

經濟財政司司長 梁維特

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 13/2017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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款及第112/2014號行政命令第一

款的規定，作出本批示。

一、在澳門科技大學澳門系統工程研究所開設智能科學與

系統博士學位課程。

n.º 110/2014, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É autorizada a «MSIG Insurance (Hong Kong) Limited» a 
explorar os ramos gerais de seguro «Aéreo-cascos» e «Respon-
sabilidade civil de aviões», em aditamento aos ramos já autori-
zados pelos Ordem Executiva n.º 22/2005, Ordem Executiva 
n.º 4/2007, Despacho do Secretário para a Economia e Finan-
ças n.º 4/2008 e Ordem Executiva n.º 129/2009.

2. As condições gerais e especiais de exploração dos ramos 
de seguro referidos no número anterior são aprovadas pela Autori-
dade Monetária de Macau.

14 de Fevereiro de 2017.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 47/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e no uso das 
competências que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva 
n.º 110/2014, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É autorizada a «Berkshire Hathaway Specialty Insurance 
Company» a explorar o ramo geral de seguro «Acidentes (pes-
soais e de trabalho)», em aditamento aos ramos já autorizados 
pela Ordem Executiva n.º 33/2016.

2. As condições gerais e especiais de exploração do ramo de 
seguro referido no número anterior são aprovadas pela Autori-
dade Monetária de Macau.

14 de Fevereiro de 2017.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 13/2017

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 
Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, e no n.º 2 do artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014, 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É criado no Instituto de Engenharia de Sistemas de Macau 
da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau o curso de 
doutoramento em Sistemas e Ciência da Inteligência.


