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行  政  暨  公  職  局

名 單

行政暨公職局為填補人員編制公關督導員職程第一職階特

級公關督導員一缺，經二零零八年三月十九日第十二期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行

一般晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

楊詠華 ..............................................................................8.59

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經二零零八年五月二十日行政法務司司長的批示確認）

二零零八年四月二十八日於行政暨公職局

典試委員會：

主席：馮若儀

委員：林雁玲

   邱寶娟

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

茲通知根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修改之《澳門公共行政工作

人員通則》的規定，現通過文件審閱、有限制的方式，為行政

暨公職局公務員進行一般晉升開考，以填補本局下列空缺：

第一職階顧問翻譯員三缺；

第一職階特級技術員一缺。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO                             

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de assistente de relações públicas especialista, 1.º escalão, 
da carreira de assistente de relações públicas do quadro de 
pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 19 
de Março de 2008:

Candidato aprovado: valores

Ieong Weng Wa ......................................................................8,59

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 20 de Maio de 2008).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 28 de Abril de 2008.

O Júri:

Presidente: Joana Maria Noronha.

Vogais: Lam Ngan Leng; e

Iao Pou Kun.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de 
acesso, documentais, condicionados aos funcionários da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública, nos termos 
definidos pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços:

Três lugares de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão.

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

liza
印章
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再通知上述之通告已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行

政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財政處，報考申請表應

自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個辦公

日起計十天內遞交。

二零零八年五月二十二日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,155.00）

Mais se informa que os avisos da abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e Finan-
ceira desta Direcção de Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 22 de Maio de 2008.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 155.00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2008 年 04 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Abril de 2008
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身 份 證 明 局

通  告

第2/DSI/2008號批示

根據公佈於二零零五年八月二十四日第三十四期《澳門特

別行政區公報》第二組，經二零零五年八月十五日行政法務司

司長確認的二零零五年八月十日第4/DSI/2005號身份證明局局

長批示，本人決定：

一、將第4/DSI/2005號身份證明局局長批示轉授予本人的

刑事紀錄處的下列權限轉授予該處處長徐昕，或其代任者：

（一）界定合理或不合理缺勤；

（二）批准其屬下職員每年的假期表；

（三）批准放假申請；

（四）批閱日常用品之申請；

二零零八年五月十六日於商業及動產登記局——代局長 Isabel Fátima da Silva Nantes

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Maio de 2008.

A Conservadora, substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.

（是項刊登費用為 $182,412.00）

(Custo desta publicação $ 182 412,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Aviso

Despacho n.º 2/DSI/2008

Tendo em consideração o disposto no Despacho do Director 
da Direcção dos Serviços de Identificação n.º 4/DSI/2005, de 10 
de Agosto de 2005, homologado por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para a Administração e Justiça, de 15 de Agosto de 
2005, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 34, II Série, de 24 de Agosto de 2005, de
termino:

1. São subdelegadas na chefe da Divisão do Registo Criminal 
da DSI, Xu Xin, ou em quem a substitua, as seguintes com
petências que me foram subdelegadas por Despacho do Direc
tor n.º 4/DSI/2005, em relação àquela subunidade orgânica:

1) Justificar ou injustificar as faltas;

2) Aprovar anualmente o mapa de férias dos seus subordina
dos;

3) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

4) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;
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（五）建議其屬下職員報名及參加在本地區所舉行的培訓

課程、研討會或其他同類型活動；

（六）簽發刑事記錄證明書；

（七）簽署其他與刑事紀錄有關的證明書。

二、對行使本批示轉授予的權限而作出的行為，可提起必

要訴願。

三、對本批示所轉授予的權限，本人保留一切收回及監管

權。

四、本批示自公佈日起生效。

五、本人追認刑事紀錄處處長徐昕由二零零八年四月三日

至本批示生效日在本授權範圍內所作出之行為。

（經身份證明局局長於二零零八年五月十五日批示確認）

二零零八年五月十四日於身份證明局

副局長 陳海帆

（是項刊登費用為 $2,143.00）

印  務  局

公 告

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行

政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，以填補印務局人

員編制內第一職階特級技術輔導員兩缺，經二零零八年五月七

日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、

有限制的方式進行一般晉升開考的通告的臨時名單張貼於官印

局街印務局行政暨財政處告示板，以供查閱。

按照上述法規第五十七條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零零八年五月二十三日於印務局

典試委員會：

主席：處長 梁禮亨

正選委員：科長 Eusébio Francisco Rodrigues Mendes

     首席資訊技術員 梁葦心

5) Propor a inscrição e participação do seu pessoal em cursos 
de formação, seminários e outras iniciativas de natureza seme
lhante, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

6) Assinar certificados de registo criminal;

7) Assinar certidões relacionadas com a área de registo crimi
nal.

2. Dos actos praticados no uso da subdelegação de competên
cias constantes do presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário.

3. A presente subdelegação de competências é feita sem pre
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. O presente despacho produz efeito desde a data da sua pu
blicação.

5. São ratificados os actos praticados pela chefe da Divisão do 
Registo Criminal, Xu Xin, no âmbito da presente delegação de 
competências, desde 3 de Abril de 2008 até à data da publicação 
do presente despacho.

(Homologada por despacho do director, de 15 de Maio de 2008).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 14 de Maio de 
2008.

A Subdirectora dos Serviços, Chan Hoi Fan.

(Custo desta publicação $ 2 143,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Tornase público que se encontra afixada, na Divisão Ad
ministrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita na Rua da 
Im prensa Nacional, a lista provisória do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de adjuntotécnico especialista, 1.º escalão, do qua
dro de pessoal da Imprensa Oficial, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial n.º 19, II Série, de 7 de Maio de 
2008, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Traba
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
DecretoLei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Imprensa Oficial, aos 23 de Maio de 2008.

O Júri:

Presidente: Alberto Ferreira Leão, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Eusébio Francisco Rodrigues Mendes, chefe 

de secção; e

Leong Wai Sam, técnico de informática principal.
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民 政 總 署

公 告

興建祐漢小販大樓的協調及監察服務

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：市場街。

3. 承攬目的：興建祐漢小販大樓的協調及監察服務。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日

起計，可按招標方案規定延期。

5. 臨時擔保：澳門幣$30,000.00（澳門幣叁萬元正），以現

金存款或以法定銀行擔保提供。

6. 確定擔保：承投總金額的百分之五。

7. 參加條件：

7.1. 凡在本澳財政局有登記的商業實體或專業顧問公司，

而這些公司的總部都要設於澳門特別行政區，並在此運作。

7.2. 凡曾參與編制本工程的施工計劃之相關公司或技術人

員，將不被接納參與競投。

8. 交標地點、日期及時間：

澳門亞美打利卑盧大馬路（新馬路）163號地下，民政總署

大樓文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零零八年六月十八日下午五時正。

9. 公開開標地點、日期及時間：

澳門亞美打利卑盧大馬路（新馬路）163號地下民政總署大

樓。

日期及時間：二零零八年六月十九日，上午十時正。

為了第63/85/M號法令第二十七條款所預見的效力，及對所

提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應

出席開標。

10. 查閱案卷及取得副本之地點，日期及時間：

有關招標章程、承投規則及其他補充文件可於本公告公佈

之日起至開標之日期止，於辦公時間內到澳門南灣大馬路南通

商業大廈十八字樓，民政總署建築及設備部參閱。

有興趣者亦可於二零零八年六月六日下午四時正前，向有

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso público para prestação do serviço de 
«Coordenação e Fiscalização da Empreitada de Construção do 

Edifício de Vendilhões Iao Hon»

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Rua do Mercado Iao Hon, Ma
cau.

3. Objecto: coordenação e fiscalização da empreitada de cons
trução do Edifício de Vendilhões Iao Hon.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de noventa dias, a contar da data do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

5. Caução provisória: $ 30 000,00 (trinta mil patacas) e pode 
ser prestada por depósito em dinheiro ou por garantia bancária.

6. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação.

7. Condições de admissão: 

7.1. Firmas ou empresas da especialidade, com sede e a opera
rem na RAEM, e com inscrição actualizada na DSF.

7.2. Estão vedados à participação no presente concurso, em
presa, técnico ou grupo de técnicos responsáveis pela elabora
ção do projecto de execução da empreitada em questão.

8. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av. de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. sede do IACM, até às 17,00 
horas do dia 18 de Junho de 2008.

9. Local, dia e hora do acto público:

Sede do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sita 
na Av. de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, pelas 10,00 horas do dia 
19 de Junho de 2008.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presen
tes no acto público de abertura de propostas para os efeitos pre
vistos no artigo 27.º do DecretoLei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, 
e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

10. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O programa do concurso, o caderno de encargos e outros do
cumentos complementares podem ser examinados nos Serviços 
de Construções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, 
Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as ho
ras de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao 
dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 16,00  
horas do dia 6 de Junho de 2008, cópias do processo do concur
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關當局取得招標案卷副本，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）

（按照第63/85/M號法令第十條第三款的規定）。

11. 標書評核準則：

該公司在澳門特別行政區實施類似工程的經驗——10%；

小組內各技術員的履歷，特別是在相同性質工程方面的經

驗——30%；

投標人提議執行的工作方式——10%；

總價及超時價金——50%。

12. 附加的說明文件：由二零零八年六月十一日至截標日

止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十八字樓，民

政總署建築及設備部，以了解有否附加之說明文件。

二零零八年五月二十一日

管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $3,256.00）

財 政 局

告 示

市區房屋稅

茲特公告，按照八月十二日第19/78/M號法律核准之《市區

房屋稅章程》第九十五條二款的規定，澳門財稅廳收納處將於

二零零八年六月、七月及八月，對載於該廳房屋紀錄冊的房屋

開庫徵收屬自動繳納性質之獨一期的房屋稅。

開庫徵收為期三十天，由徵稅憑單所指月份第一天起計。

按照上述章程第九十六條一款的規定，於開庫徵收期限屆

滿後六十天內繳納者，除稅款外須另加徵欠款百分之三的款項

以及法定的遲延利息。

上指六十天期限屆滿後，如經結算的稅款、相關的遲延利

息及欠款百分之三的款項仍未獲得清繳，即予進行催徵。

so ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 10.º do DecretoLei n.º 63/85/M.

11. Critérios de avaliação das propostas:

— Curriculum da empresa na prestação de serviços seme
lhantes na RAEM — 10%; 

— Curriculum individual de cada um dos elementos técnicos 
que constituem a equipa com especial relevância no desempe
nho de trabalhos da mesma natureza — 30%;

— Metodologia de trabalho proposta — 10%; e

— Preço global e preço das horas extraordinárias — 50%.

12. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons
truções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifício Co
mercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, a partir de 11 de Junho 
de 2008, inclusive, e até à data limite para entrega das propostas, 
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio

nais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 21 de 
Maio de 2008.

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 3 256,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Contribuição Predial Urbana

Fazse saber, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 2, do 
Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela 
Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, que, durante os meses de Ju
nho, Julho e Agosto de 2008, estará aberto o cofre da Recebedo
ria da Repartição de Finanças de Macau para o pagamento vo
lun tário da única prestação da contribuição predial urbana, em 
relação aos prédios constantes das matrizes desta Repartição.

O prazo da cobrança à boca do cofre é de trinta dias, com iní
cio no 1.º dia do mês indicado no documento de cobrança.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os contri
buintes mais sessenta dias para satisfazerem as suas colectas, 
acrescidas de três por cento de dívidas e juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 96.º, n.º 1, do citado Regulamento.

Decorridos sessenta dias sobre o termo do prazo da cobrança 
voluntária, sem que se mostre efectuado o pagamento da contri
buição liquidada, dos juros de mora e três por cento de dívidas, 
procederseá ao relaxe.
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茲將公告多繕數張，張貼於平常標貼告示處，並刊登於

中、葡文主要報章及《澳門特別行政區公報》。

二零零八年五月八日於財政局

局長 劉玉葉

（是項刊登費用為 $1,429.00）

澳 門 金 融 管 理 局

通  告

二零零七年度報告書及帳目

目錄

1. 澳門金融管理局的職責

2. 澳門金融管理局的組織架構及領導層人事

 2.1 二零零七年的組織架構

 2.2 二零零七年的各部門負責人

3. 澳門金融管理局的工作

 3.1 工作績效

  3.1.1 對金融體系的規範與監察

   3.1.2 本地貨幣

   3.1.3 外匯儲備

   3.1.4 澳門特別行政區儲備基金

   3.1.5 統計編制及經濟研究

   3.1.6 流通貨幣及紀念幣之發行

 3.2 對外推廣及合作

 3.3 內部組織及管理

  3.3.1人力資源

  3.3.2 培訓及出席會議

  3.3.3 內部及獨立審計

4. 財務報告

 4.1 資產負債表分析

  4.1.1 資產變動概況

E, para constar, se passou este e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos de costume e publicados nos 
jornais chineses e portugueses, sendo reproduzido no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 8 de Maio de 2008.

A Directora dos Serviços, Lau Ioc Ip, Orieta.

 (Custo desta publicação $ 1 429,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Relatório e contas do exercício de 2007

Índice

1. Atribuições da Autoridade Monetária de Macau (AMCM)

2. Órgãos estatutários da AMCM

 2.1 Composição dos órgãos estatutários, 2007

 2.2 Pessoal dirigente, por unidades de estrutura, 2007

3. Actividades da AMCM

 3.1 Exercício de funções

  3.1.1. Regulação e supervisão do sistema financeiro de 
Macau

  3.1.2. Moeda local

  3.1.3. Evolução da reserva cambial

  3.1.4. Fundo de Reserva da Região Administrativa Es
pecial de Macau

  3.1.5. Produção estatística e investigação económica

  3.1.6. Emissão fiduciária e de moedas comemorativas

 3.2 Promoção externa e cooperação

 3.3. Organização e gestão interna

  3.3.1. Recursos humanos

  3.3.2. Acções de formação e de representação

  3.3.3. Auditoria interna e externa

4. Contas de gerência

 4.1 Análise do balanço

  4.1.1. Evolução do activo
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  4.1.2 負債變動概況

  4.1.3 資本儲備變動概況

 4.2 損益分析

  4.2.1 營運結餘

  4.2.2 其他收入及支出

 4.3 結餘分配建議

5. 澳門金融管理局監察委員會關於二零零七年度報告書及

帳目的意見

附錄：二零零七年十二月三十一日澳門金融管理局的資產

   負債表

 二零零七年度澳門金融管理局的損益表

1. 澳門金融管理局的職責

澳門金融管理局（簡稱澳金管局）的職責已列明於3月11日

第14/96/M號法令所核准的《澳門金融管理局組織章程》中，

其重點如下：

a）建議及輔助中華人民共和國澳門特別行政區行政長官制

定及施行貨幣、金融、外匯及保險政策；

b）根據規範貨幣、金融、外匯及保險活動的法規，指導、

統籌及監察上述市場，確保其正常運作，並對該等市場的經營

者進行監管；

c）監察貨幣的內部穩定及其對外的償還能力，以確保其完

全可兌換性；

d）行使中央儲備庫職能及外匯與其他對外支付工具的管理

人職能；

e）維持金融體系的穩定。

2. 澳門金融管理局的組織架構

根據《澳門金融管理局組織章程》第十四條的規定，澳金

管局的管理機關包括行政委員會、監察委員會及諮詢委員會。

2.1. 在2007年的組織架構

行政委員會

主席：丁連星先生

委員：潘志輝先生

 尹先龍先生

  4.1.2. Evolução do passivo

  4.1.3. Evolução da estrutura patrimonial

 4.2 Análise dos resultados

  4.2.1. Resultados operacionais

  4.2.2. Outros proveitos e custos

 4.3 Proposta de aplicação de resultados 

5. Parecer da Comissão de Fiscalização da AMCM sobre o 
relatório e contas do exercício de 2007

Anexos:

Balanço da Autoridade Monetária de Macau em 31 de De
zembro de 2007

Demonstração dos Resultados relativos ao exercício de 2007

Parte I Relatório e Contas 

1. Atribuições da Autoridade Monetária de Macau

De entre as atribuições da Autoridade Monetária de Macau 
(AMCM) definidas no seu Estatuto, aprovado pelo DecretoLei 
n.º 14/96/M, de 11 de Março, realçamse as seguintes:

a) Aconselhar e apoiar o Chefe do Executivo da Região Ad
ministrativa Especial de Macau da República Popular da China 
na formulação e aplicação das políticas monetária, financeira, 
cambial e seguradora;

b) Orientar, coordenar e fiscalizar os mercados monetário, 
financeiro, cambial e segurador, zelar pelo seu regular funciona
mento e exercer a supervisão dos operadores nesses mercados, 
nos termos estabelecidos nos diplomas reguladores das respec
tivas actividades;

c) Zelar pelo equilíbrio monetário interno e pela solvência 
externa da moeda local, assegurando a sua plena convertibilida
de;

d) Exercer as funções de caixa central e de gestora das reser
vas de divisas e outros meios de pagamento sobre o exterior; e

e) Zelar pela estabilidade do sistema financeiro.

2. Órgãos Estatutários da AMCM

De acordo com o artigo 14.º do seu Estatuto, a AMCM tem 
como órgãos sociais um Conselho de Administração, uma Co
missão de Fiscalização e um Conselho Consultivo.

2.1 Composição dos órgãos estatutários, 2007

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Teng Lin Seng, Anselmo

Vogais: Dr. António José Félix Pontes

 Dr. Wan Sin Long
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監察委員會

主席：歐安利先生

委員：林品莊女士

 劉本立先生

諮詢委員會

主席：丁連星先生

委員：潘志輝先生

 尹先龍先生

 歐安利先生

 葉一新先生

 蘇鈺龍先生

 姜宜道先生1

 施子學先生2

––––––––––

1 截至2007年2月5日。

2 自2007年2月6日起。

2.2. 在2007年的各部門負責人

銀行監察處

副總監 ：伍文湘女士1

副總監 ：劉杏娟女士

副總監 ：黃立峰先生2

保險監察處

總監：文禮士先生

副總監：萬美玲女士

副總監：李翠荷女士3

貨幣暨匯兌處

總監：鄧燦江先生

––––––––––

1 被調派到澳門金融情報辦公室

2  自2007年1月8日起

3 自2007年8月1日起

Comissão de Fiscalização

Presidente: Dr. Leonel Alberto Alves

Vogais: Dra. Lam Bun Jong

 Dr. Lao Pun Lap

Conselho Consultivo

Presidente: Dr. Teng Lin Seng, Anselmo

Vogais: Dr. António José Félix Pontes

 Dr. Wan Sin Long

 Dr. Leonel Alberto Alves

 Dr. Ye Yixin 

 Dr. Herculano Sousa

 Dr. Jiang Yidao1

 Dr. Si Chi Hok2

––––––––––

1. Até 5 de Fevereiro de 2007.

2. Com início a partir de 6 de Fevereiro de 2007.

2.2 Pessoal dirigente, por unidades de estrutura, 2007

Departamento de Supervisão Bancária

DirectoraAdjunta: Dra. Ng Man Seong, Deborah1

DirectoraAdjunta: Dra. Lau Hang Kun, Henrietta

DirectorAdjunto: Dr. Vong Lap Fong, Wilson2

Departamento de Supervisão de Seguros

Director: Dr. Óscar Filomeno Menezes

DirectoraAdjunta: Dra. Maria Luísa Man aliás Man Mei 
Leng

DirectoraAdjunta: Dra. Lei Choi Ho, Hilda3

Departamento de Assuntos Monetários e Cambiais

Director: Dr. Tang Tsan Kong, Stanley

––––––––––

1. Em comissão de serviço no Gabinete de Informação Financeira.

2. Com início a partir de 8 de Janeiro de 2007.

3. Com início a partir de 1 de Agosto de 2007.
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副總監：余擎斌先生

副總監：李偉斌先生

財務暨人事處

總監： 李可欣女士

總監： 殷理基先生

副總監：馬志豪先生4

資訊辦公室

副總監：劉奇峰先生

研究暨統計辦公室

總監：陳守信博士

副總監：岑錦燊先生5

副總監：劉錦超先生

法律事務辦公室

副總監：歐陽琦女士

內部審計辦公室

副總監：李展程先生

行政委員會主席輔助辦公室

––––––––––

4 自2007年10月22日起

5 被調派到經濟財政司司長辦公室

3. 澳門金融管理局的工作

3.1 工作績效

3.1.1. 對金融體系的規範與監管

a）銀行業

伴隨著經濟的持續快速增長，澳門特區銀行體系依然保持

著安全穩健的基調和强勁的發展勢態。在2007年，澳門特區銀

行體系的資產與存款均錄得了雙位數的增長，與此同時，呆壞

賬比率進一步下降至少於1.0%，而資本充足比率繼續保持著遠

高於國際標準8.0%的良好水平。

作為金融監管部門，澳金管局負責維持澳門特區金融體系

的安全與穩定。為履行有關監管職責，澳金管局繼續對認可機

構進行監管，通過現場審查、非現場審查及其他監管方法，瞭

DirectorAdjunto: Dr. I Keng Pan, César

DirectorAdjunto: Dr. Lei Wai Pan, Lewis

Departamento Financeiro e de Recursos Humanos

Directora: Dra. Lei Ho Ian, Esther

Director: Dr. Henrique Nolasco de Silva

DirectorAdjunto: Dr. Joaquim Pires Machial4

Gabinete de Informática

DirectorAdjunto: Dr. Lau Kei Fong, Johnny

Gabinete de Estudos e Estatísticas

Director: Doutor Chan Sau San, Benjamin

DirectorAdjunto: Dr. Sam Kam San5

DirectorAdjunto: Dr. Lao Kam Ch’io, Armândio

Gabinete Jurídico

DirectoraAdjunta: Dra. Ao Ieong Kei, Filipa

Gabinete de Auditoria Interna

DirectorAdjunto: Dr. Lei Chin Cheng, Cary

Gabinete de Apoio ao Presidente do Conselho de Administra-
ção

––––––––––

4. Com início a partir de 22 de Outubro de 2007.

5. Em comissão de serviço no Gabinete do Secretário para a Econo

mia e Finanças.

3. Actividades da AMCM

3.1 Exercício de funções

3.1.1 Regulação e supervisão do sistema financeiro de Macau

a) Sector bancário

Num quadro de crescimento económico sustentado, o sector 
bancário de Macau mantevese estável e continuou a ter, em 
2007, uma actuação relevante. Enquanto os activos e depósi
tos cresceram a dois dígitos, o rácio do crédito vencido (CMP) 
melhorou para um nível inferior a 1,0% e o rácio de adequa
bilidade de capital (RAC) mantevese muito acima do padrão 
internacional dos 8,0%.

