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審 計 署

名 單

審計署於二零零七年十月二十四日第四十三期《澳門特別

行政區公報》第二組的通告上公布的，有關通過考試方式進行

普通入職開考，以填補審計署人員編制高級技術員組別第一職

階二等高級技術員二十二缺，其投考人之評核成績如下：

合格投考人： 分

  1.º 盧啟賢 ...................................................................7.322

  2.º 侯祥翔 ...................................................................6.965

  3.º 陳紹軒 ...................................................................6.808

  4.º 余慧怡 ...................................................................6.674

  5.º 李嘉慧 ...................................................................6.597

  6.º 陳嘉俊 ...................................................................6.472

  7.º 陳子麒 ...................................................................6.456

  8.º 譚施敏 ...................................................................6.386

  9.º 趙正香 ...................................................................6.362

10.º 郭佩珊 ...................................................................6.321

11.º 吳家騏 ...................................................................6.251

12.º 魏志富 ...................................................................6.239

13.º 薛子慧 ...................................................................6.208

14.º 梁美詩 ...................................................................6.170

15.º 何嘉誠 ...................................................................6.112

16.º 李楊.......................................................................6.055

17.º 華志浩 ...................................................................6.045

18.º 林文.......................................................................6.039

19.º 張雅麗 ...................................................................6.034

20.º 黃小慧 ...................................................................6.030

21.º 莫京喬 ...................................................................6.023

22.º 梁業恆 ...................................................................6.018

23.º 梁苑君 ...................................................................6.016

24.º 李凱詠 ...................................................................6.015

25.º 葛萬金 ...................................................................6.008

26.º 鄭國華 ...................................................................5.981

27.º 陳淑慧 ...................................................................5.976

28.º 梁敏怡 ...................................................................5.970

29.º 梁佩雯 ...................................................................5.963

30.º 梁綺雯 ...................................................................5.962

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de 
vinte e duas vagas de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal do 
Comissariado da Auditoria, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 24 de Outubro de 2007:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Kai In .......................................................................7,322

2.º Hao Cheong Cheong ...................................................6,965

3.º Chan Sio Hin ................................................................6,808

4.º U Wai I ..........................................................................6,674

5.º Lei Ka Wai ....................................................................6,597

6.º Chan Ka Chon Paulo...................................................6,472

7.º Khan, Rex .....................................................................6,456

8.º Tam Si Man ...................................................................6,386

9.º Chio Cheng Heong ......................................................6,362

10.º Kok Pui San ..................................................................6,321

11.º Ng Ka Kei .....................................................................6,251

12.º Ngai Chi Fu ..................................................................6,239

13.º Sit Chi Wai ....................................................................6,208

14.º Leong Mei Sze Angela ................................................6,170

15.º Ho Ka Seng ..................................................................6,112

16.º Lei Ieong .......................................................................6,055

17.º Wa Chi Hou ..................................................................6,045

18.º Lam Man ......................................................................6,039

19.º Cheong Nga Lai ...........................................................6,034

20.º Vong Sio Wai ................................................................6,030

21.º Mok Keng Kio .............................................................6,023

22.º Leong Ip Hang .............................................................6,018

23.º Leong Un Kuan ...........................................................6,016

24.º Lei Hoi Weng ...............................................................6,015

25.º Kot Man Kam...............................................................6,008

26.º Cheang Kuok Wa .........................................................5,981

27.º Chan Shuk Wai .............................................................5,976

28.º Leong Man I .................................................................5,970

29.º Leong Pui Man.............................................................5,963

30.º Leong I Man .................................................................5,962

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

sandy
印章
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合格投考人： 分

31.º 許志剛 ...................................................................5.814

32.º 鄭韻詩 ...................................................................5.791

33.º 何岸.......................................................................5.764

34.º 林曉瑩 ...................................................................5.710

35.º 冼潤平 ...................................................................5.704

36.º 譚妙嫻 ...................................................................5.661

37.º 曾健華 ...................................................................5.637

38.º 林思慧 ...................................................................5.523

39.º 梁家輝 ...................................................................5.506

40.º 謝錦康 ...................................................................5.502

41.º 李璇.......................................................................5.493

42.º 陳攷敏 ...................................................................5.492

43.º 麥浩恩 ...................................................................5.471

44.º 馬麗蘭 ...................................................................5.468

45.º 張翠儀 ...................................................................5.455

46.º 許寶霞 ...................................................................5.427

47.º 鄭美芬 ...................................................................5.420

48.º 歐陽家寧 ...............................................................5.376

49.º 何惠雯 ...................................................................5.355

50.º 譚慶權 ...................................................................5.351

51.º 林慶華 ...................................................................5.323

52.º 陸瑞儀 ...................................................................5.317

53.º 羅佩雯 ...................................................................5.307

54.º 鄭瀚謙 ...................................................................5.280

55.º 陳翊玲 ...................................................................5.268

