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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 44/2018

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 28.º do Decreto-Lei n.º 58/99/M, de 18 de 
Outubro, e da alínea c) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 35.º do Regime 
Jurídico do Sistema 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 de autorização

É revogada a autorização concedida pela Ordem Executiva 
n.º 38/2005, ao «Banco BPI, S.A.», para o estabelecimento de 
uma instituição financeira offshore, sob a forma de sucursal, na 
Região Administrativa Especial de Macau.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

5 de Janeiro de 2018.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Ordem Executiva n.º 45/2018

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 42.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, 
de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/92/M, de 10 
de Fevereiro, o Chefe do Executivo manda publicar a presente 
ordem executiva:

Artigo 1.º

Entidade titular

A «Associação de Educação Millennium» é reconhecida 
como entidade titular da instituição de ensino superior privado 
«Instituto Milénio de Macau».

Artigo 2.º

Objectivo

O Instituto Milénio de Macau desenvolve a sua actividade de 
ensino superior nos termos definidos nos seus Estatutos.

澳門特別行政區

第 44/2018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，並根據十月十八日第58/99/M號法令第二十八條

及七月五日第32/93/M號法令核准的《金融體系法律制度》第

三十五條第一款c項及第四款的規定，發佈本行政命令。

第一條

廢止許可

廢止經第38/2005號行政命令給予“Banco BPI, S.A.”銀行

在澳門特別行政區以分支機構形式開設一所離岸金融機構的許

可。

第二條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零一八年一月五日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 45/2018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，並根據經二月十日第8/92/M號法令修改的二月四日第

11/91/M號法令第四十二條第一款的規定，發佈本行政命令。

第一條

所有人

認可“創新教育協會”為私立高等教育機構“中西創新學

院”的所有人。

第二條

宗旨

中西創新學院按照其章程所訂的規定開展高等教育活動。