Como autoridade de supervisão, a Autoridade Monetária de 
Macau (AMCM) é responsável pela promoção da segurança 
e estabilidade do sistema financeiro da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), através da regulação e fiscalização 
das instituições autorizadas. Para cumprir esta responsabilidade 
de supervisão, a AMCM continuou a realizar inspecções «on
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解認可機構的營運情況和財政狀況，監測其對法律法規的遵守

情況，確保其具備適當的風險管理系統、反洗錢及反恐融資措

施，以有效防範風險。為提升監管績效，澳金管局繼續採用

“風險為本”的監管模式，把監管力度集中在風險較高的地

方，在深入瞭解認可機構的主要業務及其操作處理後，對相應

的風險管理措施以及內部監控程序進行分析與評估。按照有關

“風險為本”的監管模式，澳金管局一直與認可機構的管理層

保持著緊密的溝通，以瞭解他們管理業務和監控風險的做法，

以及他們對現時業務與未來發展的想法。為了進一步發揮行業

公會在銀行監管中的作用，澳金管局於2007年11月將與澳門銀

行公會的雙邊交流定期化，建立了季度會議機制，以更及時和

更有系統地討論雙方共同關注的監管事宜，以及更好地瞭解業

界的需要和關注。

面對全球化的挑戰，澳金管局認為對認可機構執行有效的

綜合監管以及與國際監管組織保持緊密的合作與溝通是極為必

要的措施。為此，澳金管局通過簽署合作備忘錄的方式或按照

巴塞爾銀行監察委員會訂定的國際慣例，與外地的中央銀行或

監管機構保持著緊密的溝通與良好的合作關係。

在2007年，澳金管局在本澳或外地分別與中國人民銀行、

中國銀行業監督委員會、香港金融管理局及香港證券及期貨事

務監察委員會舉行了雙邊會議，就經濟及金融的最新發展、法

律法規的變更以及雙方共同關注的監管事宜進行討論、交換意

見。在2007年10月，澳金管局代表特區政府主辦了2007年離岸

銀行監管組織年會。會議成功匯聚該組織的會員和觀察員國家

或地區的金融監管部門和相關國際組織的代表，包括國際貨幣

基金組織、巴塞爾銀行監察委員會、金融穩定學院、反洗錢金

融行動組織以及埃格蒙特集團，就國際金融監管的最新發展情

況以及相關的監管工作進行討論。

作為離岸銀行監管組織和亞太區打擊清洗黑錢組織的成

員，特區政府一直努力不懈，務求令澳門特區在反洗錢和反恐

融資方面的監管與實踐符合最新國際標準。在2006年12月，

特區政府再次邀請離岸銀行監管組織和亞太區打擊清洗黑錢組

織對澳門在反洗錢和反恐融資方面的工作進行了第二輪聯合評

估。有關評估根據反洗錢金融行動組織最新修訂的評估方法進

行，評估內容涵蓋反洗錢及反恐融資的標準與做法，包括法律

site», a exercer um acompanhamento «offsite» e a realizar 
inquéritos pormenorizados destinados a monitorizar o cumpri
mento dos regulamentos e das regras de prudência, a adequabi
lidade dos processos de gestão de risco, a solidez do sistema de 
combate ao branqueamento de capitais (AML) e de combate 
ao financiamento do terrorismo (CFT) e ainda o desempenho 
e situação financeira das instituições. De forma a tornarse mais 
eficiente e efectiva, a AMCM continuou a adoptar, na realização 
dos exames às instituições autorizadas, uma abordagem centra
da no risco, procurando conhecer em detalhe as principais acti
vidades desenvolvidas e  bem assim a adequação dos processos 
de gestão do risco e dos mecanismos de controlo interno adop
tados pelas mesmas. Nesta actuação, a AMCM atribui grande 
importância aos contactos frequentes com os dirigentes das ins
tituições, por forma a melhor compreender a gestão das opera
ções, o modo de controlo dos riscos e bem assim a forma como 
aqueles dirigentes perspectivam os seus negócios. Com o objec
tivo de melhorar a autoregulação por parte das instituições au
torizadas, a AMCM programou a realização, desde Novembro 
de 2007, de reuniões regulares com a Associação de Bancos de 
Macau (ABM) para mais atempada e sistematicamente debater 
assuntos de interesse mútuo no âmbito da supervisão bancária 
e para assegurar uma melhor compreensão das necessidades e 
preocupações do sector. 

Face à globalização, e por forma a assegurar a eficiência dos 
processos de supervisão, a AMCM sentiu necessidade de man
ter relações estreitas de trabalho com outros bancos centrais e 
autoridades de supervisão, para assistência mútua e intercâm
bio de informações relativas à supervisão, ao abrigo das linhas 
orientadoras de um protocolo de cooperação ou de acordo com 
práticas internacionais estabelecidas pela Comissão de Basileia 
para a Supervisão Bancária (CBSB). Em 2007, foram realizadas 
reuniões de supervisão, quer em Macau, quer no exterior, com o 
Banco Popular da China (BPC), a Comissão Supervisora Ban
cária da China (CBRC), a Autoridade Monetária de Hong Kong 
(HKMA) e a Hong Kong Securities and Futures Comission 
(HKSFC), para partilhar opiniões sobre a evolução e tendências 
económicas e financeiras mais recentes, para trocar informações 
sobre desenvolvimentos legislativos e reguladores e ainda para 
debater outras questões de interesse comum ligadas à supervi
são.

Em Outubro de 2007, a AMCM, em nome do Governo de 
Macau, organizou a Reunião Anual de 2007 do Grupo «Offsho
re» de Supervisores Bancários (OGBS). Este encontro juntou 
reguladores financeiros das jurisdições da OGBS, com estatuto 
de membros, ou de observadores, assim como delegados de vá
rias organizações internacionais, tais como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a Comissão de Basileia para a Supervisão 
Bancária (CBSB), o Financial Stability Institute (FSI), o Finan
cial Action Task Force (FATF) e o Egmont Group, de modo a 
debater os novos desenvolvimentos ao nível da supervisão in
ternacional e as iniciativas relevantes nesse domínio.

Como membro do OGBS e do Grupo da ÁsiaPacífico sobre 
o Branqueamento de Capitais (APG), o Governo de Macau não 
tem poupado esforços no sentido de manter os seus sistemas 
de AML e de CFT em consonância com os padrões e práticas 
internacionais. Em Dezembro de 2006, o Governo de Macau 
convidou novamente o OGBS e o APG para realizarem, em 
conjunto, a segunda avaliação mútua dos sistemas AML/CFT 
de Macau, com base na metodologia revista pelo FATF, o qual 
avalia as normas do AML e do CFT segundo diferentes pers
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系統、組織架構、監管及監察、預防措施、執法能力及國際合

作等。離岸銀行監管組織和亞太區打擊清洗黑錢組織於2007年

7月完成了評估報告，對特區政府在反洗錢及反恐融資方面所

作的努力給予了肯定，與此同時亦就特區政府如何進一步提升

有關方面的工作提出了寶貴的建議。

在金融監管範疇，澳金管局一直致力協助業界強化反洗錢

和反恐融資的能力，同時還積極參與特區政府跨部門反洗錢和

反恐融資工作小組的工作，與金融情報辦公室保持著緊密的溝

通與合作，以支持特區政府在履行反洗錢和反恐融資方面的承

諾。在2007年，澳金管局跟進認可機構對於2006年11月修訂

的反洗錢和反恐融資監管指引的執行情況，並根據聯合評估報

告提出的建議，特別是那些與金融監管有關的建議，因應澳門

的實際情況，開展研究和修改上述反洗錢和反恐融資監管指引

的工作。此外，澳金管局對所有認可機構的反洗錢及反恐融資

的工作做了全面的審查，並於2007年4月舉辦了現場審查分析

會，就審查時發現的問題與業界進行討論與交流，針對有關問

題更提出了改善監控措施的建議。在2007年7月，澳金管局組

織了一次“金融監管中的反洗錢”專題研討會，邀請外地監管

部門以及本地和外地的從業人員（包括銀行、證券、保險業界

代表），就反洗錢和反恐融資方面的經驗與金融界代表進行分

享，藉此進一步提升監控相關業務活動的水平。

澳門銀行的個人人民幣業務一直保持著穩步有序的發展勢

態。在2007年，澳金管局繼續通過現場審查以及非現場審查去

監控參加行與清算行的相關業務運作。根據澳金管局與中國人

民銀行就銀行開展個人人民幣業務所簽訂的合作備忘錄，澳金

管局繼續與中國人民銀行保持緊密的溝通，就個人人民幣業務

的有效跨境監管交換意見，並積極跟進業界提出有關放寬現時

個人人民幣業務的限制以及擴大澳門人民幣業務範圍的建議。

為配合金融市場不斷發展並相應提升監管水平，澳金管局

參照國際上提出審慎監管的要求，積極制定或修訂適時合用的

法律、法規及監管指引。因應澳門特區的實際情況以及早前研

究的結果，澳金管局根據巴塞爾銀行監察委員會提出的監管框

架，於2007年11月修訂了資本充足的規定，加入了市場風險的

資本要求。

pectivas, incluindo o sistema jurídico, a estrutura institucional, a 
observação e supervisão, a implementação de medidas preventi
vas, a aplicação da lei e a cooperação internacional. O relatório 
de avaliação mútua divulgado em Julho de 2007, reconhece 
os esforços do Governo de Macau no âmbito dos sistemas 
AML/CFT e apresenta algumas recomendações no sentido de 
aperfeiçoar certas disposições regulamentares e de supervisão.

Na frente financeira, a AMCM tem dedicado os maiores es
forços no sentido de assegurar uma actuação forte no âmbito 
do AML/CFT, participando activamente em grupos de trabalho 
interdepartamentais relacionados com aquelas áreas e manten
do também contactos e cooperação estreitas com o Gabinete 
de Informação Financeira (GIF) no sentido de apoiar o Go
verno no cumprimento dos seus compromissos. Durante o ano 
de 2007, a AMCM acompanhou a aplicação efectiva das linhas 
orientadoras de fiscalização do AML e do CFT, as quais tinham 
sido revistas em Novembro de 2006. 

Tendo em conta as recomendações contidas no relatório de 
avaliação mútua divulgado em Julho de 2007, designadamente 
as relacionadas com o sector financeiro e com a envolvente de 
Macau, a AMCM está a rever as directivas relacionadas com a 
supervisão no quadro do AML e do CFT, de modo a introduzir 
os necessários ajustamentos. 

Além disso, em resultado da observação feita, de forma 
alargada, às instituições financeiras, no âmbito do AML e do 
CFT, a AMCM, no sentido de reforçar as medidas de controlo, 
organizou em Abril de 2007 um seminário de esclarecimento 
destinado a equacionar, com todas as instituições autorizadas, 
os problemas comuns identificados durante aquelas acções e a 
divulgar recomendações. Em Julho de 2007, a AMCM realizou 
outro seminário, convidando parceiros do exterior, bem como 
agentes locais e externos ligados a esta área, de modo a parti
lhar experiências relativamente ao AML e ao CFT, tendo como 
objectivo a optimização dos mecanismos de acompanhamento 
do sector financeiro. 

As operações em renminbis com pessoas singulares têm vindo 
a crescer de modo consistente e regular. Durante o ano de 2007, 
a AMCM continuou a desenvolver acções de monitorização 
«offsite» e inspecções «onsite» aos bancos participantes e ao 
sistema de compensação. De acordo com o «Protocolo de Coo
peração» assinado, a AMCM irá continuar a manter contactos 
estreitos com o BPC, de modo a partilhar pontos de vista sobre 
questões da supervisão transfronteiriça consideradas relevantes, 
bem como para acompanhar as sugestões do sector relativas à 
diminuição das restrições existentes e ao consequente alarga
mento do âmbito dos negócios. 

Para acompanhar o desenvolvimento contínuo do mercado 
financeiro e reforçar a respectiva supervisão, a AMCM, em co
laboração com as instituições autorizadas, temse empenhado 
na elaboração de novas regras e linhas de orientação, de acordo 
com os padrões internacionais, por forma a assegurar uma regu
lação e supervisão prudentes. Tendo em consideração o actual 
enquadramento das operações do sector bancário de Macau e 
os resultados do estudo do impacto quantitativo previamente 
efectuado, a AMCM, em conformidade com o modelo definido 
pela Comissão de Basileia para a Supervisão Bancária, reforçou, 
em Novembro de 2007, as regras de adequabilidade do capital, 
através da introdução de taxas reguladoras ajustadas ao risco do 
mercado. 
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另外，在實施新巴塞爾資本協定（又稱巴塞爾II）方面，

澳金管局將會採取分步走的部署：首先，因應信貸市場及信貸

風險管理技術的發展，將適當調整現行信貸風險的資本要求以

及引入營運風險的資本規定；其次，將著重於加强銀行內部資

本評估過程的監督檢查，根據機構的風險水平以及風險管理技

術與手段而實施特定的監管與資本要求；最後，將逐步提高銀

行資料披露的要求，擴大披露範圍，增加披露內容，以符合市

場約束的要求。就營運風險引入資本規定的計劃，澳金管局已

開始了有關準備工作，現正進行一項詳細調查，以深入瞭解信

用機構在有關方面的具體情況。澳金管局將會繼續與業界保持

緊密的溝通，使巴塞爾II的新框架在澳門逐步得到因地制宜的

落實。

由於信用機構從事國際信貸業務時或發生跨境風險時承擔

的不僅是傳統的信貸風險，還包括國別風險，健全的國別風險

管理因而構成從事國際業務信用機構的風險管理架構的一個重

要部份，澳金管局因此制定了一份新的指引，就國別風險管

理提出監管要求。新指引於2008年1月推出實施，按照有關規

定，從事國際業務的信用機構必須具備適當的風險管理措施，

以便有效監控因經營國際業務而產生的風險；當有需要時，信

用機構必須計提充份的備用金以應付潛在的損失風險。

另一方面，由於資訊科技的發展和創新促使認可機構改變

其運作方式，以便能透過電子互動通訊渠道為客戶提供服務和

產品。經過認真研究和深入廣泛的諮詢後，澳金管局於2007

年完成了有關電子銀行業務風險管理指引的草擬工作，就電子

銀行業務提出了風險管理原則，以協助認可機構建立健全及嚴

格的風險管理系統，強化系統運行的可用性、安全性和恢復能

力，以及實施嚴格的保密機制和有效管理方法以保護客戶資

料。該項新指引於2008年1月正式推出落實。

因應澳門特區房地產市場的深遠變化，考慮到信用機構必

須對有關風險提高警惕、保持謹慎的問題，並分析市場競爭氣

氛有明顯上升的趨勢，澳金管局於2007年5月向信用機構發出

一項通告，提醒機構需要以審慎態度檢視其信貸風險管理的做

法，以面對迅速多變的經營環境。此外，根據早前就信用機構

處理有關風險的政策與程序所作的研究調查，以及考慮到有關

Além disso a AMCM irá adoptar uma abordagem gradual na 
implementação da «Convergência Internacional de Medição 
de Capital e Padrões de Capital: um Quadro Revisto», o novo 
referencial da adequabilidade do capital, conhecido como Ba
sileia II. Em primeiro lugar, as actuais taxas de capital sobre o 
risco de crédito serão aperfeiçoadas, sendo aplicadas taxas de 
capital consoante o desenvolvimento do mercado do crédito e 
o  risco da operação e as técnicas de gestão do risco de crédito. 
Em segundo lugar, serão reforçados os processos de verificação 
no âmbito da supervisão bancária, com a aplicação de medidas 
específicas e os requisitos de capitais a serem exigidos de acor
do com os níveis de risco e os processos de gestão desse factor 
pela instituição. Por último e tendo por objectivo a disciplina do 
mercado, serão progressivamente aperfeiçoados os requisitos de 
divulgação, incluindo o âmbito e o contexto dessa mesma divul
gação.

De modo a preparar a implementação dos requisitos da taxa 
de capital sobre o risco das operações, a AMCM está presente
mente a elaborar um estudo exaustivo sobre as operações mais 
relevantes das instituições de crédito. A AMCM continuará a 
manter contactos estreitos com o sector, a fim de adoptar, de 
modo progressivo e correcto, este novo regime em Macau.

A participação das instituições de crédito autorizadas em em
préstimos internacionais ou em iniciativas transfronteiriças, tra
zem ao sector bancário não só os habituais riscos de crédito, mas 
também riscos associados aos próprios países. Considerando 
que a gestão do risco associado aos países deve ser parte inte
grante do quadro de gestão do risco pelas instituições de crédito 
que exercem actividades internacionais, a AMCM elaborou um 
guia de orientação sobre  gestão de riscos associados aos países. 
Ao abrigo deste guia, que foi publicado para implementação em 
Janeiro de 2008, as instituições de crédito envolvidas em activi
dades internacionais devem dispor de um sistema de análise de 
risco que permita um controlo efectivo do mesmo em relação às 
suas actividades internacionais. Quando necessário, devem ser 
constituídas provisões adicionais adequadas para fazer face aos 
riscos associados ao país e de modo a poder absorver eventuais 
perdas. 

O desenvolvimento e inovações que se observa na área das 
tecnologias de informação estão a transformar a forma como as 
instituições autorizadas operam, permitindolhes disponibilizar 
serviços e produtos aos seus clientes através de canais de comu
nicação electrónicos e interactivos. Após decisão baseada numa 
auscultação alargada, a AMCM finalizou, em 2007, a elaboração 
do guia de orientação sobre a gestão de riscos na área da banca 
electrónica, o qual estabelece os princípios fundamentais que 
irão nortear as instituições autorizadas no estabelecimento de 
um processo de gestão do risco, sólido e eficaz. Essa medidas 
permitirão reforçar a viabilidade, segurança e capacidade de 
recuperação do sistema, assim como a implementação de uma 
criptografia forte e práticas de gestão essenciais à protecção dos 
dados dos clientes. Este novo guia de orientação foi publicado 
para implementação em Janeiro de 2008. 

O mercado imobiliário de Macau tem sofrido grandes alte
rações, requerendo uma abordagem cuidada no que se refere à 
exposição neste sector. Tendo em conta o aumento progressivo 
da concorrência, a AMCM emitiu em Maio de 2007 uma circu
lar dirigida a todas as instituições de crédito, lembrandolhes a 
necessidade de analisarem, de uma forma cuidadosa e crítica, 
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業務的最新發展情況，澳金管局就住宅樓宇按揭業務草擬了一

份新的指引，為該項業務制定標準和原則，包括訂定恰當的貸

款與估值成數比率，以協助信用機構在市場加劇競爭時仍保持

穩健經營，澳金管局現正就指引草案進行業界諮詢。

除了維護金融穩定，澳金管局更扮演著推動和培育本地金

融業發展的角色。在這方面，澳金管局一直致力促進內地銀行

與澳門銀行的交流與合作，把握兩地經濟融合過程中所帶來的

新機遇。在2007年3月，澳金管局參與了《內地與澳門關於建

立更緊密經貿關係的安排》第四階段有關金融服務部份的磋

商。在2007年9月，澳金管局藉主辦第九屆粵澳金融合作例會

的機會，進一步深化兩地監管當局的合作，並積極拓展粵澳兩

地金融合作的空間。另外，為了充份發揮與葡語國家建立特殊

和悠久關係的優勢，澳金管局於2007年7月組織了金融業代表

團訪問非洲葡語國家及葡萄牙金融業界以協助尋找新的商機。

一如既往，澳金管局將會繼續對金融體系進行恆常監管，

進一步完善及提升相關法律框架和監管安排，結合市場實際需

要而制定或修訂適時合用的監管指引；同時，保持與外地中央

銀行以及金融監管當局的緊密合作，積極打擊非法金融活動，

以確保澳門特區金融體系的安全、穩定及促進澳門金融市場的

健康發展。

b）保險業

澳金管局根據其組織章程和法律制度賦予的權限，在履行

監管保險活動職能的同時，亦展開了以下的工作：

——規範保險業的正常業務活動，具體包括：向保險公司

及保險中介人發出通告及指引、審批保險產品、撤回獲許可經

營之保險種類及向特區政府提交法例草案；

——監管保險公司、私人退休金管理公司及保險中介人的

經營活動，對保險公司及私人退休金管理公司按期提交的會計

報表及年度報表進行審核、分析及發表意見；向經營者進行現

場稽查以確保其遵守有關法規，並針對違法經營行為提起訴訟

as suas práticas de gestão de risco relativas ao crédito, isto por 
forma a poderem ajustarse melhor a um ambiente em que 
ocorram mudanças muito rápidas. Além disso e tendo em conta 
os anteriores estudos no sentido de avaliar as políticas e proce
dimentos adoptados pelas instituições de crédito em matéria de 
riscos potenciais e também os últimos desenvolvimentos nesta 
área, a AMCM elaborou novas directivas sobre empréstimos 
hipotecários para habitação, as quais definem os princípios e as 
normas para o sector, incluindo um rácio específico baseado nos 
parâmetros empréstimo/valor, isto por forma a ajudar as insti
tuições de crédito a não correrem demasiados riscos. O projecto 
destas linhas de orientação está actualmente para consulta do 
sector.

Além do seu papel como regulador, a AMCM tem também a 
responsabilidade de facilitar e fomentar o desenvolvimento do 
sector financeiro em Macau. Para este efeito, a AMCM tem sido 
uma força impulsionadora no que se refere ao estreitamento das 
relações comerciais entre os bancos de Macau e os do Interior 
da China, favorecendo a exploração de novas oportunidades de 
negócios resultantes da sua contínua e crescente integração eco
nómica. Em Março de 2007, a AMCM participou na discussão 
e finalização da quarta fase do Acordo de Estreitamento das 
Relações Económicas (CEPA) em relação ao sector dos servi
ços financeiros. Em Setembro de 2007, organizou a «9.ª Reunião 
de Cooperação na Área Financeira entre Cantão e Macau» 
para reforçar os esforços conjuntos das autoridades envolvidas, 
de modo a aperfeiçoar as oportunidades de negócio no sector 
financeiro entre o Interior da China e Macau. Também neste 
domínio e por forma a aproveitar a relação privilegiada entre os 
países de Língua Portuguesa e Macau, a AMCM organizou, em 
Julho de 2007, uma delegação constituída por representantes do 
sector financeiro da RAEM, que visitou aqueles países com o 
objectivo de explorar novas oportunidades de negócios. 

