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科目 種類 學時 學分

電子商務模式創新 必修 48 3

電子商務法 " 48 3

電子商務發展動態研究 " 48 3

畢業論文 " 150 10

註：

1）本課程授課形式為面授。

2）本課程以兼讀制形式運作。

六、開課日期：二零一七年十一月

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 83/2017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》第五條第一款（一）項，結合第112/2014號行

政命令第一款的規定，作出本批示。

一、在聖若瑟大學開設葡語國家公法及國際公法碩士學位

課程。

二、核准上款所指課程的學習計劃，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。

四、課程以英語授課。

五、課程的授課形式：面授。

六、課程的學術範疇：法律與法學研究。

七、按照四月十四日第13/97/M號法令第十條至第十五條的

規定，學生須撰寫及答辯一篇原創論文。

八、學生如在該課程的授課部分成績及格，而不在規定期限

內提交論文，則只可取得學位後文憑。

二零一七年九月十三日

社會文化司司長 譚俊榮

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Criatividade de Mode-
los de Comércio Elec-
trónico Obrigatória 48 3

Legislação sobre Co-
mércio Electrónico » 48 3

Estudos sobre o Desen-
volvimento do Comér-
cio Electrónico » 48 3

Dissertação » 150 10

Notas: 

1) O curso é leccionado na modalidade de ensino presencial.

2) O curso funciona em regime de tempo parcial.

6. Data de início do curso: Novembro de 2017.

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 83/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do dis-
posto 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, e na alínea 1) do n.º 1 do arti-
go 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), conjugado com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É criado na Universidade de São José o curso de mestrado 
em Direito Lusófono e Internacional Público.

2. É aprovado o plano de estudos do curso referido no nú-
mero anterior, constante do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante.

3. O curso tem a duração de dois anos.

4. O curso é ministrado em língua inglesa.

5. Regime de leccionação do curso: Aulas presenciais. 

6. Área científica do curso: Direito e Estudos Jurídicos.

7. Os alunos devem concluir a elaboração e a defesa de uma 
dissertação escrita original, nos termos dos artigos 10.º a 15.º 
do Decreto-Lei n.º 13/97/M, de 14 de Abril.

8. Os alunos que completem com aproveitamento a parte 
curricular do curso mas não apresentem a dissertação no prazo 
estabelecido obtêm unicamente o diploma de Pós-Graduação.

13 de Setembro de 2017.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.
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附件

葡語國家公法及國際公法碩士學位課程

學習計劃

科目 種類 學時 學分

第一學年

國際公法及國際貿易法 必修 42 3

澳門基本法、憲法秩序及政治制度 " 28 2

比較行政法及程序 " 42 3

比較政治制度（葡語國家共同體成

員國及中華人民共和國）

" 28 2

歐盟法律 " 28 2

海洋法及水法 " 28 2

學生須從下列選修科目中選讀三門科目：

葡語國家商法及傳媒法比較 選修 28 2

葡語國家比較知識產權法 " 28 2

比較環境法及環境政策 " 28 2

香港普通法及替代爭議解決方式 " 28 2

澳門法律基礎專題 " 28 2

國際公法熱點專題 " 28 2

第二學年

法學研究方法及法律文件起草講座 必修 42 3

職業操守講座 " 28 2

ANEXO

Plano de estudos do mestrado em 
Direito Lusófono e Internacional Público

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

1.º Ano

Direito Internacional Pú-
blico e Direito Internacio-
nal do Comércio Obrigatória 42 3

Lei Básica, Ordem Con s-
ti tucional e Sistema Polí-
tico de Macau » 28 2

Direito Administrativo e 
Procedimento Comparado » 42 3

Sistemas Políticos Com-
parados (C omunidade 
do s Pa í s e s d e L í n g u a 
Portuguesa — Estados 
Membros e a República 
Popular da China) » 28 2

Direito da União Euro-
peia » 28 2

Direito do Mar e Direito 
da Água » 28 2

Os alunos devem escolher três das seguintes disciplinas op-
tativas:

Direito Comercial Lusó-
fono Comparado e Direi-
to da Comunicação Social 
Comparado Optativa 28 2

Direito da Propriedade In-
telectual Lusófono Com-
parado » 28 2

Direito Ambiental Com-
parado e Políticas Am-
bientais » 28 2

Common Law de Hong 
Kong e Métodos Alter-
nativos de Resolução de 
Conflitos » 28 2

Temas Fundamentais do 
Direito de Macau » 28 2

Temas Actuais de Direito 
Internacional Público » 28 2

2.º Ano

Seminário sobre Métodos 
de Investigação em Ciên-
cias Jurídicas e Redacção 
de Documentos Jurídicos Obrigatória 42 3

Seminár io sobre Ética 
Profissional » 28 2
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科目 種類 學時 學分

國際組織法及地緣政治經濟講座 必修 28 2

專業整合與實習 "    56 * 3

論文 " — 10

* “專業整合”為12學時；“實習”為44學時。

註：完成課程所需的學分為40學分。

第 84/2017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，並根據經第9/2017號法律修改的第5/2011號法律

《預防及控制吸煙制度》第五條第二款及第三款的規定，作出本

批示。

一、核准分別作為本批示組成部分並載於附件一及附件二的

關於機場設施及娛樂場吸煙室應遵的最低要求的規範及吸煙室

的許可式樣。

二、已按照第141/2014號行政長官批示設立吸煙室的實體

須在第9/2017號法律《修改第5/2011號法律〈預防及控制吸煙制

度〉》生效起計一年內使現有的吸煙區及吸煙室符合規定。

三、本批示自二零一八年一月一日起生效。

二零一七年九月十四日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件一

關於機場設施及娛樂場吸煙室應遵的最低要求的規範

第一章

一般規定

第一條

標的

一、本規範訂定關於機場設施及娛樂場吸煙室應遵的最低

要求的規範。

Disciplinas Tipo Horas
Unidades 
de crédito

Seminário sobre Direito 
das Organizações Inter-
nac iona is e Econom ia 
Geopolítica Obrigatória 28 2

Integração Profissional e 
Estágio »   56 * 3

Dissertação » — 10

* «Integração Profissional» é de 12 horas; «Estágio» é de 44 
horas.

Nota: O número de unidades de crédito necessário à conclu-
são do curso é de 40 unidades de crédito.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 84/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 2 e 3 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), alterada pela Lei n.º 9/2017, o Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São aprovadas as Normas relativas aos requisitos mínimos 
a que devem obedecer as salas de fumadores das instalações 
aeroportuárias e dos casinos e o Modelo de autorização das 
salas de fumadores, os quais constam, respectivamente, dos 
anexos I e II ao presente despacho e que dele fazem parte inte-
grante.

2. As entidades que hajam criado salas de fumo ao abrigo do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 141/2014, devem, no prazo 
de um ano a contar da entrada em vigor da Lei n.º 9/2017 (Al-
teração à Lei n.º 5/2011 — Regime de prevenção e controlo do 
tabagismo), adaptar as áreas de fumadores e as salas de fumo 
actualmente existentes.

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2018. 

14 de Setembro de 2017.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

ANEXO I

Normas relativas aos requisitos mínimos a que devem
obedecer as salas de fumadores das instalações

aeroportuárias e dos casinos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

1. As presentes normas estabelecem os requisitos mínimos 
a que devem obedecer as salas de fumadores das instalações 
aeroportuárias e dos casinos.


