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5. O presidente da Comissão pode convidar representantes 
de outras entidades públicas ou privadas, bem como especialis-
tas, para participar nos trabalhos ou nas reuniões da Comissão, 
sempre que julgue necessário.

6. A Comissão pode criar grupos de trabalho para a realiza-
ção de tarefas específicas no âmbito das suas competências, os 
quais são coordenados por um membro designado pela Comis-
são e podem ser compostos por membros da Comissão, traba-
lhadores dos serviços públicos, bem como por personalidades 
de reconhecido mérito, representantes de instituições académi-
cas e de entidades privadas, da RAEM ou do exterior.

7. Os membros dos grupos de trabalho têm direito a senhas 
de presença nos termos da lei.

8. O apoio administrativo, técnico e logístico necessário ao 
funcionamento da Comissão é assegurado pela Direcção dos 
Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional.

9. Os encargos com o funcionamento da Comissão são su-
portados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Estudo 
de Políticas e Desenvolvimento Regional.

10. Consideram-se efectuadas à Comissão de Trabalho para 
a Integração no Desenvolvimento Nacional, com as necessárias 
adaptações, as referências à Comissão para a Construção do 
Centro Mundial de Turismo e Lazer, à Comissão para o De-
senvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 
à Comissão de Trabalho para a Construção de «Uma Faixa, 
Uma Rota» e à Comissão de Trabalho para a Construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau constantes de 
leis, regulamentos, contratos e demais actos jurídicos.

11. São revogados: 

1) O Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2015;

2) O Despacho do Chefe do Executivo n.º 35/2016;

3) O Despacho do Chefe do Executivo n.º 44/2017;

4) O Despacho do Chefe do Executivo n.º 255/2018.

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

27 de Abril de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 200.º do Regime do Direito de Autor e Direitos 
Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de 
Agosto, na redacção que lhe foi conferida e republicada pela 
Lei n.º 5/2012, o Chefe do Executivo manda:

1. O pedido de registo de organismo de gestão colectiva é 
formalizado, pelo requerente, junto da Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, doravante de-
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signada por DSEDT, mediante a apresentação do modelo do 
impresso constante do anexo I ao presente despacho, do qual 
faz parte integrante, devidamente preenchido e acompanhado 
dos documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 196.º do Regime 
do Direito de Autor e Direitos Conexos.

2. As comunicações obrigatórias a que se refere o artigo 199.º 
do Regime do Direito de Autor e Direitos Conexos, entregues 
pelo organismo de gestão colectiva à DSEDT, são efectuadas 
através da apresentação do modelo do impresso constante do 
anexo II ao presente despacho que dele faz parte integrante, 
devidamente preenchido e acompanhado dos documentos indi-
cados no referido artigo.

3. O pedido de emissão de certidão de registo dos organis-
mos de gestão colectiva, ou das comunicações obrigatórias a 
que se refere o artigo 200.º do Regime do Direito de Autor e 
Direitos Conexos, é formalizado, pelo requerente, junto da 
DSEDT, mediante a apresentação do modelo do impresso 
constante do anexo III do presente despacho, do qual faz parte 
integrante, devidamente preenchido.

4. As taxas devidas pelos actos referidos nos artigos 196.º e 
200.º do Regime do Direito de Autor e Direitos Conexos são as 
previstas na tabela constante do anexo IV ao presente despa-
cho que dele faz parte integrante.

5. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 272/2012.

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

27 de Abril de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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ANEXO I

(Modelo do impresso a que se refere o n.º 1)
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ANEXO II

(Modelo do impresso a que se refere o n.º 2)
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ANEXO III

(Modelo do impresso a que se refere o n.º 3)
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ANEXO IV

(Tabela a que se refere o n.º 4)

69/2021

97/99/M

202/2000 174/2020

 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 69/2021

Usando da faculdade conferida pelo  artigo 50.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 
termos do n.º 4 do artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 23.º do Regi-
me Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, o Chefe do Executivo 
manda:

1. Os modelos dos impressos para os pedidos de concessão de 
direitos de propriedade industrial e dos títulos e certificados de 
registo de propriedade industrial, previstos no Regime Jurídi-
co da Propriedade Industrial, são os constantes dos anexos I a 
XXXVI ao presente despacho, do qual fazem parte integrante.

2. São revogados o Despacho do Chefe do Executivo n.º 202/2000 
e o n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 174/2020.

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

27 de Abril de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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