Como sempre tem sido prática, a AMCM continuará a de
senvolver todos os esforços para garantir a segurança e a es
tabilidade do sector bancário de Macau e criar as bases para o 
seu desenvolvimento saudável, através de uma actividade de 
supervisão contínua, da melhoria dos mecanismos reguladores 
já existentes e de acordos de supervisão, do estabelecimento de 
directivas prudentes para as várias operações bancárias, do esta
belecimento de relações estreitas com outros bancos centrais e 
autoridades de supervisão no exterior e do combate a quaisquer 
actividades financeiras ilícitas.

b) Sector Segurador

Na supervisão da actividade seguradora, a AMCM, ao abrigo 
do seu estatuto e dos regimes jurídicos nessa área, exerce com
petências em vários domínios:

• Regulação do enquadramento geral desse sector, de que 
se destaca a emissão de avisos e instruções às seguradoras e 
mediadores de seguros, a autorização de apólices em ramos de 
seguros já autorizados, o cancelamento de autorização para a 
exploração de ramos de seguros e a apresentação de iniciativas 
legislativas ao Governo da RAEM;

• Regulação específica das seguradoras, sociedades gestoras 
de fundos de pensões de direito privado e mediadores de se
guros, apreciando e emitindo parecer sobre as contas das pri
meiras e segundas, efectuando inspecções destinadas a verificar 
a regularidade das mesmas, instaurar e instruir processos de 
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程序。此外，跟進向澳金管局提交涉及投訴保險公司、私人退

休基金管理公司及保險中介人違規之個案進行證據收集、案情

分析及發表意見；以及

——優化審慎監管系統，其中包括編制保險業市場報告

等。

在2007年，澳金管局繼續以高效率、高透明度及高度負責

的態度開展監管工作，維護及保障公眾、保單持有人及私人退

休金供款人的合法權益。監管當局依法執行了多項重要的監管

措施，進行了26次的現場稽查，並落實了既定的政策，透過對

保險公司的財務狀況及設立技術準備基金方面進行了詳細的分

析，作為對保險公司進行持續監管的主要手段。有關工作的最

終目的是維護保單持有人及第三者在保險合同上的合法權益。

在法例修訂工作方面，澳金管局與澳門保險公會就提高汽

車民事責任保險的意外賠償限額方面達成了共識，並且制定了

在保險期內最高的累積賠償金額以取代以往的無限額賠償，有

關法例的修訂配合了分保公司對承擔無限額風險所提出的新的

要求。同時，雙方同意有關投保自身車輛保險時不需要依循法

定的保費率，保險公司可自行決定有關保費；針對沒有透過任

何中介人購買汽車保險的情況，顧客可享有最多10.0%的折扣

優惠。

勞工保險法例修訂方面，針對部份條例亦作出了適時的修

訂。其中涉及工傷意外導致死亡或永久傷殘賠償限額的第二次

調整階段已定於2008年1月1日起開始生效，同時勞工保險的保

費率也將相應地提升5.0%。

特區政府計劃制定一套“醫療事故賠償法律制度”，目的

以維護病人正當權益，以保障他們一旦成為醫療人員因疏忽或

失誤導致受損時獲得保險賠償以彌補蒙受的損失。澳金管局正

積極開展相關的工作，並草擬了數個賠償機制方案，當中的賠

償機制將透過強制性職業民事責任保險或由醫療保障協會提供

互惠保障計劃的形式進行。有關草案現正進行公開諮詢和收集

統計資料，稍後將具體建議提交特區政府進行有關立法程序。

其他法例修訂工作方面，值得強調的是保險合同法的修改

工作，有關的法例修改草案已完成。澳門保險公會委派參與工

作小組的代表為此作出不少貢獻。有關工作小組根據法律改革

咨詢委員會的範圍而成立，並由澳金管局負責統籌協調安排。

私人退休基金監管法例的修訂草案業已完成，基於設立及

infracção e atender, analisar e dar parecer sobre reclamações 
apresentadas por presumível violação das normas reguladoras 
da actividade seguradora, da gestão dos supramencionados fun
dos e da mediação de seguros; e

• Regulação prudencial sistémica, elaborando o seu relatório 
sobre o mercado segurador, entre outros.

Em 2007 a AMCM continuou a procurar defender e assegurar 
os valores do primado do interesse público e da defesa dos in
teresses legítimos dos tomadores dos seguros e dos associados e 
participantes dos fundos de pensões de direito privado e respec
tivos beneficiários, através de uma actuação eficaz, transparente 
e responsável.

No essencial, tomaramse diversas iniciativas legislativas, 
efectuaramse 26 inspecções e continuou a seguirse a estratégia 
de anos anteriores, privilegiando o controlo permanente das 
seguradoras, através da análise rigorosa da respectiva situação 
financeira e da constituição e consequente caucionamento das 
provisões técnicas, salvaguardandose, desta forma, os direitos 
dos tomadores dos seguros e de terceiros emergentes dos con
tratos de seguros.

Na área legislativa e após consenso obtido com a Associação 
de Seguradoras de Macau, quanto à elevação do limite de res
ponsabilidade civil automóvel por cada acidente e ao estabeleci
mento de um limite razoável de responsabilidade pelo período 
de seguro em vez da cobertura ilimitada em vigor, inaceitável 
pelas resseguradoras, finalizaramse os respectivos projectos 
legislativos. Foi também acordado que a cobertura de danos 
próprios deixaria de ser fixada por diploma legislativo, ficando 
ao critério das seguradoras, enquanto nos seguros do ramo au
tomóvel, sem intervenção de qualquer mediador, pode ser con
cedido um desconto máximo de 10,0%.

No que respeita ao seguro obrigatório de acidentes de traba
lho e doenças profissionais, procedeuse à alteração pontual do 
respectivo regime jurídico e à segunda actualização dos limites 
indemnizatórios para morte e incapacidade permanente, tendo
se introduzido, a partir de 1 de Janeiro de 2008, novos valores 
para esses limites, enquanto na tarifa de prémios do seguro em 
apreço procedeuse a um aumento de 5,0%.

A fim de proteger os cidadãos que sejam lesados por actos ou 
omissões devidos a negligência médica, pretende o Governo da 
RAEM implementar a «Lei do erro médico», tendo a AMCM 
colaborado, de uma forma activa, no delinear de diversas solu
ções, alternativas ou cumulativas, de esquemas indemnizatórios, 
seja por meio do seguro obrigatório de responsabilidade civil 
profissional ou por sistema proporcionado pela «Medical Pro
tection Society», estandose, agora, na fase de consulta pública e 
de recolha de dados estatísticos, seguindose a apresentação de 
proposta legislativa.

Ainda no campo legislativo merece especial referência a 
alteração do regime jurídico do contrato de seguro, tendose 
concluído a elaboração do respectivo anteprojecto de revisão, 
devendose destacar o papel dinâmico da Associação de Segu
radoras de Macau, através dos seus representantes no grupo de 
trabalho constituído no âmbito do Conselho Consultivo da Re
forma Jurídica e coordenado pela AMCM.

Finalmente, no capítulo das iniciativas legislativas, elaborou
se o anteprojecto de revisão do regime jurídico dos fundos de 
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參與私人退休基金計劃目前仍屬自願性質，草案建議增加稅務

優惠的措施來刺激本澳私人退休基金管理業務的發展。

關於預防及遏止利用保險活動進行清洗黑錢及恐怖分子融

資活動方面，在基金組織技術人員的指導和協助下，新的現場

稽查手冊已編制完成。原適用於保險業界有關指引的修訂工作

已開始並積極進行當中。

另一方面，自2007年1月起，澳金管局逐步對所有獲許可的

保險公司進行現場稽查以瞭解各公司就預防及遏止清洗黑錢及

恐怖分子融資活動的條例的依遵程度。總括結果而言，守法情

況令人滿意。雖然在稽查過程中發現個別公司仍存在一些不足

的地方，但相關個案已作出即時改善。上述的現場稽查工作，

總共進行了23次；其他方面的稽查工作中，1宗涉及跟進保險

公司是否已對先前稽查時發現的問題作出改善，以及2宗涉及

非法從事保險中介人活動投訴相關的資料搜集工作。

有關2007年保險中介人牌照批給及取消的情況，共發出738

個新的許可，包括4個法人保險代理人、1個保險經紀人、652

個個人代理人，以及81個保險推銷員的許可。與此同時，有

487個牌照被取消，當中429個為個人保險代理人、58個為保險

推銷員。綜合統計後，截至2007年底，取得澳金管局登記的保

險代理人數目有2,104名，當中2,047名保險代理人屬個人及57

個屬法人；575名保險推銷員及18名保險經紀，保險中介人總

數為2,697名。

受澳金管局委任，澳門金融學會年度內為投考保險中介人

資格考試的考生共舉辦了2,234次考試。其中60次（2.7%）以

書面考試方式，餘下的2,174次（97.3%）則為電腦考試方式進

行。明顯地後者較為受歡迎，因為除了可以立即得知考試成績

外，電腦考試方式可在任何工作天進行，而書面考試每月只舉

行兩次。

截至2007年底，澳門特區共有24間保險公司，其中11間為

人壽保險公司，其餘13間則經營非人壽保險業務。目前有一間

非人壽保險公司正在進行結業程序，澳金管局正密切監察有關

程序以保障保單持有人及受益人的相關權益。

至於新產品投放市場方面的情況，年度內共批准了38種人

壽產品，7種附加契約（伸延保障）及12種投資相連產品。非

人壽保險方面，共有64種新產品獲批准投入服務，為市場帶來

了新的增長動力。

pensões de direito privado, tendose consagrado a concessão 
de benefícios fiscais adicionais com o objectivo de favorecer o 
desenvolvimento dos fundos de pensões de direito privado em 
Macau, enquanto esquema facultativo.

No que respeita à prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) na 
actividade seguradora, foi elaborado o manual de inspecções 
«onsite» para o que foi relevante o contributo de especialistas 
do FMI e procedeuse à revisão das orientações em vigor, pro
cesso ainda em curso.

Por outro lado, em Janeiro de 2007, iniciaramse inspecções 
«onsite» às seguradoras com o objectivo de verificar o seu cum
primento quanto às normas estabelecidas em matéria de pre
venção e combate ao branqueamento de capitais e ao financia
mento do terrorismo, tendo sido bastante positivo o resultado 
apurado, embora se tenham detectado algumas deficiências que, 
entretanto, foram corrigidas.

Para além dessas inspecções específicas, em número de 23, 
efectuaramse mais 3 tendo por objectivo a verificação da me
lhoria de uma seguradora relativamente às deficiências cons
tatadas em anterior inspecção, em certas áreas operacionais e 
controlo, e a recolha de informações sobre duas reclamações 
apresentadas na AMCM sobre a actividade de mediação de se
guros por entidades não autorizadas.

Quanto à mediação de seguros, em 2007 foram concedidas 
738 novas autorizações, sendo 4 com o estatuto de agente pes
soacolectiva, 1 como corretor e as restantes 733 divididas na ca
tegoria de agentepessoa singular, 652, e angariador de seguros, 
81. Em contrapartida, foram canceladas 487 licenças, pertencen
do 429 a agentes de seguros pessoasingular e 58 a angariadores 
de seguros.

Devido a esse movimento, em 31 de Dezembro de 2007, es
tavam licenciados na AMCM 2 104 agentes de seguros (2 047 
individuais e 57 pessoascolectivas), 575 angariadores e 18 cor
retores, sendo, assim, de 2 697 o total de mediadores de seguros 
autorizados.

Sob delegação da AMCM, o Instituto de Formação Financei
ra (IFF) efectuou 2 234 exames a candidatos a mediadores de 
seguros, sendo 60 (2,7%) exames efectuados na forma escrita 
clássica e os restantes 2 174 (97,3%) através de computador, 
continuando a verificarse que esta última modalidade tem 
merecido maior preferência dos candidatos, pois proporciona 
imediato apuramento do resultado das provas, para além que se 
realiza todos os dias úteis, enquanto o outro tipo de exames tem 
lugar duas vezes por mês.

No final de 2007, 24 seguradoras operavam em Macau, com 11 
a explorar o ramo vida e as restantes 13 os ramos gerais. Uma 
seguradora dos ramos gerais continua em situação de «running
off», estando o respectivo processo a ser objecto de atenção 
contínua por parte da AMCM, com vista a acautelar, da melhor 
forma, os interesses dos segurados e beneficiários.

Em termos de produtos novos, 38 produtos, 7 «riders» (exten
sões de cobertura à apólice principal) e 12 «investment linked 
products» foram autorizados no ramo vida. Por outro lado, nos 
ramos gerais foram autorizados 64 novos produtos, reflectindo 
uma nova dinâmica nessa classe de seguros.
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關於私人退休基金管理業務方面，截至2007年底，在澳金

管局已登記了30個開放式退休基金及5個封閉式退休基金；個

人及團體機構共設立了432個退休基金計劃。

截至2007年12月31日，私人退休基金管理的總資產為37億

澳門幣，比去年增長了29.4%。受私人退休基金涵蓋保障的僱

員人數由63,086人（2006年）增至78,859人（2007年），年度

升幅為25.0%，正反映僱主逐漸明白參與退休基金計劃對激勵

僱員及挽留人才的重要性。就整體私人勞動市場人口而言，

受退休基金制度保障的僱員由25.5%（2006年）增加至28.2%

（2007年），錄得10.6%的增長。

鑑於2001年9月11日美國受到恐怖襲擊後的國際形勢，以及

特區政府對聯合國安全理事會決議的積極支持，澳金管局繼續

定期向保險公司提供懷疑參與恐怖活動分子或組織的名單，以

圖偵察及核證是否有恐怖活動分子或組織在澳門特區進行相關

活動。然而，到目前為止，並沒有發現任何可疑個案。

為了向從事保險業務人士提供最新法例及監管措施的資

訊，澳金管局繼續使用“SMS”短訊服務作為通知手段，業界

就該項服務作出回應時均表示成效顯著，尤其涉及提醒保險中

介人在限期前繳交有關費用及辦理續牌手續時更形及時。

專門為諮詢及投訴保險服務的24小時熱線已於2006年11月

正式投入服務。投保人士及公眾可隨時透過熱線取得有關保險

活動、保險中介人活動、退休基金管理服務業務、保險中介人

資格考試、投訴處理、保險監察處及保險業界社團等資料。這

項24小時無間斷的咨詢熱線服務分別以中文（廣東話和普通

話）、葡萄牙語和英語在非工作時段的互動錄音系統，以及正

常工作時段的即時回應系統為公眾提供服務。

在處理保險賠償投訴方面（主要涉及人壽保險、勞工保險

及汽車保險），澳金管局為各政府部門及私人機構提供了技術

協助。其中大部份的投訴主要涉及工作意外導致暫時喪失工作

能力及醫療費用的賠償個案。

“第十一屆葡語系國家/地區保險監管專員協會研討會及

第四屆會員大會”活動於2007年11月12至16日在佛得角共和國

首都普拉亞市舉行，主要討論的議題包括：監管保險業主要原

則、佛得角共和國保險法的現代化、債務償付能力（二）、葡

語系國家在保險業及私人退休基金業務的市場開放情況、保險

業——挑戰與機會、道路安全、保險業國際會計準則——IAIS/

No domínio dos fundos privados de pensões, no final de 2007, 
estavam autorizados 30 fundos abertos e 5 fechados, os quais 
são financiados por 432 esquemas de fundos de pensões estabe
lecidos por entidades individuais e colectivas.

Em termos de activos os fundos de pensões geridos ascen
diam, em 31 de Dezembro de 2007, a MOP 3,7 biliões, represen
tando uma taxa de crescimento de 29,4%, em comparação com 
o final de 2006, tendo o número de trabalhadores abrangidos 
passado de 63 086 em 2006, para 78 859 em 2007, o que repre
senta um aumento de 25,0%, traduzindo este facto uma maior 
sensibilização dos empresários para os fundos de pensões de 
direito privado, os quais constituem uma forma de motivar e 
manter os trabalhadores ao seu serviço. Registese ainda que 
a percentagem dos trabalhadores incluídos nesses fundos em 
relação ao total da população activa do sector privado passou 
de 25,5%, em 2006, para 28,2%, em 2007, ou seja, cresceu mais 
10,6%.

Atendendo à situação política mundial, após os actos terro
ristas do dia 11 de Setembro de 2001 e à adesão do Governo da 
RAEM às resoluções do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, a AMCM continuou a proceder ao envio regular às 
seguradoras de listas de indivíduos/entidades suspeitos de en
volvimento em actos de terrorismo, tendo em vista a detecção e 
verificação da subscrição de contratos ou operações de seguros 
em Macau por essas pessoas singulares ou colectivas, o que, até 
ao momento, não tem acontecido.

Com o objectivo de se proporcionar uma informação célere 
sobre a legislação/regulamentação aos diversos operadores na 
área seguradora, mantevese o serviço de mensagens (SMS), o 
qual, segundo o «feedback» obtido, tem sido da maior utilidade, 
especialmente a emissão de mensagens a lembrar os mediado
res para renovarem as suas licenças dentro do prazo estipulado 
para o pagamento da correspondente taxa de registo.

O sistema de atendimento permanente «24hour hotline» 
(lançado em Novembro de 2006), continua a funcionar, propor
cionando aos segurados e público em geral, a prestação de um 
serviço contínuo para tratamento de questões relacionadas com 
a legislação referente à actividade seguradora, mediação de 
seguros e fundos de pensões privados, exames de qualificação 
para mediadores de seguros, reclamações e informações gerais 
sobre o Departamento de Supervisão de Seguros e, ainda, sobre 
as associações representativas do sector segurador.

Esse serviço de atendimento permanente está disponível sem 
interrupção (24 horas), nas línguas chinesa, portuguesa e ingle
sa, através de gravação, após as horas normais de expediente, e 
de atendimento personalizado, dentro desse horário.

Mantevese o estreito apoio técnico a entidades governamen
tais e privadas, no capítulo de reclamações referentes a sinistros, 
nomeadamente nos ramos vida, acidentes de trabalho e auto
móvel, incidindo a maioria em reclamações sobre sinistros no 
ramo de acidentes de trabalho referentes a situações de incapa
cidade temporária e ao pagamento de despesas médicas.

Entre os dias 12 a 16 de Novembro de 2007, na cidade da 
Praia (Cabo Verde) realizouse a 11.ª Conferência e a 4.ª As
sembleia Geral da Associação dos Supervisores de Seguros Lu
sófonos (ASEL), tendose debatido diversos temas, como «Prin
cípios Essenciais da Supervisão de Seguros», «Modernização do 
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IFRS、微觀保險以及保險業詐騙與清洗黑錢問題等。此外，針

對各成員國私人退休金法律框架的比較研究工作計劃，葡語系

國家/地區保險監管專員協會的秘書處被委託負責更新及撰寫各

成員國私人退休金法律框架的比較研究報告的工作。

“第七屆粵港澳深四地保險監管官員聯席會議”於2007年

11月30日在深圳舉行，主要討論的議題圍繞各地保險市場最

新發展，保險業的監管狀況及監管機構與被監管者之間的關係

等。

本地保險業界繼續就中央政府與澳門特區簽訂的《內地與

澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》給予深切的關注。為

此，澳門金融學會正研究並計劃在澳門舉辦考取內地保險中介

牌照的中介人資格考試的可能性，以促成本地居民爭取到內地

發展事業的機會。另外，根據上述安排中附件四的內容，中央

政府在一定條件下容許於本澳及香港已獲批給經營許可的保險

代理法人到中國內地經營中介業務。

3.1.2. 本地貨幣

熾熱的旅遊服務業進一步為本地經濟注入強勁動力，驅使

2007年本地經濟增長達致一個新的高點。在此背景下，澳門幣

在本地日常交易活動中作為主要的定價單位，其地位得到了更

廣泛的認受。乘著當前經濟快速增長的契機，澳金管局加強相

關的宣傳推廣，並保證澳門幣兌換能力和穩定性，促進本地貨

幣流通暢順。

為加快澳門旅遊服務業多元化發展，業界正致力推動會議

展覽業的成長。隨著本地大型會展設施的啟用，澳門特區逐漸

被主辦國際性會議展覽的機構視為開辦會展活動的首選地點之

一。因此，鄰近地區的人員和貨物方面與本地區的交流和交往

愈來愈頻繁，加上相關產業的蓬勃發展，澳門幣的地位亦得以

提升。

另一方面，在2007年內，對澳門幣金融票據的需求再次錄

得大幅增長。截至2007年底，未到期金融票據總額達到337.1億

澳門幣，較2006年的266.4億澳門幣錄得26.5%的升幅。新的市

場參與者和現存商業銀行的擴展，推高了對金融票據的需求，

Regime Jurídico dos Seguros em Cabo Verde», «Solvência II», 
«Condições de Acesso à Actividade e Gestão dos Fundos de 
Pensões nos Países Lusófonos», «Sector Segurador – Problemas 
e Oportunidades», «Prevenção Rodoviária», «Normas Inter
nacionais de Contabilidade no Sector Segurador – IAS/IFRS», 
«Microseguros» e «Fraude nos Seguros e Branqueamento de 
Capitais».

O Secretariado da ASEL, relativamente ao estudo compara
do sobre os regimes dos fundos privados de pensões vigentes 
nas jurisdiçõesmembros, actualizou em 2007 o estudo sobre o 
acesso à actividade desses fundos nos países e território mem
bros.

A 7.ª reunião quadripartida dos supervisores de seguros de 
Cantão, Shenzhen, Hong Kong e Macau realizouse em Shen
zhen, no dia 30 de Novembro de 2007, tendo o tópico incidido 
no desenvolvimento do mercado segurador e da actividade 
reguladora nos territórios membros e, ainda, no relacionamento 
entre as entidades supervisoras e a indústria seguradora super
visionada.

Finalmente, o acordo celebrado entre a China Continental 
e Macau no âmbito do CEPA continuou a despertar o interes
se dos operadores locais. Nesse aspecto e, para benefício dos 
residentes de Macau, o Instituto de Formação Financeira está 
a analisar a possibilidade de realizar localmente os exames de 
qualificação para os mediadores de seguros obterem a necessá
ria licença de mediação para operar na República Popular da 
China com seguradoras aí autorizadas, para o que contribuiu a 
implementação do Suplemento IV anexo ao acordo do CEPA, 
pelo qual a República Popular da China passou a permitir o 
estabelecimento, aí, de agentes de seguros (pessoas colectivas) 
devidamente autorizadas em Macau e Hong Kong.

3.1.2 Moeda local

A dinâmica observada no sector de turismo levou Macau, 
em 2007, a atingir novos recordes a nível dos seus indicadores 
económicos. Neste cenário, a pataca (MOP) foi a principal uni
dade de referência nas transacções internas. Devido ao apoio 
da AMCM no que se refere à promoção da convertibilidade e 
estabilidade da MOP, foi possível garantir um funcionamento 
eficiente da moeda local, face ao acelerado desenvolvimento da 
economia.

Os esforços para diversificação da área de serviços impulsio
naram o desenvolvimento da indústria de convenções e expo
sições. Com a inauguração, na RAEM, de espaços de grande 
dimensão para a realização de convenções, organizações inter
nacionais ligadas ao sector têm vindo a considerar Macau como 
uma localização privilegiada para a organização de eventos. O 
crescimento observado no movimento de pessoas e na troca de 
bens entre Macau e as regiões vizinhas contribuiu também, sig
nificativamente, para o prestígio da moeda local.

Por outro lado, a procura de Bilhetes Monetários (BMs) com 
denominação em MOP registou novo aumento substancial em 
2007. O valor total dos BMs pendentes no final de 2007 totaliza
va MOP33,7 biliões, um aumento de 26,5% face aos MOP 26,6 
biliões de 2006. A entrada de novas instituições no mercado, 
assim como a expansão dos bancos comerciais existentes, contri
buiu para o aumento da procura de BMs como um instrumento 
de gestão da liquidez em MOP. A taxa de juro média dos BMs 
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並作為管理澳門幣流動資金的工具。金融票據支付的平均利率

由2006年的4.10%，輕微下降至2007年的4.06%。

2007年內清償帳戶的交易金額同比去年數據上錄得可觀升

幅。銀行之間透過清償帳戶結算的交易總金額達1,415.0億澳

門幣，較2006年增長68.2%。在2007年末，流通貨幣亦上升至

45.5億澳門幣，較2006年有19.5%的增長。

3.1.3. 外匯儲備

截至2007年12月31日，外匯儲備總額為1,062.9億澳門幣，

按年增長45.4%。錄得的年度增長率不單大幅超越了2006年的

36.8%增幅，更刷新了年度增長率最高記錄。另一方面，外匯

儲備相關負債之中，未到期金融票據仍是最大組成部份，並且

在2007年度按年同比上升了26.5%。外匯儲備的增長速度遠高

於其對本地信用機構項下相關澳門幣負債的增長，走勢與過往

數年相若。

外匯儲備呈現強勁的升勢，動力來源自本地經濟持續的增

長。無可置疑的是，澳門是一個極具獨特魅力的旅遊城市，慕

名而來的訪客總量屢創記錄。來自非本地居民消費的稅項收

入，有助推高外匯儲備總額。再者，博彩旅遊服務業繼續興

旺，帶動了整體產業的收入急增，從而間接上也使外匯儲備得

到增加。此外，在一定程度上，投資組合的年度回報錄得預期

成績亦支持了外匯儲備的壯大。

外匯儲備的投資管理方面，由於投資組合總額隨外匯儲備

增加而調高，故投資收入錄得顯著上升。將外匯儲備資產分為

兩個投資組合的主要策略得以維持。其中，流動投資組合的目

標是支持本地貨幣的幣值並確保其可兌換性，同時，保障本地

金融產業的穩健也是重要的考慮；另一個投資組合，其目標較

側重於帶來較長期而穩定的收入，並維持高度保本能力。兩個

投資組合在2007年皆獲得可觀的投資回報，但基於兩者分配比

例差異導致在後者投資組合錄得的增長幅度較大。

流動投資組合的構成主要屬短期貨幣市場產品為主。然

而，自2003年起，另外設立了一個專門投資組合，投資於短至

中期的利率相關工具。雖然只佔流動投資組合的很小份額，該

專門投資組合目標是加強流動資金管理，並優化流動投資組合

的風險與回報。當國際利率自2007年，尤其是下半年開始下降

時，透過收益率增值卻獲得了較高的回報。

foi de 4,06% em 2007, representando um ligeiro decréscimo 
quando comparada com os 4,10% de 2006.

Em 2007, o volume de transacções da conta de liquidez tam
bém registou um aumento significativo face aos números regis
tados no ano anterior. O valor total das transacções interban
cárias efectuadas através da conta de liquidez pelas instituições 
autorizadas totalizou MOP 141,5 biliões, um aumento de 68,2% 
face ao ano de 2006. As notas em circulação também aumen
taram para MOP 4,6 biliões no final de 2007, equivalente a um 
aumento de 19,5% comparativamente ao ano de 2006.

3.1.3 Evolução da reserva cambial

As reservas cambiais da RAEM situavamse nos MOP106,3 
biliões no dia 31 de Dezembro de 2007, representando um au
mento de 45,4% quando comparado com o ano anterior. Esta 
taxa de crescimento não só ultrapassou o valor de 36,8% regis
tado em 2006, como estabeleceu também um novo máximo no 
que se refere ao aumento anual. Por outro lado e no que se re
fere aos passivos relacionados com as reservas cambiais, os BMs 
pendentes continuaram a constituir a maior componente, tendo 
em 2007, como já foi acima referido, registado um aumento de 
26,5% face ao ano anterior. O ritmo de crescimento das reser
vas cambiais foi muito superior ao das correspondentes respon
sabilidades denominadas em MOP nas instituições locais, o que 
é consistente com a tendência verificada nos últimos anos.

A tendência de crescimento das reservas cambiais mantevese 
em resultado, fundamentalmente, do continuado crescimento 
económico de Macau. Paralelamente, o estabelecimento cons
tante de novos recordes no número de turistas entrados realça o 
papel de Macau como centro turístico privilegiado. O aumento 
das receitas, em resultado do crescimento das indústrias ligadas 
ao turismo, e do aumento das despesas feitas pelos não residen
tes, contribuiu para o acréscimo das reservas cambiais. Por outro 
lado, as receitas geradas ao longo do ano pelos investimentos 
em carteira, ajudaram, ainda que de forma não tão significativa, 
a aumentar as reservas.

No que se refere à gestão das reservas cambiais, as receitas 
mais elevadas dos investimentos derivaram, em parte, do maior 
volume dos valores para aplicação. Mantevese a estratégia 
de dividir a reserva cambial numa carteira líquida e noutra de 
investimento. A carteira líquida visou apoiar o valor da moeda 
local, bem como a respectiva convertibilidade, tendo igual
mente por objectivo manter a estabilidade do sector financeiro 
interno. Quanto à carteira de investimento esteve direccionada 
para aplicações de maior rendimento, ainda que garantidas por 
instrumento de protecção de risco. Embora ambas as carteiras 
tivessem registado um bom nível de crescimento, foi atribuído, 
nas aplicações de 2007, um maior peso relativo à carteira de in
vestimento.

Os instrumentos do mercado monetário de curto prazo do
minaram a composição da carteira líquida. Contudo tem havido 
abertura, desde 2003, para a constituição de uma carteira espe
cializada, integrando também instrumentos de médio prazo. Se 
bem que esta represente uma parcela menor da carteira líquida, 
a carteira especializada tem sido projectada para melhor gerir 
a liquidez e para optimizar os resultados do binómio risco/ren
dimento. De facto, dada a quebra nas taxas de juro, particular
mente na segunda metade de 2007, o aumento conseguido das 
receitas, derivou fundamentalmente do bom desempenho da 
carteira especializada. 
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至於直接管理的投資組合，在2007年，投資於債券的比重

拾級而上。事實上，2007年年末持有的債券總額同比增加了

大約一倍。當去年美國信貸市場危機爆發後，促使美國聯儲局

施行寬鬆貨幣政策期間，投資組合進行了大量的債券投資，以

圖從資本市場收益率下降中賺利。同時，採取了集中投資於最

高信用評級債券的策略。顯然地，上述策略在去年取得理想成

效，並有效避免了潛在的信用虧損。

當承擔一定利率風險的同時，外匯儲備亦維持長期投資策

略，繼續持有主要工業國家的貨幣。由於美元貶值不少，尤其

是對歐元，故全年回報令人滿意。

除了進行直接投資管理外，外匯儲備也委託了外聘基金經

理代行投資，以善用其專長並使得管理風格更多元化。在過去

一年，基金經理的投資表現普遍合乎預期並與所訂定的回報基

準點接近一致。此外，鑒於國際信貸市場出現混亂情況，引致

市場上流動資金非常緊絀，基於謹慎風險管理原則，所有貨幣

市場基金的投資已全部贖回。

整體上，外匯儲備在扣除支付本地商業銀行持有的金融票

據和清償帳戶存款利息後，2007年年度淨投資收入為33.0億澳

門幣，與2006年相比，取得59.9%的可觀升幅。

3.1.4. 澳門特別行政區儲備基金

在投資收入帶動下，至2007年年終，澳門特別行政區儲備

基金總額增加至122.0億澳門幣。受惠於債券價格上揚、外匯收

益提升以及外聘基金經理的良好表現，使投資收入有所增加。

儘管貨幣市場產品利息收入略有下跌，惟整體回報仍超過了

2006年。

在2007年，繼續沿用逐步增加資本市場投資的投資策略。

與去年的資產配置相比，整體債券投資上升了12.0%。投資方

向主要以高優信用評級的中期定息產品為重點。然而，2006年

開展的信用資產組合，亦不免受到2007年下半年的環球信用市

場動盪所波及。為避免受到市場波動進一步影響，投資組合嚴

控該類別的投資金額，故未有全數使用原來建議的投資額度。

綜合計算，從資本市場獲得的總收入按年上升了約13.0%。

澳門特別行政區儲備基金的金融資產成份包括多樣化的貨

幣組合，其中以港元和美元佔多數。後者的比重在年內增加約

6.0%。因美元收益率較港元稍高，而且美元兌港元匯率維持強

Relativamente à carteira de investimento directo, o ano de 
2007 registou um aumento considerável da participação em 
obrigações. Na realidade, a exposição total neste tipo de títulos 
de crédito quase que duplicou face ao ano anterior. O surgimen
to de problemas nos mercados de crédito dos Estados Unidos 
levou a que a Reserva Federal flexibilizasse a sua política mone
tária, tendo sido feitos cada vez mais investimentos em obriga
ções, de modo a tirar proveito da queda de rendimento observa
da no mercado de capitais. Paralelamente foi também adoptada 
a táctica de investir, fundamentalmente nos instrumentos com 
melhores classificações de crédito («rating»). Esta estratégia 
revelouse positiva, evitando prejuízos potenciais durante o ano.

As reservas cambiais, para além de estarem sujeitas ao risco 
associado às taxas de juro, continuaram a manter a exposição 
estratégica de longo prazo em relação às moedas dos principais 
países industrializados. Anualmente têmse registado resultados 
positivos satisfatórios, isto como consequência da considerável 
depreciação do USD, particularmente em relação ao EUR.

A par das aplicações directas, parte das reservas cambiais têm 
sido confiadas a gestores externos contratados, isto por forma a 
beneficiar dos seus conhecimentos especializados e diversificar a 
gestão dos fundos. No ano de 2007, o desempenho dos gestores 
foi razoável e próximo dos objectivos previamente acordados. 
Por outro lado, tendo em conta as condições caóticas dos mer
cados de crédito, que levaram a uma diminuição significativa da 
liquidez, todos os investimentos feitos nos fundos dos mercados 
monetários foram liquidados, como medida de prudência.

No seu todo, as reservas cambiais terminaram com um rendi
mento líquido de MOP 3,3 biliões, isto é, após o pagamento de 
juros dos bilhetes monetários e dos depósitos de liquidez deti
dos pelos bancos locais. Com este resultado, os rendimentos de 
2007 ultrapassaram os de 2006 em 59,9%.

3.1.4 Fundo de Reserva da RAEM

Com a contribuição dos rendimentos derivados dos inves
timentos, o Fundo de Reserva da RAEM passou para MOP 
12,2 biliões no final de 2007. Apesar da quebra no mercado 
monetário, o resultado anual global das aplicações do Fundo de 
Reserva ultrapassaram o nível de 2006, isto por efeito do bom 
desempenho conseguido nos mercados de títulos e cambial, e da 
excelente actuação dos gestores externos.

A estratégia de aumentar gradualmente o investimento no 
mercado de capitais mantevese para 2007. Comparado com o 
ano anterior, os montantes investidos em obrigações aumenta
ram 12,0%. As aplicações dirigiramse maioritariamente para 
instrumentos de taxa fixa, a médio prazo, e com «rating» eleva
do. Em todo o caso a carteira constituída em 2006 não escapou 
aos efeitos da crise no mercado de crédito durante a segunda 
metade de 2007. A aplicação neste tipo de investimentos foi 
contida ao nível da sua constituição inicial, isto por forma a evi
tar uma maior exposição face à instabilidade dos mercados. No 
seu todo, os rendimentos gerados no mercado de capitais tive
ram um crescimento anual de aproximadamente 13,0%. 

No que se refere à exposição dos activos financeiros do Fun
do de Reserva da RAEM, este consistiu numa combinação va
riada de moedas, tendo sido o HKD e o USD as moedas domi
nantes. O peso deste último aumentou aproximadamente 6,0% 
em 2007. Esta maior concentração no que se refere aos activos 
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勢，加大投資於美元面值的資產為組合回報帶來碩果。除以上

主要貨幣外，儲備基金亦持有歐元、澳洲元和英鎊等外幣。去

年，外匯匯兌收入較2006年上升55.0%。

有見固定收入市場投資環境呈現向好，在第二季度向外聘

基金經理管理的投資組合進行了注資。外聘基金經理錄得的總

體投資回報表現出色，更超越了預定的基準點。

概括而言，2007年度儲備基金的淨收入為6.104億澳門幣，

較2006年回報錄得超過11.0%的增長。

3.1.5. 統計編制及經濟研究

在澳金管局組織章程（第14/96/M號法令）及澳門資料統計

體系（第62/96/M號法令）的法律架構下，澳金管局獲賦予特

定的統計及研究職能。在2007年裡，一方面維持澳金管局負責

官方統計範圍內的工作，另一方面致力提升統計及經濟研究工

作的素質、完整性及公眾可及層面。

在常規性統計工作方面，編制澳門特區金融部門的統計將

有助評估金融業表現及協助制定政策，適時和不偏不倚地透過

新聞稿、官方互聯網頁和澳金管局刊物，對外發佈主要金融數

據統計，包括貨幣和信貸總合數據、中央銀行總合數據、利

率、銀行同業交易及保險業務活動績效等。在2007年，澳金管

局繼續修訂月度資產負債表填報說明的工作，目的為進一步改

善原始數據的素質。

國際收支平衡表是審評外部經濟統計的核心部份。自2002

年起，澳金管局承擔按年編制澳門特區國際收支平衡表的統計

工作。以2006年為參考年的統計資料及補充分析已於2007年年

底分別以新聞稿及專題分析報告發佈。其他主要的外部統計，

如國際儲備和匯率等，則按既定的時限編制，有關月度數據在

參考期結束後的4個星期內向外發佈。

官方金融統計的範圍因應經濟環境持續發展而逐步擴大。

澳金管局繼續按月收集金融機構從事人民幣業務交易及存量等

數據，以協助監察人民幣業務在本澳的發展及其對貨幣部門的

影響。其次，基於信用卡業務在澳門銀行業和消費開支的重要

性有所增強，澳金管局於2007年開展了一項信用卡季度調查。

除了按季度透過新聞稿向公眾發佈調查結果外，首份關於信用

卡業務的半年度報告已於2007年10月發佈。此外，因應國際機

denominados em USD revelouse proveitosa, tendo os rendi
mentos derivados da exposição nesta moeda sido mais elevados 
comparativamente aos gerados pelas aplicações em HKD. Para 
além das referidas moedas, o Fundo também deteve aplicações 
em EUR, em AUD e em GBP. No decurso do ano, os rendimen
tos gerados por este tipo de investimento cresceu 55,0% compa
rativamente aos resultados de 2006. 

Dado o ambiente favorável no mercado de rendimentos fixos, 
foram injectados fundos nas carteiras de gestão externa durante 
o segundo trimestre do ano. Os resultados globais evidenciados 
pelos gestores podem ser considerados bons, ultrapassando os 
objectivos contratualmente fixados.

Em resumo, as receitas líquidas anuais para o ano de 2007 fo
ram de MOP 610,4 milhões, reflectindo um aumento de mais de 
11,0% em comparação com o ano de 2006.

3.1.5 Produção estatística e investigação económica

De acordo com as atribuições estatutárias da AMCM (De
cretoLei n.º 14/96/M) e do Sistema de Informação Estatística 
de Macau (DecretoLei n.º 62/96/M), compete a esta entidade 
desenvolver funções no âmbito da produção estatística e da 
investigação. Durante o ano, alargouse o leque dos dados esta
tísticos disponibilizados, procurando igualmente melhorarse a 
qualidade, fiabilidade e acessibilidade dos dados e dos trabalhos 
de investigação.

Com carácter regular a AMCM procedeu à sistematização de 
estatísticas do sector financeiro da RAEM, elementos estes con
siderados essenciais à avaliação do desempenho e das políticas 
para o sector financeiro. As principais estatísticas financeiras 
relativas aos agregados monetários e de crédito, agregados do 
banco central, das taxas de juro, das transacções interbancárias 
e da actividade seguradora, foram divulgadas oportunamente 
e de forma imparcial através de comunicados de imprensa, das 
páginas oficiais na Internet, assim como através das publicações 
periódicas da AMCM. Durante o ano, deuse continuidade à re
visão das Notas Explicativas da Declaração Mensal de Activos e 
Passivos, do Sistema de Declarações Bancárias, com o objectivo 
de melhorar a qualidade da respectiva base de dados.

A Balança de Pagamentos (BP) é uma componente funda
mental das estatísticas económicas externas. A AMCM tem
se dedicado, desde 2002, à sistematização de dados estatísticos 
para a RAEM, numa base anual. No final do ano em análise fo
ram divulgados, através de comunicados de imprensa e de rela
tórios estatísticos, dados da BP para o ano de 2006, assim como 
a respectiva análise complementar. Dados relativos às reservas 
internacionais e às taxas de câmbio – outras componentes im
portantes das estatísticas externas do sector – foram compiladas 
para um período mais curto, enquanto os dados mensais foram 
divulgados de acordo com as melhores práticas internacionais, 
no prazo de quatro semanas após o final do mês de referência. 

Tendo em consideração o desenvolvimento contínuo do sec
tor, foi alargado o âmbito das estatísticas financeiras oficiais. A 
AMCM continuou a recolher, numa base mensal, dados sobre 
transacções e depósitos em instituições financeiras locais em 
renminbis, de modo a apoiar a avaliação do desenvolvimento 
dos negócios realizados nesta moeda na RAEM, assim como o 
seu impacto no sector monetário. Dada a crescente importân
cia das operações com cartões de crédito na banca local e nas 
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構的要求，澳金管局加強了收集和編制國際銀行業務統計的工

作，並在2007年開始以常規性專題統計報告的形式發佈相關數

據。

澳金管局與其他政府部門在年度內保持緊密合作，按既定

時間表開展調查及編制各項金融數據的工作，配合澳門特區本

地生產總值、直接投資及財政統計編制，以及支援政府出版統

計刊物的相關工作。同時，澳金管局亦積極參與對本地統計活

動提供意見的澳門特區政府統計諮詢委員會的工作。

澳金管局繼續維繫並加強與國際組織的各項統計合作。在

2007年，按月向基金組織提交最新的澳門主要經濟及金融狀

況指標數據，載錄在基金組織《國際金融統計》月刊及年刊的

“澳門特別行政區”專頁內，向國際社會發佈。為配合基金組

織採用新的“標準化報表”提交數據，澳金管局已順利過渡至

新的報數規格。此外，年內向基金組織提交了澳門國際收支統

計的最新資料，有關數據將載錄在基金組織的《國際收支統計

年鑑》及《國際金融統計》內。澳金管局連續第六年參與基金

組織的“證券投資調查”，而以2006年為參考年的調查結果已

向基金組織提交及在本地發佈，相關的詳細報告亦已在2007年

第三季出版。

隨着特區政府加入了基金組織的“資料傳播及監察框架”

和國際清算銀行的“地區性國際銀行業務統計”等計劃，澳金

管局以特定的模式向這些國際機構匯報所要求的金融數據。澳

門特區相關資料刊載於《國際清算銀行季度評估——國際銀行

及金融市場發展》內，而詳細的金融統計則透過國際清算銀行

的互聯網頁以保密形式與各國中央銀行進行數據交換。

經過數年的不斷努力，澳門特區於2007年8月正式加入了基

金組織的“數據公佈通用系統”（General Data Dissemination 

System  GDDS），並承諾使用國際準則作為統計發展的框

架。澳金管局在此項工作上擔任澳門特區與基金組織之間的聯

繫點，與特區政府的其他官方統計編制單位完成以特定格式編

寫數據詮釋的工作。這些數據詮釋已上載至基金組織的發佈數

據準則告示版，供海內外公眾查閱。

作為澳門特區具中央銀行職能的機構，澳金管局要求高素

質的經濟研究，以加強政策的可信性及風險的監察能力。於

2007年內，澳金管局進行了多個有關當前特區金融經濟的研

despesas de consumo, a AMCM iniciou em 2007 a publicação 
de um relatório trimestral sobre cartões de crédito. Embora os 
resultados deste estudo tenham sido divulgados ao público, tri
mestralmente, através de comunicados de imprensa, o primeiro 
relatório semestral foi publicado em Outubro. Complementar
mente, desenvolveramse esforços de recolha e compilação de 
dados estatísticos relativos à banca internacional, iniciandose 
em 2007 a respectiva divulgação regular.

A AMCM continuou a colaborar com outros departamentos 
governamentais em diversas áreas da estatística. Os dados fo
ram recolhidos e compilados de acordo com planos de trabalho 
prédefinidos, como suporte ao apuramento do PIB da RAEM, 
do investimento directo do exterior (IDE), das estatísticas finan
ceiras oficiais e à publicação de diversos relatórios do Governo. 
Para além disso, a AMCM participou activamente no Conselho 
Consultivo de Estatística, órgão da Administração responsável 
pela emissão de  pareceres sobre projectos estatísticos de âmbi
to local.

Foi também mantida e reforçada a colaboração com organi
zações internacionais em diversas áreas da estatística. Em 2007 
continuou a enviarse mensalmente ao FMI informações sobre 
os principais indicadores económicos e financeiros da RAEM. 
Estes dados foram divulgados à comunidade internacional atra
vés da página da RAEM inserida na publicação «Estatísticas Fi
nanceiras Internacionais» do FMI, com periodicidade mensal e 
anual. A AMCM adaptouse, sem dificuldade, aos novos formu
lários para apresentação mensal de dados. Os dados estatísticos 
mais recentes relativos à BP da RAEM foram igualmente en
viados ao FMI, no final do ano, para publicação no seu «Anuá
rio Estatístico da Balança de Pagamentos». Para além disso, a 
AMCM participou no «Inquérito Coordenado à Carteira de 
Investimentos» (ICCI) do FMI pelo sexto ano consecutivo. Os 
resultados do inquérito para o ano de 2006 foram enviados ao 
Fundo e divulgados à comunidade local e um relatório detalha
do foi publicado no terceiro trimestre de 2007.

No decurso da participação no projecto «Estatísticas Bancá
rias Locacionais Internacionais» do Banco de Pagamentos (BIS) 
e na «Disseminação e Monitorização da Informação» do FMI, a 
AMCM divulgou às organizações internacionais dados estatís
ticos segundo modelos prédefinidos. Por outro lado dados rele
vantes sobre a RAEM foram integrados na «Revista Trimestral 
do Banco de Pagamentos – Desenvolvimentos nos Mercados 
Financeiros» e nas «Operações Bancárias Internacionais», en
quanto detalhes das estatísticas foram partilhados com outros 
bancos centrais, através de uma página da Internet, protegida, 
do BIS.

Após anos de esforços persistentes, a RAEM participou, em 
Agosto de 2007, no «Sistema de Disseminação de Dados Ge
rais» (GDDS) do FMI, com a intenção firme de adoptar este sis
tema como base para o desenvolvimento estatístico. A AMCM 
desempenhou o papel de ligação entre a RAEM e o FMI nesta 
tarefa, tendo preparado, com outros agentes do Governo liga
dos a esta área, o «Metadata» em formato próprio. Estes «Meta
data» estão disponíveis ao público no «Dissemination Standards 
Bulletin Board», do FMI.

Como instituição com funções de banco central da RAEM, a 
AMCM desenvolve trabalhos de investigação de qualidade no 
sentido de tornar credíveis as suas recomendações sobre políti
cas e facilitar a monitorização do risco. Durante o ano, a AMCM 
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究課題，包括國際儲備、銀行業表現、房產價格發展、貨幣供

應及外地直接投資等課題。在提升透明度及服務市民的大前提

下，這些研究成果已刊載於各期以中、英兩種語文發佈的《澳

門金融研究季報》上。此外，《澳門金融研究季報》繼續每半

年發佈一份《貨幣與金融穩定評估報告》，展示澳金管局對本

地貨幣金融體系的全面穩定性所作出的緊密監察的結果。

其他出版的研究刊物還包括《每週經濟摘要》、每月出版

的《國際經濟回顧》及《澳門金融管理局年報》，有關研究繼

續就澳門特區與其主要經濟伙伴的發展狀況，並提供適時及全

面的評估。這些研究成果旨在加強公眾對澳門經濟及澳金管局

運作的了解，亦配合了海內外投資者、學者、國際組織及評級

機構的需求。

在2007年內，澳金管局均能按服務承諾時限發放澳門官方

貨幣金融統計數據、出版刊物及回應公眾對貨幣金融官方統

計、經濟資料及澳金管局統計調查問卷填報要求的查詢。為加

強統計發佈的透明度，於年底前在澳金管局的互聯網頁上載了

統計公佈時間表；有關統計及刊物的頁面亦重新設計以方便使

用者應用相關資料。

3.1.6. 紀念幣之發行

澳金管局秉承過往傳統，繼續發行農曆年生肖紀念幣。由

中國印鈔造幣總公司負責設計及鑄造的猪年生肖紀念幣於2007

年1月份推出。推出的三款猪年金、銀紀念幣包括：面值澳門

幣250元，重3.11克的精裝金幣；面值澳門幣500元，重7.96克

的精裝金幣及面值澳門幣100元，重31.1克的精裝銀幣，均深受

收藏家及大衆歡迎。其中兩款金幣更於年中已告售罄。截至年

底，精裝銀幣亦只餘極少量存貨。

3.2. 對外推廣及合作

隨著澳門特區經濟金融的持續發展和屢創新高，加上世界

經濟金融全球化的進一步發展，國際社會對澳門特區的關注越

來越重視。跨境監管合作和協作發展已經成為當今金融監管必

不可少的環節和趨勢。為此，澳金管局在2007年舉辦或參與了

一系列的推廣及合作活動。

efectuou estudos sobre diversos assuntos económicos, incluin
do sobre as reservas internacionais, o desempenho do sector 
bancário, o desenvolvimento dos preços do sector imobiliário, 
o agregado monetário, bem como sobre o investimento directo 
estrangeiro. Estas investigações, em conformidade com o em
penho da instituição na transparência e na prestação de serviço 
público, foram publicadas no «Boletim de Estudos Monetários 
de Macau», publicação bilingue. Por outro lado, a «Revista Mo
netária e Financeira», que traduz os esforços da instituição em 
acompanhar de perto o sistema financeiro e monetário local, 
continuou a ser publicada duas vezes por ano.

Outras publicações, incluindo o «AMCM/GEE Newsbrief», a 
«Revista Económica Internacional» e o «Relatório Anual» con
tinuaram a oferecer análises detalhadas sobre o desenvolvimen
to económico e financeiro da RAEM e dos seus principais par
ceiros económicos. Todos esses trabalhos procuraram melhorar 
o entendimento geral relativo à economia de Macau e do papel 
da AMCM, procurando ir ao encontro das necessidades dos 
investidores, dos académicos, das organizações internacionais e 
das agências de avaliação de crédito.

Em 2007 foram cumpridos os compromissos constantes da 
«Carta de Qualidade» da AMCM, de divulgar estatísticas e 
publicações oficiais da instituição e de dar resposta às questões 
colocadas pelo público sobre estatísticas oficiais, informação 
económica sobre Macau, bem como sobre os requisitos para o 
preenchimento dos formulários relativos aos inquéritos esta
tísticos da AMCM. No sentido de aumentar a transparência na 
disseminação de informação estatística, foi disponibilizado no fi
nal de 2007, na página electrónica da AMCM, o calendário pre
visional das publicações. A formatação electrónica relativa às 
estatísticas e às publicações foi também redesenhada, de modo 
a tornar os dados mais facilmente acessíveis aos utilizadores.

3.1.6 Emissão de moedas comemorativas

A AMCM continuou a sua longa tradição de emitir moedas 
comemorativas do ano novo lunar, tendo sido apresentadas 
em Janeiro de 2007 as moedas do ano do Porco, desenhadas e 
cunhadas pela «China Banknote Printing and Minting Corpo
ration». Os três tipos de moedas que foram lançados, nomeada
mente uma moeda revestida a ouro de 3,11g, com valor nominal 
de 250 patacas, uma moeda revestida a ouro de 7,96g, com valor 
nominal de MOP 500 e uma moeda revestida a prata de 31,10g, 
com valor nominal de MOP 100, foram bem recebidas pelos 
coleccionadores e pelo público em geral, tendo sido vendidas 
durante o ano todas as moedas revestidas a ouro e no fim do 
ano, estava apenas disponível um pequeno número de moedas 
de prata.

3.2 Promoção externa e cooperação

Como resultado do seu desenvolvimento económico conti
nuado e em particular do seu sector financeiro, a que acresce o 
dinamismo derivado da globalização e integração económica 
e financeira a nível mundial, a RAEM tem merecido, cada vez 
mais, a atenção do exterior. A cooperação transfronteiriça na 
área da supervisão e o seu desenvolvimento, tornouse inevi
tável e parte integrante da supervisão financeira actual. Como 
consequência desse facto, a AMCM participou e organizou, em 
2007, uma série de iniciativas e actividades promocionais e coo
perativas.
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2006年年底，特區政府再次邀請離岸銀行監管組織和亞太

區打擊清洗黑錢組織對澳門進行了第二輪聯合評估，並於2007

年7月完成評估報告，對特區政府在反洗錢及反恐融資方面所

作的工作予以肯定，同時提出了進一步改善的寶貴建議。

2007年3月和8月，中國人民銀行深圳中心支行（簡稱深圳

人行）兩度訪問澳金管局，就加強兩地信息通報機制、跨境金

融監管合作、跨境反洗錢合作、金融基礎建設合作、兩地金融

業合作發展等方面進行了探討。期間，在澳金管局和深圳人行

的協助下，中國銀聯股份有限公司深圳分公司與澳門通股份有

限公司就拓展“澳門通”小額支付業務進行合作，並於2007年

12月簽署了合作協議。

2007年4月，澳金管局隨同澳門銀行公會組織的“長江三角

洲同業交流暨參觀考察團”先後赴南京、蘇州和上海進行了為

期7天的交流考察活動，瞭解了當地經濟金融發展的最新情況

和未來趨勢，並初步探討了在內地開展金融合作的具體政策和

可能模式，拓寬了與內地進行金融交流與合作的渠道，同時亦

介紹了澳門經濟金融的發展情況，未來發展思路與政策措施，

以及澳門金融監管機構和銀行公會的運作機制。

2007年6月，第四屆泛珠三角區域合作與發展論壇在長沙舉

行。澳金管局參與籌備並組織澳門金融界代表團參加了其中的

金融合作論壇活動。是次論壇旨在搭建區域性金融合作平臺，

加強區域間金融交流與合作，促進金融在區域資源流動中更好

地發揮配置導向和市場調控作用，推動區域經濟協調發展。

2007年7月，為進一步發揮澳門特區作為聯繫中國內地與葡

語系國家之間服務平台的作用，加強與葡語系國家在金融領域

的交流與合作，澳金管局邀請本澳部份銀行及保險公司負責人

組成20人的澳門金融界赴非葡訪問團，對莫桑比克、安哥拉、

葡萄牙三國進行了為期15天訪問。訪問期間，代表團與當地

銀行監管機構、保險監管機構、金融企業代表進行了會談和交

流，拜訪了中國駐當地的大使館，並與安哥拉保險監管機構簽

署了合作備忘錄。通過是次訪問，業界代表親身視察了當地的

Em finais de 2006, o Governo da RAEM convidou de novo a 
OGBS e a APG para procederem à 2.ª ronda de avaliação sobre 
Macau. O relatório, finalizado em Julho de 2007, reconheceu 
os esforços do Governo da RAEM no âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo 
(AML/CFT), e formulou sugestões importantes no sentido de 
introduzir melhorias neste domínio.

Em Março e Agosto de 2007, a sucursal central em Shenzhen 
do BPC efectuou 2 visitas à AMCM, tendo debatido matérias 
diversas, como o reforço do mecanismo de comunicação entre 
Shenzhen e Macau, a cooperação transfronteiriça no âmbito da 
supervisão financeira e do combate ao branqueamento de capi
tais, a cooperação na construção de infraestruturas financeiras, 
e o desenvolvimento da cooperação no sector financeiro entre 
estes dois espaços. Entretanto, em resultado do apoio daque
las duas entidades, foi possível que a agência em Shenzhen da 
«China Unipay» iniciasse contactos com a «Macau Pass S.A.», 
no âmbito das operações de «pequenos pagamentos» da «Ma
cau Pass» e concluído um acordo de cooperação em Dezembro 
de 2007.

Em Abril de 2007, a AMCM tomou parte na delegação da 
«Visita ao Delta do Rio Yangtze» organizada pela Associação 
de Bancos de Macau, a qual se deslocou a Nanjing, Suzhou e 
Shanghai. Esta missão, com a duração de 7 dias, permitiu conhe
cer melhor a situação actual e a tendência de desenvolvimento 
económico e financeiro daquela região, e as possíveis vias de 
intercâmbio e de cooperação financeira entre a AMCM e insti
tuições do Continente. Durante a visita foi também dado a co
nhecer o panorama de desenvolvimento económico e financeiro 
de Macau e a sua lógica de desenvolvimento, as medidas de 
política, os mecanismos de regulação financeira adoptados em 
Macau e o papel da Associação de Bancos local.

Em Junho de 2007, realizouse o «4.º Fórum de Cooperação e 
Desenvolvimento Regional do Grande Delta do Rio das Péro
las», em Changsha. A AMCM interveio no planeamento e orga
nização da delegação do sector financeiro de Macau que partici
pou neste encontro. O objectivo deste Fórum foi o de construir 
uma plataforma de cooperação regional na área dos serviços 
financeiros, no sentido de melhorar o nível da comunicação e 
cooperação entre as regiões, de promover um melhor uso dos 
recursos financeiros através de uma mais racional afectação dos 
mesmos e de melhorias no mercado, e ainda o de activar a coor
denação do desenvolvimento económico regional.

Em Julho de 2007, no sentido de reforçar o papel de Macau 
como plataforma de serviços de ligação entre a China e os 
Países Lusófonos e de fortalecer o intercâmbio e a cooperação 
com os diversos Países de Expressão Portuguesa, no domínio 
financeiro, a AMCM organizou uma delegação integrando al
tos responsáveis de bancos e seguradoras locais composta por 
19 membros, para fazer uma visita a Moçambique, Angola e 
Portugal, com a duração de 15 dias. Durante a visita os delega
dos tiveram encontros de intercâmbio com representantes de 
instituições de supervisão bancária e seguradora locais, com 
representantes de sociedades financeiras, deslocaramse às em
baixadas da República Popular da China nos referidos países, 
tendo ainda celebrado memorandos de cooperação com insti
tuições governamentais. Com esta visita, os representantes de 
sector puderam observar pessoalmente o mercado financeiro 
local e desta forma compreender melhor a situação actual e as 
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金融市場，對非洲及葡國金融市場現況及今後的發展有了更深

入和全面的瞭解，同時，透過與當地業界建立的人際關係及溝

通管道，對本澳金融機構進一步分析和探索到非洲葡語系國家

尋找合作發展的機會和夥伴有著正面的作用。

同樣是在7月，為進一步普及、提升和加強澳門金融領域

的反洗錢及反恐融資工作，澳金管局邀請外地相關金融監管機

構、本地及外地金融從業人員，在澳門舉辦了題為“金融監管

中的反洗錢”的專題研討會。與會代表共同分享了在反洗錢和

反恐融資方面的經驗和做法，亦探討了如何提高金融領域反洗

錢和反恐融資的監控水平等問題。

2007年8月，在基金組織的技術支援下，在澳金管局、澳門

統計暨普查局及財政局的共同努力下，澳門特區正式加入基金

組織的數據公佈通用系統。澳門特區加入數據公佈通用系統，

將推動官方統計編制機關按國際準則系統地評估及改善本澳的

統計體系，有助加強經濟及金融市場運作的效率及透明度，亦

有助於提升澳門統計體系的國際信譽。

2007年9月，澳金管局與中國人民銀行廣州分行在澳門舉

行了“第九屆粵澳金融合作例會”，就兩地經濟及金融發展情

況、加強粵澳反洗錢合作、加強對澳門元與人民幣兌換率的監

測、進一步放寬澳門人民幣業務交易限制以及擴大人民幣業務

經營範圍等問題進行了交流，逐步擴大了雙方的合作領域。

2007年10月，澳金管局聯同澳門銀行公會、澳門保險公

會，在“第十二屆澳門國際貿易投資展覽會”上設立了“金融

館”，通過展板、畫冊、現場諮詢等形式，為海內外投資者及

公衆介紹了澳門的銀行業、保險業、貨幣政策、融資渠道、金

融服務、金融法規及金融機構等，大大增強投資者來澳投資的

信心。

同年10月，澳金管局代表特區政府成功主辦了“2007年離

岸銀行監管組織年會”活動。來自該組織的會員、觀察員國家

或地區的金融監管機構代表，以及國際貨幣基金組織、巴塞爾

銀行監管委員會、金融穩定學院、反洗錢金融行動組織以及埃

格蒙特集團的代表參加了是次年會。年會討論及決議的事項主

要包括：檢討國際監管的最新發展、《巴塞爾協定II》及經修

perspectivas de desenvolvimento futuro do mercado financeiro 
daqueles países africanos e de Portugal. Por outro lado, atra
vés dos contactos pessoais e com o estabelecimento de canais 
de comunicação com o sector financeiro local, será possível às 
instituições financeiras de Macau analisar e explorar melhor as 
oportunidades de cooperação, e constituir parcerias nos Países 
Lusófonos de África.

Ainda no mesmo mês, no sentido de promover e reforçar, em 
Macau, as medidas de combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo AML/CFT, no âmbito financeiro, a 
AMCM convidou instituições de supervisão financeira do exte
rior e operadores financeiros locais e do exterior para participa
rem, em Macau, no seminário «AML in Financial Supervision». 
No decorrer desta acção, os participantes partilharam experiên
cias e analisaram formas de promover a qualidade das técnicas 
de supervisão financeira naquele domínio.

Em Agosto de 2007, com o apoio do Fundo Monetário Inter
nacional (FMI) e o esforço conjunto da AMCM, da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos e da Direcção dos Serviços 
de Finanças, a RAEM participou oficialmente no sistema de 
disseminação de dados «General Data Dissemination System» 
do FMI. Através da participação neste sistema, Macau irá pro
mover a aplicação de padrões internacionais por parte dos or
ganismos oficiais na recolha de informação estatística, o que irá 
reforçar a eficiência e transparência da economia e do sistema 
financeiro de Macau, elevando também a credibilidade da pro
dução estatística local junto da comunidade internacional.

Em Setembro de 2007, a AMCM, conjuntamente com a su
cursal de Cantão, do Banco Popular da China realizaram a «9.ª 
Reunião de Cooperação na Área Financeira entre Cantão e 
Macau». Durante o encontro procedeuse ao intercâmbio de 
informações sobre o desenvolvimento económico e financeiro 
das duas jurisdições, ao reforço da cooperação no combate ao 
branqueamento de capitais entre os dois espaços, ao reforço da 
supervisão no mecanismo do câmbio das respectivas moedas, à 
flexibilização das restrições às operações denominadas em CNY 
e ao alargamento das transacções envolvendo aquela moeda, 
aumentando dessa forma o âmbito de cooperação entre as duas 
regiões.

Em Outubro de 2007, a AMCM, conjuntamente com a As
sociação de Bancos e a Associação de Seguradoras de Macau, 
procederam à instalação do «Pavilhão do Sector Financeiro», 
na 12.ª Feira Internacional de Macau. Através de placas infor
mativas, folhetos, consultas e de outras bases de informação, foi 
possível a potenciais investidores e ao público em geral, ter uma 
melhor percepção do sector bancário e segurador de Macau, da 
política monetária, das possíveis fontes de financiamento, dos 
serviços e da legislação financeira mais relevante e, ainda, das 
principais instituições financeiras de Macau. Esta acção visou 
imprimir mais confiança aos potenciais investidores.

Também no mês de Outubro, a AMCM, em representação 
do Governo da RAEM, organizou com sucesso a reunião anual 
do OGBS. Participaram neste encontro membros daquela asso
ciação, observadores ou representantes dos reguladores finan
ceiros e, ainda, delegados do FMI, da CBSB, do FSI, da FATF 
e do Egmont Group. Dos temas analisados e concluídos nesta 
reunião anual incluemse: revisão dos novos desenvolvimentos 
da supervisão internacional, o acordo «Basel II» e a implemen
tação revista dos princípios fundamentais para uma supervisão 
bancária efectiva, metodologia de supervisão centrada no risco, 
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訂的有效銀行監管核心準則的實施、以風險為本的監管方法、

企業管治的提升、次按問題的成因與影響及監管對策、2006年

部份成員（包括澳門）的反洗錢及反恐融資的共同評估、離岸

銀行監管組織未來的發展及其在國際金融監管領域的作用以及

審批新成員的加入等內容。

2007年11月，中國銀行業監督管理委員會廣東監管局代表

團訪問了澳金管局，雙方就兩地金融合作發展、人民幣匯率、

非現場監管工作、中小企業信貸服務等問題進行了磋談，加強

了雙方在金融監管和金融穩定方面的交流與合作。

11月7日至8日，澳金管局與澳門特區中國與葡語國家經貿

合作論壇常設秘書處及常設秘書處輔助辦公室合辦了一次“中

國與葡語國家經貿合作論壇（澳門）——金融管理研討班”活

動。來自中國、安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比

克、葡萄牙和東帝汶的金融監管機構及金融機構代表與澳門特

區金融監管及銀行業界代表就成立論壇金融合作機制的可行性

進行了深入的研討，以配合論壇第二屆部長級會議提出要“推

動與會國金融機構共同努力，在多邊框架內尋求並確定共同感

興趣項目的資金來源，研究成立論壇金融合作機制的可行性”

的建議安排。

一如既往，在2007年裡，澳金管局分別與香港金融管理

局、香港證券及期貨事務監察委員會每半年舉行一次例會，互

相通報雙方最新的經濟金融發展情況和行之有效的金融監管措

施，進一步探討加強兩地金融交流與合作發展的領域、渠道、

機制和方式，研究雙方在金融監管方面進行資訊交流、合作監

管、技術支援等問題。這些例會對促進港澳兩地金融業的共同

發展起到了積極的作用。

2007年，澳金管局持續以積極的態度參加了由基金組織、

國際清算銀行（Bank for International Settlements）、離岸銀

行監管組織（Offshore Group of Banking Supervisors）、東南

亞與新西蘭及澳洲中央銀行組織（Central Banking Group of 

South East Asia, New Zealand and Australia）、亞太區打擊清

洗黑錢組織（AsiaPacific Group on Money Laundering）、國

際保險監理官員協會（International Association of Insurance 

Supervisors）等國際組織所舉辦的各種國際性會議、活動和培

訓，瞭解了最新的國際金融發展趨勢和監管資訊，豐富和提高

了員工的金融知識和監管水平，從而結合本澳的實際情況，完

melhoria da qualidade da administração da instituição, causas 
e consequências dos empréstimos do «subprime» e correspon
dentes políticas de supervisão, a avaliação mútua, por parte 
de alguns membros incluindo a RAEM, sobre o combate ao 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no 
ano 2006, o desenvolvimento futuro do OGBS e a sua função 
no domínio de supervisão financeira internacional, e o acesso de 
novos membros.

Em Novembro de 2007, representantes do «China Banking 
Regulatory Commission Guangdong Office» procederam a uma 
visita à AMCM, tendo analisado o desenvolvimento da coope
ração no âmbito financeiro das duas regiões, as taxas de câmbio 
do CNY, a supervisão «offsite» e os mecanismos de crédito 
para as pequenas e médias empresas. O encontro serviu para 
reforçar a troca de informações e a cooperação no âmbito da 
supervisão e da estabilidade financeira das duas partes.

De 7 a 8 de Novembro, a AMCM, conjuntamente com o Se
cretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económi
ca e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
e o Gabinete de Apoio do referido Secretariado, organizaram 
o «Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) — Seminário 
sobre Gestão Financeira». Representantes das instituições de 
supervisão e das instituições financeiras provenientes da China, 
Angola, Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, Portu
gal e Timor, conjuntamente com representantes de Macau, ana
lisaram em detalhe a possibilidade de estabelecer mecanismos 
de cooperação financeira no âmbito do Fórum. Esta abordagem 
constituiu a resposta às sugestões feitas na 2.ª Conferência Mi
nisterial do Fórum, que encorajava os membros das instituições 
financeiras a trabalhar em conjunto na procura de projectos de 
interesse comum, para determinarem fontes de financiamento, e 
para estudarem a praticabilidade do estabelecimento de meca
nismos de cooperação financeira no âmbito do Fórum.

No ano de 2007, a AMCM manteve reuniões semestrais com 
a HKMA e a HKSFC, trocando informações sobre os mais re
centes desenvolvimentos nos domínios económico e financeiro 
e sobre as medidas de supervisão que se tenham revelado efi
cientes. Complementarmente, analisaramse formas para melho
rar, no futuro, o intercâmbio de informações e a cooperação no 
âmbito da supervisão financeira e da prestação de apoio técnico 
entre as duas partes. Estes encontros regulares têm desempe
nhado um papel importante na promoção do desenvolvimento 
conjunto dos respectivos sectores financeiros.

Considerando o objectivo de assegurar uma supervisão ac
tualizada e eficiente, e um desenvolvimento harmonioso do 
sector financeiro, a AMCM continuou em 2007 a participar 
em reuniões, actividades e acções de formação internacionais 
patrocinadas por organismos internacionais desta área, como o 
FMI, o BIS, o OGBS, o «Central Banking Group of South East 
Asia, New Zealand and Australia» (SEANZA), o «AsiaPacific 
Group on Money Laundering» (APG) e a «International Asso
ciation of Insurance Supervisors» (IAIS). Através destas acções 
foi possível conhecer as novas tendências do desenvolvimento 
financeiro internacional e da área da supervisão, enriquecendo 
e elevando ao mesmo tempo o nível dos conhecimentos e das 
técnicas de supervisão dos trabalhadores da AMCM. 

Tendo em consideração a situação específica de Macau, tem
se procedido ao aperfeiçoamento da regulamentação e de ou
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善澳門特區的監管法例和監管方式，促進澳門特區金融的健康

發展。

3.3.  內部組織及管理

3.3.1. 人力資源

至2007年底，澳金管局僱員總人數為146人，與2006年相比

增加了7人，其中增加了2名管理人員、4名助理技術員及2名文

員，另外亦減少了1名高級技術員。

表I.1  人力資源趨勢表20052007

2005年 2006年 2007年

年度僱員人數（年末）1 137 139 146

管理及顧問階層 15 16 18

主任 9 9 9

高級技術員 53 54 53

助理技術員 12 16 20

文員 37 33 35

庶務員 11 11 11

註：1不包括行政委員會的成員。

3.3.2. 培訓及出席會議

為了提高員工的專業知識及技能，澳金管局於2007年組織

了多項培訓活動，總計參與的共有230人次，主要集中在銀行

及保險監察、外匯管理及其他與澳金管局職能有關之技術領

域，具體可概括為以下幾方面：

技術專業方面的培訓——28人次；

研討會及工作坊——90人次；

資訊技術——8人次；

語言課程——2人次。

此外，2007年內行政委員會成員及領導人員代表澳金管局

出席了多項國際性會議，其中包括：

• 於奧地利LEOGANG, SALZBURGER LAND召開的

FX & MM CONFERENCE 2007會議；

• 於香港召開的SEMINAR ON SWIFT  FROM BKE TO 

RMA研討會；

•  於美國紐約召開的S E M I N A R  O N  B A N K I N G 

SUPERVISION研討會；

tros aspectos ligados à actividade de supervisão, no sentido de 
assegurar um desenvolvimento saudável da área financeira da 
RAEM.

3.3 Organização e Gestão Interna

3.3.1 Recursos humanos

O número de trabalhadores da AMCM, no final de 2007, era 
de 146, registandose um aumento de sete pessoas relativamen
te a 2006. Em particular, registouse a admissão de dois quadros 
superiores, quatro técnicos auxiliares e de dois administrativos, 
assim como a saída de um técnico.

Quadro I.1 Evolução dos Recursos Humanos da AMCM, 
2005-2007

2005 2006 2007

Pessoal ao serviço (no final do ano) 137 139 146

Direcção e assessoria 15 16 18

Chefia 9 9 9

Técnico 53 54 53

Técnico auxiliar 12 16 20

Administrativo 37 33 35

Auxiliar 11 11 11

Nota: Não inclui os membros do Conselho de Administração.

3.3.2 Acções de formação e de representação

A AMCM organizou várias actividades de formação no de
curso de 2007 com o objectivo de melhorar os conhecimentos 
profissionais e as habilitações dos funcionários que nelas parti
ciparam. Um total de 230 trabalhadores participou nestas acti
vidades de formação, que se concentraram em assuntos específi
cos de supervisão bancária e de seguros, de gestão de câmbios e 
outras áreas técnicas relacionadas com as operações da AMCM. 
As actividades de formação organizadas durante o ano podem 
ser sintetizadas da seguinte forma:

• Cursos técnicos e profissionais – 28 participantes;

• Seminários e «workshops» – 90 participantes; 

• Cursos de informática – 8 participantes; e 

• Cursos de formação linguística – 2 participantes. 

Para além das acções referidas anteriormente, a AMCM fez
se representar em diversas conferências e reuniões internacio
nais, por membros do Conselho de Administração e por quadros 
superiores. Entre as conferências em que a AMCM participou, 
referemse: 

• Conferência 2007 sobre «FX & MM», em Leogang, Salsbur
go, Áustria; 

• Seminário sobre «SWIFT» — de BKE a RMA, em Hong 
Kong; 

• Seminário sobre Supervisão Bancária, em Nova Iorque, Es
tados Unidos da América;
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• 於英國倫敦召開的HSBC BASEL II REGULATORY 

COLLEGE；

• 於菲律賓馬尼拉召開的SEMINAR ON MARKET RISK 

ANALYSIS研討會；

• 於美國紐約召開的PAYMENT SYSTEMS COURSE課

程；

• 於香港召開的REGIONAL SEMINAR ON CAPITAL 

ADEQUACY AND RISKBASED SUPERVISION FOR 

INSURANCE SUPERVISORS FROM ASIA研討會；

•於香港召開的R E G I O N A L  S E M I N A R  O N  

OPERATIONAL RISK ASSESSMENT研討會；

• 於瑞士巴塞爾召開的SEMINAR ON REGULATORY 

REPORTING AND PILLAR III研討會；

• 於香港召開的SPECIAL SEMINAR ON ISSUES IN 

LOAN PROVISIONING FOR BANKS課程；

• 於英國倫敦召開的STANDARD CHARTERED BANK 

BASEL II REGULATORY COLLEGE課程；

•  於美國紐約召開的U S  M O N E T A R Y  P O L I C Y 

IMPLEMENTATION COURSE課程；

• 於香港召開的T H E L AU N C H O F M I C RO S O F T 

SYSTEM CENTER AND MICROSOFT FOREFRONT技術

專題研討會；

•  於泰國曼谷召開的 F A T F / A P G  A N N U A L 

TYPOLOGIES會議；

•  於中國深圳召開的T H E 4T H C H I NA M I L L I O N S 

FORUM 2007論壇；

• 於馬來西亞吉隆坡召開的ANNUAL MEETING OF 

SEANZA FORUM OF BANKING SUPERVISORS 2007會

議；

• 於香港召開的MONETARY POLICY OPERATING 

PROCEDURES會議；

• 於英國根西島召開的離岸保險監管組織第十四屆年會；

•  於美國佛羅里達州召開的T H E  1 4 T H A N N U A L 

CONFERENCE OF INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF INSURANCE SUPERVISORS會議；

• 於馬來西亞吉隆坡召開的THE 23RD ANNUAL PACIFIC 

INSURANCE CONFERENCE會議；

• Reunião «HSBC Basel II Regulatory College», em Londres, 
Reino Unido; 

• Seminário Sobre Análise de Risco de Mercado, em Manila, 
Filipinas; 

• Curso de Sistemas de Pagamento em Nova Iorque, Estados 
Unidos da América; 

• Seminário Regional sobre Adequação de Capital e de Su
pervisão Baseada em Riscos para Supervisores de Seguros da 
Ásia, em Hong Kong; 

• Seminário Regional sobre Avaliação dos Riscos Operacio
nais, em Hong Kong; 

• Seminário sobre «Regulatory Reporting and Pillar 3», em 
Basileia, Suíça; 

• Seminário Especial sobre «Issues in Loan Provisioning for 
Banks», em Hong Kong;

• Reunião «Standard Chartered Bank Basel II Regulatory 
College», em Londres, Reino Unido; 

• Curso de Implementação da Política Monetária nos EUA, 
em Nova Iorque, Estados Unidos da América; 

• Seminário sobre Lançamento do «Microsoft System Center 
and Microsoft Forefront», em Hong Kong; 

• Reunião «FATF/APG Annual Typologies», em Bangkok, 
Tailândia;

• Fórum 2007 «4th China Millions», em Shenzhen, China; 

• Reunião Anual 2007, do Fórum SEANZA de Supervisores 
Bancários, em Kuala Lumpur, Malásia; 

• Reunião sobre Procedimentos Operacionais de Política Mo
netária, em Hong Kong; 

• 14.ª Reunião Anual do Grupo «Offshore» de Supervisores 
de Seguros em Guernsey, Reino Unido; 

• 14.ª Conferência Anual da Associação Internacional de Su
pervisores de Seguros em Flórida, Estados Unidos da América;

• 23.ª Conferência Anual «Pacific Insurance», em Kuala Lum
pur, Malásia; 
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• 於中國長沙召開的第四屆泛珠區域經貿合作洽談會；

• 於中國深圳召開的第七屆中國四地保險監察機構會議；

• 於新加坡召開的THE 9TH SEACEN CONFERENCE 

OF DIRECTORS OF SUPERVISION OF ASIA PACIFIC 

ECONOMIES會議；

• 於瑞士巴塞爾召開的國際結算銀行年度會議；

• 於美國華盛頓召開的國際貨幣基金組織和世界銀行年度

會議；

• 於澳洲珀斯召開的APG 2007 ANNUAL MEETING/

ANNUAL TECHNICAL ASSISTANCE FORUM論壇；

• 於日本京都召開的亞洲開發銀行年會；

• 於韓國首爾召開的ASIAN FORUM OF INSURANCE 

REGULATORS論壇；

• 於中國北京召開的國際勞工組織區域論壇；

• 於香港召開的BASEL II IMPLEMENTATION IN ASIA

會議；

• 於香港召開的MICROSOFT TECH. ED 2007技術專題研

討會；

• 於香港召開的CONFERENCE ON THE PROCESSING 

OF CHEQUES DENOMINATED IN HONG KONG 

DOLLARS會議；

• 於香港召開的THE 5TH MEETING OF HEADS OF 

INTERNAL AUDIT會議；

• 於香港舉行並由香港統計處及澳門統計暨普查局合辦的

統計會議；

• 於澳洲悉尼召開的MEETING ON REGULATORY 

CAPITAL AND ISSUES IN FINANCIAL STABILITY會

議；

•  於韓國首爾召開的S E M I NA R O N M O N E TA RY 

POLICY COMMUNICATION AND CREDIBILITY IN A 

FINANCIALLY GLOBALIZED WORLD研討會；

• 於英國倫敦召開的離岸銀行監管組織研討會；

• 於香港召開的香港證券及期貨事務監察委員會的雙邊會

議；

•  於葡萄牙里斯本召開的 I N T E R N A T I O N A L 

ASSOCIATION OF INSURANCE FRAUD AGENCIES會

議；

• 4.º Fórum de Cooperação e Desenvolvimento da Região do 
Grande Delta do Rio das Pérolas, em Changsha, China;

• 7.ª Reunião Quadripartida dos Supervisores de Seguros 
de Guangdong, Shenzhen, Hong Kong e Macau, em Shenzhen, 
China; 

• 9.ª Conferência do grupo SEACEN dos Directores de Su
pervisão das Economias ÁsiaPacífico, Singapura; 

• Reunião Anual do Banco de Pagamentos, em Basileia, Suí
ça;

• Reunião Anual do FMI e do Banco Mundial em Washing
ton, Estados Unidos da América; 

• Reunião Anual 2007 e Fórum Anual de Assistência Técnica 
do «APG»,  Perth, Austrália;

• Reunião Anual do Banco de Desenvolvimento Asiático, em 
Quioto, Japão; 

• Fórum Asiático dos Reguladores de Seguros, em Seul, Co
reia do Sul; 

• Fórum Regional Asiático sobre Crescimento, Emprego e 
Trabalho Digno, em Pequim, China; 

• Implementação do Acordo de Basileia II na Ásia, em Hong 
Kong; 

• Conferência sobre «Microsoft TECH. ED 2007», em Hong 
Kong; 

• Conferência sobre Processamento de Cheques Emitidos em 
Dólares de Hong Kong, em Hong Kong;

• 5.ª Reunião de Chefes de Auditoria Interna, em Hong Kong;

• Reunião sobre Questões de Estatística com o Departamen
to de Censos e Estatística de Hong Kong e a Direcção dos Ser
viços de Estatística e Censos de Macau, em Hong Kong; 

• Reunião sobre Capital Regulamentar e Questões de Estabi
lidade Financeira, em Sydney, Austrália; 

• Seminário sobre Comunicação em Política Monetária e Cre
dibilidade num Mundo Financeiramente Globalizado, em Seul, 
Coreia do Sul; 

• Reunião do Grupo «Offshore» de Supervisores Bancários, 
em Londres, Reino Unido; 

• Reunião bilateral com a «Securities and Futures Comis
sion», em Hong Kong; 

• Reunião da «International Association of Insurance Fraud 
Agencies», em Lisboa, Portugal; 
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• 於瑞士日內瓦召開的貿易政策審議會議；

• 於美國華盛頓召開的國際貨幣基金組織春季會議；

• 於泰國曼谷召開的SEANZA ADVISORS’ MEETING會

議；

• 於香港召開的SWIFT BUSINESS FORUM論壇；

• 於韓國首爾召開的第六屆全球中央銀行會議；

• 於佛得角普拉亞召開的第十一屆葡語系國家研討會及第

四屆地區保險監管專員協會會員大會；

• 於美國波士頓召開的CHAIRPERSON MEETING AND 

SIBOS 2007 SEMINAR活動；

• 於香港召開的EMC FORUM 2007技術專題研討會；

•  於菲律賓馬尼拉召開的T H E 13 T H S E AC E NF S I 

SEMINAR：SUPERVISORY REVIEW PROCESS OF 

PILLAR 2研討會；

• 於丹麥哥本哈根召開的第四屆中央銀行研討會；

•  於香港召開的B A N K I N G  A N D  F I N A N C E 

TECHNOLOGY FORUM 2007論壇；

• 於香港召開的CITRIX APPLICATIONS DELIVERY 

SOLUTION DAY活動；

• 於馬來西亞吉隆坡召開的SEMINAR ON CREDIT 

RISK TRANSFER研討會；

•  於瑞士巴塞爾召開的 F S I  S E M I N A R  O N 

INTERNATIONAL ACCOUNTING AND AUDITING FOR 

BANKS研討會；

• 於西班牙馬德里召開的SEMINAR ON MARKET RISK 

AND COUNTER PARTY RISK研討會；

• 於日本東京/京都召開的NOMURA SECURITIES 27TH 

CENTRAL BANKERS SEMINAR研討會；

•  於美國康涅狄格州召開的R B S  G R E E N W I C H 

CAPITAL FIXED INCOME SEMINAR研討會；

•  於中國北京召開的R E G I O N A L S E M I N A R O N  

F U N DA M E N TA L S O F I N T E R E S T R AT E R I S K 

MANAGEMENT研討會；

•  於香港召開的S E M I NA R O N T H E E A S T A S I A 

EXPERIENCE研討會；

• Reunião sobre Políticas Comerciais, em Genebra, Suíça;

• Reunião de Primavera do FMI em Washington, Estados 
Unidos da América;

• Reunião dos Conselheiros do Grupo SEANZA, em Bangkok, 
Tailândia;

• Fórum sobre «SWIFT Business», em Hong Kong; 

• 6.ª Conferência Global de Bancos Centrais, em Seul, Coreia 
do Sul; 

• 11.ª Conferência Anual e 4.ª Assembleia Geral da ASSEL, 
em Cabo Verde; 

• Reunião de Presidentes e Seminário «SIBOS 2007», em 
Boston, Estados Unidos da América; 

• Fórum 2007 da EMC, em Hong Kong; 

• 13.º Seminário SEACEN FSI «Supervisory Review Process 
of PILLAR 2», em Manila, Filipinas; 

• 4.º Seminário dos Bancos Centrais em Copenhaga, Dina
marca; 

• Fórum 2007 de Tecnologia Bancária e Financeira, em Hong 
Kong; 

• Reunião 2007 «CITRIX Applications Delivery Solution 
Day», em Hong Kong; 

• Seminário sobre Transferência de Risco de Crédito em Kua
la Lumpur, Malásia; 

• Seminário da FSI sobre Contabilidade Internacional e Au
ditoria de Bancos, em Basileia, Suíça;

• Seminário sobre Risco de Mercado e Risco de Contraparte, 
em Madrid, Espanha; 

• 27.º Seminário de «Nomura Securities Central Bankers», em 
Tóquio e Quioto, Japão;

• Seminário do «RBS Greenwich Capital Fixed Income», em 
Connecticut, Estados Unidos da América; 

• Seminário Regional sobre «Fundamentals of Interest Rate 
Risk Management», em Pequim, China;

• Seminário sobre Experiência da Ásia Oriental, em Hong 
Kong; 
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• 於馬來西亞吉隆坡召開的AITRIOSFI INSURANCE 

S U P E RV I S I O N W O R K S H O P F O R I N S U R A N C E 

SUPERVISORS IN ASIA工作坊；

• 於英國海沃茲希思召開的CAPTIVE INSURANCE 

SUPERVISORS’WORKSHOP專屬保險工作坊；

• 於馬來西亞吉隆坡召開的SEACENWORLD BANK  

REGIONAL ADVANCED WORKSHOP FOR BANKING 

SUPERVISORS ON ANTIMONEY LAUNDERING & 

COUNTER FINANCING OF TERRORISM工作坊；

• 於新加坡召開的WORKSHOP ON PREVENTING 

FINANCIAL ABUSE IN FINANCIAL MARKETS FOR 

SUPERVISORS工作坊。

3.3.3. 內部及獨立審計

作為一個獨立的審計單位，內部審計辦公室致力提供獨

立、客觀的審計工作，並就澳金管局各部門優化運作程序提供

建議，以確保澳金管局的資源得到恰當和有效運用，同時，讓

資產得到適當維護。透過對既定程序合規情況的審查，使澳金

管局的運作持續地得到改善，並使資源得到增值。

內部審計辦公室在2007年定期審閱了澳金管局本身帳目、

汽車及航海保障基金及澳門特別行政區儲備基金帳目，以及評

估澳金管局各部門服務承諾之達標水平。此外，亦通過對不同

指定項目的審計工作就內部程序作出評估。在行政委員會的指

導下，並獲得各內部部門的通力合作下，這些工作的總體目標

都得以實現。再者，為配合特區政府的行政改革措施，內部審

計辦公室全力協調各內部部門按既定計劃落實其對行政改革的

承諾。

展望2008年，內部審計辦公室將繼續貫徹落實相關職能，

並在籌劃和執行審計工作時，對本局往後的運作及新增活動作

出相應的配合。

4. 財務報告

4.1. 資產負債表分析

截至2007年12月31日，澳金管局的財政狀況可參考表I.2.之

資產負債表。

與2006年同期相比較，資產和負債分別增長了39.8%及

38.8%，而資本儲備亦錄得52.2%的增幅。

4.1.1. 資產變動概況

“外匯儲備”是澳金管局資產的主要組成部分，約為

1,062.9億澳門元。三大主要項目中，銀行存款繼續佔最大之部

• Workshop «AITRI-OSFI Insurance Supervision» para Su
pervisores de Seguros na Ásia, em Kuala Lumpur, Malásia; 

• Workshop «Captive Insurance Supervisors», em Haywards 
Heath, Reino Unido; 

• Workshop Avançado «SEACEN-World Bank Regional» 
para Supervisores Bancários sobre Combate ao Branqueamen
to de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo, em 
Kuala Lumpur, Malásia; 

• Workshop sobre a Prevenção do Abuso Financeiro em Mer
cados Financeiros para Supervisores em Singapura. 

3.3.3 Auditoria interna e externa

Como subunidade com alguma autonomia, o Gabinete da 
Auditoria Interna (GAI) da AMCM tem por missão assegurar 
que os recursos e activos da AMCM são utilizados e estão sal
vaguardados e justificados de forma adequada e em conformi
dade com os procedimentos adoptados e as linhas de orientação 
definidas, contribuindo assim para melhorar e valorizar mais as 
operações desenvolvidas pela AMCM.

Em 2007, procedeu à análise, com carácter regular, dos relató
rios financeiros da AMCM, do Fundo de Garantia Automóvel e 
Marítimo e do Fundo de Reserva da RAEM, tendo procedido 
igualmente à avaliação dos níveis de desempenho da instituição 
relativamente aos compromissos constantes da sua Carta de 
Qualidade. Para além desses, os trabalhos da Auditoria Interna 
abrangeram ainda uma avaliação sistemática dos procedimen
tos internos e rotinas estabelecidas. Contando com o apoio e a 
orientação do Conselho de Administração e com a cooperação 
e assistência das diferentes unidades de estrutura, foi possível ao 
GAI cumprir os objectivos globais previamente definidos. Por 
outro lado foram também desenvolvidos esforços no sentido de 
coordenar a implementação, junto das diferentes subunidades, 
dos objectivos da reforma administrativa levada a cabo pelo 
Governo de Macau.

Esperase que em 2008 a auditoria interna continue a cumprir 
os seus objectivos básicos e que o planeamento e execução das 
suas actividades se adeqúem correctamente às actuais e futuras 
funções da AMCM.

4. Contas de Gerência

4.1 Análise do balanço

A situação patrimonial da AMCM, reportada a 31 de Dezem
bro de 2007, está reflectida no Quadro I.2.

Em comparação com a situação no final de 2006, registaram
se aumentos de 39,8% e 38,8% no activo e no passivo, respec
tivamente, enquanto no que se refere às reservas patrimoniais o 
acréscimo foi de 52,2%.

4.1.1 Evolução do activo

A reserva cambial, totalizando MOP 106 290,5 milhões, cons
tituiu a principal componente dos activos detidos pela AMCM. 
Das três principais subcomponentes, os depósitos e contas 
correntes continuaram a ocupar uma posição privilegiada na 
composição da reserva cambial tendo atingido o total de MOP 
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份，年底結餘達708.1億澳門幣，較去年同期增加了185.8億澳

門幣；而證券投資和外託基金的年底結餘則分別為292.2億澳門

幣及62.4億澳門幣，較2006年增加了約144.5億澳門幣及1.5億澳

門幣。

“本地區信貸及其他投資”是澳金管局資產中第二大組成

部份，2007年財政年度錄得7.25億澳門幣的增長。資產的增加

主要是由兩個分項所帶動，即“其他投資”及以外幣為單位的

“指定款項投資”，期內增長分別為270.6%及7.3%。另外，

澳金管局受託管理之特別行政區儲備基金較去年錄得5.3%的增

幅。

4.1.2 負債變動概況

截至2007年底，澳金管局之“公共部門存款”大幅增

長63.6%達563.1億澳門幣，成為主要組成部份，佔總負債

51.0%。

用作吸收本地金融體系內過剩流動資金的“金融票據”較

2006年增長約26.5%，截至2007年12月底錄得337.1億澳門幣。

“特別負債”繼續成為負債中之一個主要組成部份，是澳

金管局對特別行政區儲備基金之負債，佔總負債約11.1%，年

底結餘較去年輕微上升5.3%。

其他負債項目中，“金融機構存款”及“負債證明書”分

別錄得約20.4%及16.4%的增長，相對金額為37.8億澳門幣及

42.2億澳門幣。

4.1.3. 資本儲備變動概況

本財政年度的業績表現良好，“一般風險準備金”錄得

44.2%的增長，而“資本滾存”亦增加至41.7億澳門幣，較去

年上升68.1%。

“一般風險準備金”的年底結餘為30.7億澳門幣，較2006

年增加9.4億澳門幣，上升44.2%，反映了澳金管局繼續實施審

慎管理政策。對於正處於美國次按危機及由此造成不穩定的國

際金融市場，建立合理的儲備水平，可防範因為不可預計的市

場動盪而造成之財務損失。

經扣除增撥的“一般風險準備金”後，本年度所錄得的

盈餘為26.5億澳門幣，與2006年同期相比，錄得增長率達到

40.4%。

70 810,7 milhões, representando um aumento substancial de 
MOP18.584,8 milhões em relação ao valor registado no final 
de 2006, enquanto as obrigações e fundos geridos por gestores 
externos, com montantes, respectivamente, de MOP 29 224,6 
milhões e MOP 6 241,3 milhões no final do período em análise 
registaram acréscimos de MOP 14 445,0 milhões e MOP 146,3 
milhões sobre os valores de 2006.

No que se refere ao crédito interno e outras aplicações, a 
segunda maior componente dos activos da AMCM, registou
se um crescimento de MOP 724,6 milhões no ano de 2007. Esse 
aumento foi devido, fundamentalmente, às variações verificadas 
nos outros investimentos e nos investimentos consignados deno
minados em divisas, registando um aumento de 270,6% e 7,3%, 
respectivamente. Os activos do Fundo de Reserva da RAEM, 
que se encontram sob gestão da AMCM, no seu conjunto, tive
ram um aumento de 5,3% sobre o total do ano anterior.

4.1.2 Evolução de passivo

No final de 2007, os depósitos do sector público detidos pela 
AMCM cresceram substancialmente, 63,6%, passando para 
MOP 56 310,0 milhões, constituindo a maior componente do 
passivo da AMCM, correspondendo a 51,0% do passivo total.

Actuando como instrumento de absorção do excesso de li
quidez no sistema bancário, os BMs registaram um aumento de 
cerca de 26,5% sobre o valor de 2006, atingindo MOP 33 705,0 
milhões no final de Dezembro de 2007.

Os recursos consignados, que representam as responsabili
dades da AMCM em relação ao Fundo de Reserva da RAEM, 
permaneceram como uma das componentes mais significativas 
do passivo, com uma parcela de 11,1% aproximadamente, com 
o seu valor absoluto a sofrer um crescimento ligeiro de 5,3% no 
final de 2007.

Outras componentes do passivo, tais como depósitos de li
quidez dos bancos junto da AMCM e títulos de garantia para a 
emissão de notas, cresceram aproximadamente 20,4% e 16,4%, 
passando para MOP 3 775,6 milhões e MOP 4 218,3 milhões, 
respectivamente.

4.1.3 Evolução da estrutura patrimonial

Uma vez mais o elevado nível nos resultados operacionais 
permitiu um aumento de 44,2% nas provisões para riscos ge
rais, enquanto a dotação patrimonial registou um aumento de 
68,1%, passando para um total de MOP 4 171,0 milhões. 

O nível das provisões para riscos gerais, tendo terminado o 
ano com o montante de MOP 3 072,0 milhões, traduz um au
mento de MOP 942,0 milhões, equivalente a 44,2% sobre o va
lor verificado em 2006, o que reflecte a manutenção da política 
prudente seguida pela AMCM nos anos mais recentes. No meio 
da crise do sector hipotecário de alto risco dos Estados Unidos 
«subprime» e da consequente instabilidade nos mercados finan
ceiros internacionais, tornavase imperativo a constituição de 
um nível razoável de reservas para fazer face a possíveis perdas 
em resultado de perturbações nos mercados.

Após o reforço das «provisões para riscos gerais», o resultado 
do exercício para o ano foi de MOP 2 654,3 milhões, represen
tando um aumento de 40,4% quando comparado com o obtido 
no ano de 2006.
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4.2. 損益分析

4.2.1 經營結餘

截至2007年12月31日，外匯儲備淨投資收入為33.0億澳門

幣，較2006年度同比顯著增長59.9%。

外匯儲備的投資回報與其組合總額同步地迅速增長。投資

市場的環境對澳金管局預定投資的目標資產類別較有利，故有

助投資組合的管理。基於美國擬遏止次級按揭危機，聯儲局在

維持中性貨幣政策超過15個月後，轉向放寬銀根。在2007年下

年半，聯邦基金利率被大幅削減1.0%，由5.25%降至4.25%。

有關措施對外匯儲備的債券投資組合更為有利，因為有關投資

組合主要集中持有政府債券並適度分散投資於高優信用評級產

品之上。債券投資組合在2007年內獲得的回報大幅度超越了

2006年的水平。

再者，外匯儲備所持有的外幣在2007年也取得理想的回

報。由於美元兌其他主要貨幣呈現弱勢的情況仍然持續，於

2007年通過策略性地持有外幣組合所得的收入，較2006年亦獲

得顯著的增長。

最後，來自外聘基金經理投資組合的回報達到合理水平，

對比相應投資表現評核所得，其回報與指定的基準點相當接

近。

4.2.2. 其他收入及支出

本財政年度的“行政收益”較2006年度增長了49.0%。持

續上升的趨勢是受到本地旅遊業暢旺所帶動而引起博彩專營稅

收的增加。

對比2006年度的數字，行政費用總額上升7.5%，達1.4億澳

門幣，其中人事費用、第三者供應之物品、第三者提供之服務

及固定資產折舊攤分等細分項目分別錄得5.8%、3.4%、18.7%

及0.6%的增長。

4.3. 結餘分配建議

根據上述年度財務結果，以及按照3月11日頒佈第14/96/M

號法令核准的《澳門金融管理局組織章程》第三十一條的規

定，行政委員會建議將2007年度總額為2,654,314,486.68澳門幣

的盈餘淨額作如下分配：

撥予澳門特區政府231,055,300.00澳門幣。

4.2 Análise dos resultados

4.2.1 Resultados operacionais

No ano de 2007, os rendimentos líquidos do investimento das 
reservas cambiais totalizaram MOP 3,3 biliões, representando 
um aumento significativo de 59,9% em relação ao ano de 2006. 

Os rendimentos gerados pelas reservas cambiais cresceram 
em paralelo com o rápido aumenta das mesmas. As condições 
comparativamente mais favoráveis para os activos alvos de in
vestimento também facilitaram a gestão da carteira. Devido à 
crise do «subprime», a Reserva Federal Americana flexibilizou 
a sua política monetária após ter mantido uma posição neutral 
durante mais de 15 meses. Durante a segunda metade do ano de 
2007, a taxa de referência dos fundos Federais foi drasticamente 
reduzida em 1,0%, passando de 5,25% para 4,25%. Este corte 
favoreceu os investimentos das reservas cambiais feitos em 
obrigações, em títulos de crédito relativos às reservas cambiais, 
os quais se focaram principalmente em títulos lançados pelo 
governo, constituídos fundamentalmente por títulos do Tesouro, 
com uma ligeira diversificação noutros títulos com elevado «ra
ting». Em 2007, os rendimentos da carteira ultrapassaram signi
ficativamente os montantes alcançados em 2006.

Por outro lado, a exposição das reservas cambiais a moedas 
estrangeiras foi também proveitosa, durante o ano de 2007. De 
facto, dado que a tendência de queda da moeda americana face 
a outras divisas se manteve durante o ano, os resultados das 
aplicações neste tipo de activos, aumentaram significativamente 
em 2007.

Por último, os resultados das carteiras geridas no exterior fo
ram razoáveis, tendo quase igualado a benchmark  de referência 
para este tipo de aplicações.

4.2.2 Outros proveitos e custos

Verificouse um significativo aumento de 49,0%, em relação 
a 2006, no que se refere às receitas administrativas. A tendência 
crescente dessa rubrica continuou a deverse ao comportamento 
muito favorável das receitas provenientes do imposto sobre a 
concessão do jogo, o qual, por sua vez, é indicativo do acentua
do crescimento verificado no sector do turismo.

Em comparação com os valores de 2006, registouse um au
mento de 7,5% nos custos administrativos, num total de MOP 
145,8 milhões, isto em resultado do crescimento de 5,8%, 3,4%, 
18,7% e 0,6%, no que se refere aos custos com o pessoal, forne
cimentos e serviços de terceiros e dotações para amortizações 
do imobilizado respectivamente.

4.3 Proposta de aplicação de resultados

Tendo em atenção o exposto nos números anteriores, assim 
como o disposto no artigo 31.º do Estatuto da AMCM, aprova
do pelo DecretoLei n.º 14/96/M, de 11 de Março, o Conselho de 
Administração propõe a seguinte aplicação do resultado líquido 
do exercício de 2007 de MOP 2 654 314 486,68 (dois biliões, 
seiscentos e cinquenta e quatro milhões, trezentas e catorze mil, 
quatrocentas e oitenta e seis patacas e sessenta e oito avos) para 
o ano financeiro de 2007:

 Para o Governo da Região Especial Administrativa de Ma
cau, a quantia de MOP 231 055 300,00;
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撥予澳門金融管理局“712——累積結餘、財產儲備”帳戶

2,423,259,186.68澳門幣。

二零零八年三月二十日於澳門

行政委員會

主席：丁連星

行政委員：潘志輝　　　　　　　　　　　　　　　　

行政委員：尹先龍

5. 澳門金融管理局監察委員會關於2007年度財務報告書的

意見 

監察委員會行使三月十一日第14/96/M號法令第十八條第六

款規定的職權，對澳門金融管理局在2007年度開展的業務管理

工作進行監察。 

有關的監察工作主要是透過澳門金融管理局每月按時送交

的財務報告和行政委員會所給予的合作而進行的。 

經分析2007年12月31日的資產負債表及損益計算表後，得

出以下結論：

1 . 主要會計項目的數值及演變如下（以澳門幣百萬元

計）。 

項目
2006年 

12月31日

2007年 

12月31日
增長率（%）

總淨資產 86,064 120,312  39,8

外匯儲備 73,111 106,291 45,4

總資本儲備 6,501 9,897 52,2

總收益 3,584 5,581 55,7

總開支 1,694 2,927 72,8

本年度盈餘 1,890 2,654  40,4

2. 在資產方面有所增長主要是由於外匯儲備方面錄得百分

之四十五點四的增長，雖然另一主要項目（本地區信貸方面）

亦錄得增長，但升幅僅約百分之六點一。

3. 在資本儲備方面，值得一提的是一般風險準備金增加了

澳門幣九億元。加上結餘轉移，至2007年12月31日止，一般風

險準備金已達至澳門幣三十億七千二百萬元。 

4.總收益錄得了調升，為百分之五十五點七，但鑑於金融

及兌換市場的不穩定，故增加了上述一般風險準備金，因此，

總開支額則錄得百分之七十二點八的上升幅度（倘沒有此增

加，有關上升幅度應為百分之二十）。2007年之淨盈餘較去

 Para incorporação na conta «n.º 712 – Resultados Acu
mulados, Dotação Patrimonial» da AMCM, a quantia de 
MOP 2 423 259 186,68.

Macau, aos 20 de Março de 2008.

O Conselho de Administração.

Presidente: Teng Lin Seng, Anselmo.

Administrador: António José Félix Pontes; e

Administrador: Wan Sin Long.

5. Parecer da Comissão de Fiscalização da AMCM sobre o 
Relatório e Contas do Exercício de 2007

No exercício da competência prevista no n.º 6 do artigo 18.º 
do DecretoLei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a Comissão de 
Fiscalização acompanhou o desenvolvimento da actividade de 
gestão da AMCM ao longo do exercício de 2007.

Esse acompanhamento processouse, preferencialmente, atra
vés das contas mensais atempadamente remetidas pela AMCM, 
tendo obtido do respectivo Conselho de Administração todos 
os esclarecimentos que lhe foram solicitados.

Da análise efectuada, designadamente ao Balanço e à De
monstração dos Resultados do Exercício, reportados à data de 
31 de Dezembro de 2007, evidenciase:

1. Os principais agregados contabilísticos apresentaram os va
lores e evolução seguintes (em milhões de MOP).

Descrição 31.12.2006 31.12.2007 Tx. Cres. 

(%)

Total do activo líquido

Reservas cambiais

Total das reservas patri

moniais

Total dos proveitos

Total dos custos

Resultado líquido do 

exercício

86 064

73 111

6 501

3 584

1 694

1 890

120 312

106 291

9 897

5 581

2 927

2 654

39,8

45,4

52,2

55,7

72,8

40,4

2. O aumento no activo devese principalmente à evolução da 
reserva cambial com um crescimento de 45,4%, embora a outra 
principal rubrica (crédito interno) tenha igualmente registado 
um aumento, cerca de 6,1%.

3. Nas reservas patrimoniais é de assinalar o reforço das 
provisões para riscos gerais em mais MOP 900,0 milhões, por 
transferência dos resultados, pelo que o seu valor, em 31 de De
zembro de 2007, ascendia a MOP 3 072,0 milhões.

4. Os proveitos registaram um acréscimo na ordem de 55,7%, 
enquanto que os custos tiveram um aumento de 72,8%, devido 
ao supramencionado reforço das provisões para riscos gerais, 
face à grande instabilidade dos mercados financeiros e cambiais 
(sem essa afectação o crescimento dos custos seria na ordem 
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年明顯增長了澳門幣七億六千四百萬元，即多增百分之四十點

四。

5 .現金流量（包括淨盈餘、準備金、攤銷及折舊）達

三十六億一千四百六十萬澳門幣，佔全年總收益的百分之

六十四點八。

6. 基本保障比率（外𣾀儲備扣除一年期以下外幣負債後與

澳門幣負債的比例）為百分之一百零八點四，較法定的百分之

九十最低限額為高。 

基於以上所述，監察委員會根據三月十一日第14/96/M號法

令第十八條第六款e項的規定，於2008年4月29日舉行的會議上

議決如下：

a）澳門金融管理局能適當及如期地提交所需的資料及會計

帳項；

b）認同截至2007年12月31日的資產負債表及損益計算表

均能清楚闡明澳門金融管理局的資產及財務狀況，亦明確地顯

示出澳門幣負債及外匯儲備的組合；

c）對2007年呈交的帳目顯示出澳門金融管理局的良好財政

狀況予以祝賀；

d）鑒於金融管理局2007財政年度的財務報告書與現實相

符，故特予通過。

二零零八年四月二十九日於澳門

主席：歐安利

委員：林品莊　　　　　　　　　　　　　　　　

委員：劉本立

dos 20%). De qualquer forma o resultado líquido de 2007 foi 
substancialmente superior ao do exercício anterior em cerca de 
MOP764 milhões, ou seja, mais 40,4%.

5. O montante dos meios libertos (agregado do resultado 
líquido, provisões, amortizações e reintegrações) atingiu MOP 
3 614,6 milhões, representando cerca de 64,8% dos proveitos 
totais.

6. O índice de cobertura primária (relação entre a reserva 
cambial, deduzida das responsabilidades em moeda estrangeira 
a menos de um ano e as responsabilidades em patacas) apresen
tava o valor de 108,4%, o que é superior ao mínimo exigido por 
lei (90,0%).

Tendo em atenção o atrás mencionado, a Comissão de Fisca
lização, reunida no dia 29 de Abril de 2008, delibera, no uso da 
competência estabelecida na alínea e) do n.º 6 do artigo 18.º do 
DecretoLei n.º 14/96/M, de 11 de Março:

a) Registar a forma eficiente e oportuna com que, no âmbito 
da AMCM, se disponibilizaram os elementos contabilísticos e os 
esclarecimentos solicitados;

b) Considerar claros e elucidativos quanto à situação patrimo
nial e financeira da AMCM, os elementos contabilísticos cons
tantes do Balanço e Demonstração do Resultado em 31/12/2007, 
bem como à cobertura da emissão monetária e à composição da 
reserva cambial;

c) Congratularse com a evolução positiva da situação finan
ceira da AMCM, evidenciada pelos documentos de prestação de 
contas de 2007; e

d) Considerar que, em conformidade, as contas de gerência 
relativas ao exercício económico de 2007 estão em condições de 
merecer a adequada aprovação.

Macau, aos 29 de Abril de 2008.

Presidente: Leonel Alberto Alves.

Vogais: Lam Bun Jong; e

Lao Pun Lap.
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通  告

第5/2008/DSFSM號公開競投

澳門保安部隊事務局，根據保安司司長於二零零八年五月

二十日作出的批示，為取得「消防裝備物品」進行公開競投。

有意投標者可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標計劃》及

《承投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費

用。

標書必須於二零零八年六月十七日下午五時前遞交到澳門

保安部隊事務局總辦事處。競投商號／公司除須遞交《招標計

劃》及《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時

保證金$27,000.00（澳門幣貳萬柒仟元整）之證明文件，而該

保證金須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或

銀行擔保書之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳

門保安部隊事務局行政管理廳出納。

開標日期為二零零八年六月十八日上午十時正，在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，競投商號／公司或其合法

代表應出席開標儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現

之疑問予以澄清。

自本通告公佈之日起至公開競投截標之日期時限為止，競

投商號／公司應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管

理廳採購科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零零八年五月二十一日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $2,140.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

Concurso público n.º 5/2008/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 20 de Maio de 2008, se encontra 
aberto o concurso público para a aquisição de «Equipamentos 
contra Incêndio».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do Depar-
tamento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
e os mesmos poderão ser consultados nas horas de expediente, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias 
dos referidos documentos, se as quiserem.

As propostas devem ser entregues na secretaria-geral da 
Direc ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas, no dia 17 de Junho de 2008. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e no 
caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória, no valor de $ 27 000,00 (vinte e 
sete mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa (em 
nome da DSFSM), ou em forma de garantia bancária. Caso a re-
ferida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, as 
firmas/sociedades concorrentes devem entregá-la à Tesouraria 
do Departamento de Administração da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas, no dia 18 de Junho de 2008. As 
firmas/sociedades concorrentes ou seus representantes legais de-
verão estar presentes ao acto público de abertura de propostas 
para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

Desde a data de publicação do presente aviso até à data li-
mite de entrega de propostas do concurso público, devem as 
fir mas/sociedades concorrentes dirigir-se à Secção de Abaste-
cimentos do Departamento de Administração da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, em Macau, a fim de saber se for necessário entregar 
documentos suplementares sobre as eventuais especificações.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
21 de Maio de 2008.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, superin-
tendente.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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治 安 警 察 局

通 告

鑑於刋登於二零零八年五月七日第十九期第二組《澳門特

別行政區公報》所公佈關於治安警察局普通職程及無線電職程

之副警長晉升課程之錄取考試的最後評核名單出現不正確之

處，按治安警察局代局長於二零零八年五月十三日，就第01/

CPSc/2008號報告書之批示，現更正如下： 

1. 合格者 :

普通職程

原文為：

編號 中文姓名 最後分數 最後排名

116881 鄧貴武 10.4 1

209831 羅偉明 9.8 2

151931 Ung Alberto 9.6 3

356831 梁潤林 9.3 4

118931 何仕清 9.3 5 z）

194901 陳敬燊 9.2 6

182920 黃婉珊 9.2 7

111901 郭伯炎 9.0 8

186871 曾東浜 8.9 9

169891 永光何 8.8 10 z）

216831 周宇堯 8.8 11

120931 盧國雄 8.7 12

202901 尹國良 8.6 13

211851 譚富華 8.6 14 z）

175920 陳少君 8.5 15

270851 鄺文燊 8.5 16

120861 黃永嘉 8.5 17

129840 許少玲 8.4 18

171901 李錦雄 8.4 19

154861 高世傑 8.3 20

117861 羅傑明 8.3 21

142911 黃理宗 8.2 22

150891 關樹森 8.2 23

114840 盧惠芬 8.1 24

272851 何永智 8.1 25

145911 譚景華 8.1 26

209911 李兆昌 8.1 27

178861 黃鼎榮 8.0 28

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Por a lista de classificação final, publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II 
Série, de 7 de Maio de 2008, referente ao curso de promoção a 
subchefe da carreira ordinária e car reira de radiomontadores 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), ter saído 
in cor recta, e em cumprimento do despacho do comandante, 
subs tituto, do CPSP, de 13 de Maio de 2008, que recaiu sobre a 
In for mação n.º 01/CPSc/2008, publica-se abaixo uma lista de-
vidamente rectificada:

1. Candidatos aprovados(aptos):

Carreira ordinária
Onde se lê:

Número  Nome Classificação Número
   final  de ordem

116 881 Tang Kuai Mou 10,4 1

209 831 Lo Wai Meng 9,8 2

151 931 Ung Alberto 9,6 3

356 831 Leong Iong Lam 9,3 4

118 931 Ho Si Cheng 9,3 5 z)

194 901 Chan Keng San 9,2 6

182 920 Wong Un San 9,2 7

111 901 Kuok Pak Im 9,0 8

186 871 Chang Tong Pan 8,9 9

169 891 Mario Veng Kong Ho 8,8 10 z)

216 831 Chau U Io 8,8 11

120 931 Lou Kuok Hong 8,7 12

202 901 Van Kuok Leong 8,6 13

211 851 Tam Fu Va 8,6 14 z)

175 920 Chan Sio Kuan 8,5 15

270 851 Kong Man San 8,5 16

120 861 Wong Wing Ka 8,5 17

129 840 Hui Siu Leng Andreia 8,4 18

171 901 Lei Kam Hong 8,4 19

154 861 Kou Sai Kit 8,3 20

117 861 Lo Kit Meng 8,3 21

142 911 Wong Lei Chung 8,2 22

150 891 Kuan Su Sam 8,2 23

114 840 Lou Vai Fan 8,1 24

272 851 Ho Antonio 8,1 25

145 911 Tam Keng Va 8,1 26

209 911 Lee Sio Cheong 8,1 27

178 861 Wong Teng Weng 8,0 28
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編號 中文姓名 最後分數 最後排名

164891 莫敬駒 8.0 29 z）

117881 鄭鑑天 8.0 30

163891 古永樵 8.0 31

137901 馮兆權 8.0 32

149891 林炳新 7.7 33

168911 譚銳光 7.7 34

104881 黃玉明 7.5 35

158881 嚴永強 7.5 36

190921 黃漢強 7.5 37

296911 梁華生 7.4 38

273911 馮耀輝 7.3 39

167900 楊慧芬 7.3 40

128881 許耀銓 7.2 41

158900 秦秀蓮 7.2 42

164911 鄧翠華 7.1 43

129921 梁炳雄 7.1 44

146911 蔡志山 6.8 45

182911 何潤華 6.7 46

221831 李忠明 6.0 47

備註： z）根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第

一百六十五條第四款之規定，為代表仍進行在職意外程序。

更正為：

編號 中文姓名 最後分數 最後排名

116881 鄧貴武 10.4 1

209831 羅偉明 9.8 2

151931 Ung Alberto 9.6 3

356831 梁潤林 9.3 4

118931 何仕清 9.3 5 z）

194901 陳敬燊 9.2 6

182920 黃婉珊 9.2 7

111901 郭伯炎 9.0 8

186871 曾東浜 8.9 9

169891 永光何 8.8 10 z）

216831 周宇堯 8.8 11

120931 盧國雄 8.7 12

202901 尹國良 8.6 13

211851 譚富華 8.6 14 z）

175920 陳少君 8.5 15

270851 鄺文燊 8.5 16

Número  Nome Classificação Número
   final  de ordem

164 891 Mok Keng Koi 8,0  29 z)

117 881 Cheang Kam Tin 8,0 30

163 891 Ku Weng Chio 8,0 31

137 901 Fong Sio Kun 8,0 32

149 891 Lam Peng San 7,7 33

168 911 Tam Ioi Kuong 7,7 34

104 881 Wong Yuk Ming 7,5 35

158 881 Yim Weng Keong 7,5 36

190 921 Vong Hon Keong 7,5 37

296 911 Leong Wa Sang 7,4 38

273 911 Fong Io Fai 7,3 39

167 900 Ieong Wai Fan 7,3 40

128 881 Hoi Io Chun 7,2 41

158 900 Chun Sau Lin 7,2 42

164 911 Tang Choi Wa 7,1 43

129 921 Leong Peng Hong 7,1 44

146 911 Choi Chi San 6,8 45

182 911 Ho Ion Wa 6,7 46

221 831 Lei Chong Meng 6,0 47

Observação:

z) Nos termos do n.º 4 do artigo 165.º do EMFSM, vigente, 
por causa de ter processo por acidente em serviço.

deve ler-se:

Número  Nome Classificação Número
   final  de ordem

116 881 Tang Kuai Mou 10,4 1

209 831 Lo Wai Meng 9,8 2

151 931 Ung Alberto 9,6 3

356 831 Leong Iong Lam 9,3 4

118 931 Ho Si Cheng 9,3 5 z)

194 901 Chan Keng San 9,2 6

182 920 Wong Un San 9,2 7

111 901 Kuok Pak Im 9,0 8

186 871 Chang Tong Pan 8,9 9

169 891 Mario Veng Kong Ho 8,8 10 z)

216 831 Chau U Io 8,8 11

120 931 Lou Kuok Hong 8,7 12

202 901 Van Kuok Leong 8,6 13

211 851 Tam Fu Va 8,6 14 z)

175 920 Chan Sio Kuan 8,5 15

270 851 Kong Man San 8,5 16
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編號 中文姓名 最後分數 最後排名

120861 黃永嘉 8.5 17

129840 許少玲 8.4 18

171901 李錦雄 8.4 19

154861 高世傑 8.3 20

117861 羅傑明 8.3 21

142911 黃理宗 8.2 22

150891 關樹森 8.2 23

114840 盧惠芬 8.1 24

272851 何永智 8.1 25

145911 譚景華 8.1 26

209911 李兆昌 8.1 27

178861 黃鼎榮 8.0 28

164891 莫敬駒 8.0 29 z）

117881 鄭鑑天 8.0 30

163891 古永樵 8.0 31

137901 馮兆權 8.0 32

149891 林炳新 7.7 33

168911 譚銳光 7.7 34

104881 黃玉明 7.5 35

158881 嚴永強 7.5 36

190921 黃漢強 7.5 37

182911 何潤華 7.5 38

296911 梁華生 7.4 39

273911 馮耀輝 7.3 40

167900 楊慧芬 7.3 41

128881 許耀銓 7.2 42

158900 秦秀蓮 7.2 43

164911 鄧翠華 7.1 44

129921 梁炳雄 7.1 45

146911 蔡志山 6.8 46

221831 李忠明 6.0 47

備註： z）根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第

一百六十五條第四款之規定，為代表仍進行在職意外程序。

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百七十二

條之規定，投考人可自本名單公佈之日起計五日內向保安司司

長提起上訴。

（經治安警察局代局長於二零零八年五月二十日批示確認）

二零零八年五月二十日於治安警察局

Número  Nome Classificação Número
   final  de ordem

120 861 Wong Wing Ka 8,5 17

129 840 Hui Siu Leng Andreia 8,4 18

171 901 Lei Kam Hong 8,4 19

154 861 Kou Sai Kit 8,3 20

117 861 Lo Kit Meng 8,3 21

142 911 Wong Lei Chung 8,2 22

150 891 Kuan Su Sam 8,2 23

114 840 Lou Vai Fan 8,1 24

272 851 Ho Antonio 8,1 25

145 911 Tam Keng Va 8,1 26

209 911 Lee Sio Cheong 8,1 27

178 861 Wong Teng Weng 8,0 28

164 891 Mok Keng Koi 8,0 29 z)

117 881 Cheang Kam Tin 8,0 30

163 891 Ku Weng Chio 8,0 31

137 901 Fong Sio Kun 8,0 32

149 891 Lam Peng San 7,7 33

168 911 Tam Ioi Kuong 7,7 34

104 881 Wong Yuk Ming 7,5 35

158 881 Yim Weng Keong 7,5 36

190 921 Vong Hon Keong 7,5 37

182 911 Ho Ion Wa 7,5 38

296 911 Leong Wa Sang 7,4 39

273 911 Fong Io Fai 7,3 40

167 900 Ieong Wai Fan 7,3 41

128 881 Hoi Io Chun 7,2 42

158 900 Chun Sau Lin 7,2 43

164 911 Tang Choi Wa 7,1 44

129 921 Leong Peng Hong 7,1 45

146 911 Choi Chi San 6,8 46

221 831 Lei Chong Meng 6,0 47

Observação:

z) Nos termos do n.º 4 do artigo 165.º do EMFSM, vigente, 
por causa de ter processo por acidente em serviço.

Nos termos definidos no artigo 172.º do Estatuto dos Militari-
zados das Forças de Segurança de Macau, vigente, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de cinco dias, 
contados da data da sua publicação, para o Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança.

(Homologada por despacho do Comandante, substituto, de 20 de 

Maio de 2008).

Corpo de Polícia Segurança Pública, aos 20 de Maio de 2008.
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典試委員會：

主席：副警務總長 伍素萍

委員：警司 梁偉強

   副警司 李德輝 

（是項刊登費用為 $6,792.00）

司 法 警 察 局

公 告

按照刊登於二零零八年二月十三日第七期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通性一般入職

開考，以填補司法警察局編制內高級技術員組別之第一職階二

等高級技術員（法律範疇）五缺之事，茲公告以下事宜：

一、確定名單已張貼於龍嵩街司法警察局C座大樓地下以

供查閱（或可瀏覽本局網頁www.pj.gov.mo)；

二、知識筆試將於二零零八年六月二十一日（星期六）下

午二時三十分在澳門亞馬喇馬路三號濠江中學內進行，為時三

小時。

二零零八年五月二十二日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $910.00）

按照刊登於二零零八年二月十三日第七期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，本局以考試方式進行普通性一般入職

開考，以填補司法警察局編制內技術員組別之第一職階二等技

術員（法律範疇）四缺，茲通知以下事宜：

（一）確定名單已張貼於龍嵩街本局C座大樓地下，以供

查閱（或可瀏覽本局網頁www.pj.gov.mo）；

（二）知識筆試將於二零零八年六月十四日下午二時三十

分，在澳門亞馬喇馬路三號濠江中學內進行，為時三小時。准

考人須於考試舉行前三十分鐘到達該地點。

二零零八年五月二十三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為$881.00）

O Júri:

Presidente: Ng Sou Peng, subintendente.

Vogais: Leong Wai Keong, comissário; e

Lei Tak Fai, subcomissário.

 (Custo desta publicação $ 6 792,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, 
geral, de prestação de provas, com vista ao preenchimento de 
cinco lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
jurídica, do grupo de pessoal técnico superior do quadro da Po-
lícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
n.º 7, II Série, de 13 de Fevereiro de 2008, do seguinte:

1. A lista definitiva encontra-se afixada, para consulta, no 
rés-do-chão do Bloco C da Polícia Judiciária, Rua Central (e 
também no website desta Polícia: www.pj.gov.mo);

2. A prova escrita de conhecimentos com a duração de três 
horas, terá lugar na Escola «Hou Kong», sita na Estrada de Fer-
reira do Amaral, n.º 3, Macau, no dia 21 de Junho de 2008, sába-

do, pelas 14,30 horas.

Polícia Judiciária, aos 22 de Maio de 2008.

O Director, Wong Sio Chak.

 (Custo desta publicação $ 910,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, 
geral, de prestação de provas, para o preenchimento de quatro 
vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área jurídica, do grupo 
de pessoal técnico do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial n.º 7, II Série, de 13 de Feve-
reiro de 2008, do seguinte: 

1) A lista definitiva encontra-se afixada, para consulta, no 
rés-do-chão do Bloco C desta Polícia, Rua Central (e no website 
desta Polícia: www.pj.gov.mo); 

2) A prova de conhecimentos (prova escrita) com a duração 
de três horas, terá lugar na Escola «Hou Kong», sita na Estrada 
de Ferreira do Amaral, n.º 3, Macau, no dia 14 de Junho de 2008, 
pelas 14,30 horas. Os candidatos admitidos deverão comparecer 
no local acima indicado 30 minutos antes da realização da mes-
ma prova. 

Polícia Judiciária, aos 23 de Maio de 2008.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 881,00)



N.º 22 — 28-5-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4873

按照刊登於二零零七年九月二十七日第三十九期第二組

《澳門特別行政區公報》之通告，本局以考試方式進行普通性

一般入職開考，以填補司法警察局編制內專業技術員組別之第

一職階二等技術輔導員五缺和為填補將來出現的空缺，考試成

績有效期為一年，由最後評核名單公佈日起計算，茲通知以下

事宜：

（一）筆試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張

貼於龍嵩街本局C座大樓地下，以供查閱（或可瀏覽本局網頁

www.pj.gov.mo)；

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公布。

二零零八年五月二十三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $744.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲通知根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，現通過以文件審閱，並以專業面試作為

補充及有限制的方式，為教育暨青年局公務員進行普通晉升開

考，以填補本局人員編制內高級技術員人員組別第一職階首席

高級技術員兩缺。 

再通知上述之開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。 

二零零八年五月二十一日於教育暨青年局 

代局長 梁勵（代副局長）

（是項刊登費用為 $1,047.00）      

通 告

公立教育機構

二零零八／二零零九學年校曆表

甲、校曆表的開展

一、二零零八／二零零九學年的學生學校活動由兩個學期

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, 
geral, de prestação de provas, para o preenchimento de cinco 
vagas, e das que vierem a verificar-se no prazo de um ano, con-
tado a partir da data da publicação da respectiva lista de classifi-
cação final no Boletim Oficial, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro da 
Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial  
n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2007, do seguinte: 

1) A lista dos candidatos aprovados na prova escrita e admiti-
dos à entrevista profissional encontra-se afixada, para consulta, 
no rés-do-chão do Bloco C desta Polícia, Rua Central (e no 
website desta Polícia: www.pj.gov.mo); 

2) O local, data e hora da entrevista profissional serão indica-
dos na lista supracitada.

Polícia Judiciária, aos 23 de Maio de 2008.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 744,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, complementado por entrevista profissional, con-
dicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de Educa-
ção e Juventude (DSEJ), nos termos definidos pelo Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezem-
bro, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior do 
quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 21 de 
Maio de 2008.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Lai, subdirectora, 
substituta.

 (Custo desta publicação $ 1 047,00)

Aviso

Calendário escolar do ano lectivo de 2008/2009 para as
instituições educativas oficiais

A. Desenvolvimento do calendário escolar

1. O ano lectivo de 2008/2009 organiza-se em dois semestres 
escolares. As actividades escolares dos alunos iniciam-se entre 
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組成，於二零零八年九月一日至五日開始，並將於二零零九年

六月二十二日至三十日結束。期間應有最少一百八十天的實際

教學活動。

二、學期時間為下表所示：

       上學期       下學期

開始 結束 開始 結束

九月一日至

五日

一月十六日 二月二日 六月二十二日

至三十日

三、為了達到本通告預期的效力，學生在學校活動應理解

為在教室或教室以外開展的活動，包括學校年度活動計劃中預

計的活動及總測驗。

四、由相關教育機構的領導負責：

1. 決定學校活動的開始日期，並於二零零八年六月三十日

之前通知教育暨青年局局長；

2. 在不影響學期時間的情況下，調整校曆表以配合學校的

教育方案和教學計劃以及澳門特別行政區的實際情況。

乙、暫停學生校內外活動

公立教育機構應按下列時段暫停學生校內外活動：

第一時段：十二月二十日至一月一日；

第二時段：一月十七日至二月一日；

第三時段：四月八日至四月十二日。

丙、評核時間

一、教育機構有兩次評核時間，分別在上、下學期結束後

的首四天舉行。

二、上述第一點所提到的教育機構之學生評核成績，應於

下列時間派發：

1. 第一次評核於校長追認後，在下學期首一星期內或之前

進行；

2. 第二次的評核在校長追認後立即為之。

丁、以中文為教學語言的回歸教育及以葡文為教學語言的

成人中學教育

以中文為教學語言的回歸教育及以葡文為教學語言的成人

中學教育之學生的學校活動，盡可能按每一學年設立的校曆表

進行，期間應有最少四十個教學週。

os dias 1 e 5 de Setembro de 2008 e terminam entre os dias 22 e 
30 de Junho de 2009, devendo corresponder a um número míni-
mo de 180 dias efectivos de actividades lectivas.

2. A duração dos semestres escolares é a apresentada no 
mapa seguinte:

1.º semestre 2.º semestre

Início Fim Início Fim

Entre 1 e 5 de 
Setembro

16 de Janeiro 2 de Fevereiro Entre 22 e 30 
de Junho

3. Por actividades escolares dos alunos devem entender-se 
para os efeitos previstos neste aviso, as actividades programadas 
no plano anual de actividades da escola, desenvolvidas na sala 
de aula ou fora dela e as provas globais.

4. Compete a cada órgão de direcção do respectivo estabele-
cimento de educação e de ensino:

a) Decidir sobre o dia de início das actividades escolares e 
comunicar essa decisão, até 30 de Junho de 2008, ao director dos 
Serviços de Educação e Juventude;

b) Adaptar o calendário escolar ao projecto educativo da 
escola, aos programas e aos condicionalismos da RAEM, salva-
guardando a duração dos períodos escolares.

B. Interrupção das actividades escolares dos alunos

As instituições educativas observam as seguintes interrupções 
das actividades escolares dos alunos:

1.ª interrupção:

De 20 de Dezembro a 1 de Janeiro.

2.ª interrupção:

De 17 de Janeiro a 1 de Fevereiro.

3.ª interrupção:

De 8 a 12 de Abril.

C. Momentos de avaliação e de classificação

1. Os momentos de avaliação são dois e ocorrem nos quatro 
primeiros dias após o final de cada um dos semestres escolares.

2. Deve dar-se conhecimento das classificações de frequência 
aos alunos:

a) As referentes ao 1.º momento de avaliação, depois da ra-
tificação pelo director da escola, até à primeira semana após o 
início das actividades escolares do semestre seguinte;

b) As referentes ao 2.º momento de avaliação, imediatamente 
após a ratificação pelo director da escola.

D. Ensino recorrente em língua veicular chinesa e ensino se-
cundário de adultos em língua veicular portuguesa

As actividades escolares do ensino recorrente em língua 
veicular chinesa e do ensino secundário de adultos em língua 
veicular portuguesa devem, sempre que possível, seguir o calen-
dário estabelecido para cada ano escolar, devendo no entanto 
ser cumpridas, no mínimo, 40 semanas lectivas.



N.º 22 — 28-5-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4875

戊、特殊教育

特殊教育的校曆表與日間制度的公立教育機構的校曆表相

同。

二零零八年五月十四日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $2,953.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補人員編制技術人員組別一般制度職程第一職

階特級技術員一缺，經於二零零八年四月二日第十四期《澳門

特別行政區公報》第二組公布以文件審查、有限制的方式進行

普通晉升開考的招考通告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

Albertino Campo ...........................................................8.21

（經二零零八年五月十三日社會文化司司長的批示確認）

二零零八年四月三十日於旅遊局

典試委員會：

主席：特級技術員 胡潔明

委員：特級技術員 溫美寶

   特級技術員 Raquel Xavier Anok

（是項刊登費用為 $1,047.00）

土 地 工 務 運 輸 局

三十日告示

茲公佈，葉敏兒申請其已故配偶Augusto Lopes Monteiro

之死亡津貼、喪葬津貼及其他金錢補償。他曾為本局第三職階

特級技術員，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示

在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向土地工

務運輸局申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，

則現申請人之要求將被接納。

E. Educação especial

Para a educação especial, o calendário das actividades esco-
lares é o estabelecido para as instituições educativas oficiais em 
regime diurno.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 14 de 
Maio de 2008.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 2 953,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do único candidato ao concurso comum, docu-
mental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de regime 
geral do grupo técnico do quadro de pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 2 de Abril de 2008:

Candidato aprovado: valores

Albertino Campo  .................................................................8,21

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Maio de 2008).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Abril de 2008.

O Júri:

Presidente: Vu Kit Meng, técnica especialista.

Vogais: Wan Mei Pou, técnica especialista; e

Raquel Xavier Anok, técnica especialista.

 (Custo desta publicação $ 1 047,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS                 

E TRANSPORTES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Ip Man I requerido os subsídios por 
morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, por fale-
cimento do seu cônjuge, Augusto Lopes Monteiro, ex-técnico es-
pecialista, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, devem todos os que se julgam com direi-
to à percepção das mesmas compensações requerer a estes Ser-
viços, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação dos 
presentes éditos no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que 
não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da reque-
rente, findo que seja esse prazo. 
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二零零八年五月十六日於土地工務運輸局

代局長 劉振滄

（是項刊登費用為 $910.00）

港 務 局

公 告

現根據十二月二十一日第87/89/M號法令所核准的現行《澳

門公共行政工作人員通則》規定，通過審查文件方式為本局之

公務員進行限制性普通晉升開考，以填補港務局人員編制內高

級技術員組別第一職階一等高級技術員兩缺。

有關上述開考之通告已張貼於媽閣斜坡港務局（水師廠）

行政及財政廳／行政處／人事科，報考申請應自本公告刊登於

《澳門特別行政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞

交。

二零零八年五月二十日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $881.00）

地  球  物  理  暨  氣  象  局

公 告

本局為填補人員編制內之第一職階首席氣象高級技術員一

缺，經於二零零八年五月七日第十九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登有關以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升

開考之公告，現根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的

並經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政

工作人員通則》第五十七條第三款的規定，張貼其准考人臨時

名單於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局之告示板上以

供查閱。

根據上述通則第五十七條第五款之規定，該名單被視為確

定名單。

二零零八年五月二十二日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $979.00）

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 16 de Maio de 2008. 

O Director dos Serviços, substituto, Shin Chung Low Kam 
Hong. 

(Custo desta publicação $ 910,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal da Capitania dos Portos, sito na Rampa da Barra, 
Quartel dos Mouros, o aviso de abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos funcionários desta Ca-
pitania, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau (ETAPM), vigente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, para o pre-
enchimento de dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pes-
soal da Capitania dos Portos, sendo o prazo para a apresentação 
de candidaturas de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. 

Capitania dos Portos, aos 20 de Maio de 2008.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, no quadro de anún-
cio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita 
na Rampa do Observatório, s/n, Taipa Grande, Taipa, a lista 
provisória do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de meteorologista 
principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal destes Serviços, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, 
de 7 de Maio de 2008, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro. 

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado Estatuto. 

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 22 de 
Maio de 2008.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 979,00)

liza
印章
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