56.º 李國健 ...................................................................5.124

根據開考通告第六點的規定，被淘汰的投考人數如下：

——因一般知識考試成績低於五分：542人；

——因專業知識考試成績低於五分：417人；

——因專業面試成績低於五分：41人。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十二條第九

款的規定，被淘汰的投考人數如下：

——因缺席一般知識考試：619人；

——因缺席專業知識考試：96人；

——因缺席專業面試：2人。

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，投考人可自本名單公布之日起計十個工作日內，就本名單

提起上訴。

Candidatos aprovados: valores

31.º Hoi Chi Kong ...............................................................5,814

32.º Cheang Van Si ..............................................................5,791

33.º Ho Ngon .......................................................................5,764

34.º Lam Hio Ieng Sandra ..................................................5,710

35.º Sin Ion Peng .................................................................5,704

36.º Tam Mio Han ...............................................................5,661

37.º Chang Kin Wa ..............................................................5,637

38.º Lam Si Vai.....................................................................5,523

39.º Leung Ka Fai ................................................................5,506

40.º Che Cam Hong ............................................................5,502

41.º Lei Sun ..........................................................................5,493

42.º Chan Hao Man.............................................................5,492

43.º Mac Hou Ian ................................................................5,471

44.º Ma Lai Lan ...................................................................5,468

45.º Cheong Choi I ..............................................................5,455

46.º Hoi Pou Ha ...................................................................5,427

47.º Cheang Mei Fan ...........................................................5,420

48.º Ao Ieong Ka Neng .......................................................5,376

49.º Ho Wai Man .................................................................5,355

50.º Tam Heng Kun .............................................................5,351

51.º Lam Heng Wa ..............................................................5,323

52.º Lok Soi I .......................................................................5,317

53.º Lo Pui Man ...................................................................5,307

54.º Cheang Hon Him.........................................................5,280

55.º Chan Iek Leng .............................................................5,268

56.º Lei Kok Kin ..................................................................5,124

Candidatos excluídos, nos termos do n.° 6 do aviso de abertu-
ra do concurso:

Por terem obtido na prova de conhecimentos gerais classifica-
ção inferior a 5 valores: 542;

Por terem obtido na prova de conhecimentos profissionais 
classificação inferior a 5 valores: 417;

Por terem obtido na entrevista profissional classificação infe-
rior a 5 valores: 41.

Candidatos excluídos, nos termos do n.º 9 do artigo 62.º do 
ETAPM, em vigor:

Por terem faltado à prova de conhecimentos gerais: 619;

Por terem faltado à prova de conhecimentos profissionais: 96;

Por terem faltado à entrevista profissional: 2.

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, em vigor, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, a contar da data da sua publicação.
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（經二零零八年七月十七日審計長批示確認）

二零零八年七月十七日於審計署

典試委員會：

主席：副局長 劉偉明

正選委員：廳長 鄭覺良

     顧問高級技術員 唐碧菁

（是項刊登費用為 $4,587.00）

公 告

茲通知根據現行的《澳門公共行政工作人員通則》之規

定，現通過文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考，以填

補審計署人員編制之第一職階首席高級技術員二缺。

凡符合十二月二十一日第86/89/M號法令第十條第一款所規

定的條件的審計署編制之公務員，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均可報考。

上述之開考通告正張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣

場”二十樓審計署行政財政處告示板。

二零零八年七月十七日於審計署

審計長辦公室主任 趙占全

（是項刊登費用為 $1,018.00）

立 法 會 輔 助 部 門

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，為填補立法會輔

助部門人員編制內的翻譯人員職程第一職階顧問翻譯員一缺，

以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考的報考人臨時名

單已張貼於立法會前地立法會大樓立法會輔助部門一般行政及

財政管理處。有關招考通告的公告已公布於二零零八年七月二

日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Comissária da  

Auditoria, em 17 de Julho de 2008).

Comissariado da Auditoria, aos 17 de Julho de 2008.

O Júri:

Presidente: Lau Wai Meng, subdirector.

Vogais efectivos: Cheang Koc Leong, chefe de departamento; e

Tong Pek Cheng, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 4 587,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, nos termos definidos pelo Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em 
vigor, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal do Comissariado da 
Auditoria.

Podem candidatar-se os funcionários do quadro de pessoal do 
Comissariado da Auditoria, que reúnam as condições estipula-
das no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de 
Dezembro, com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira 
deste Comissariado, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 20.º andar.

Comissariado da Auditoria, aos 17 de Julho de 2008. 

O Chefe do Gabinete da Comissária da Auditoria, Chio Chim 
Chun.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão de Ad-
ministração Geral e Gestão Financeira dos Serviços de Apoio 
à Assembleia Legislativa, sita na Praça da Assembleia Legis-
lativa, Edifício da Assembleia Legislativa, a lista provisória do 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º 
escalão, da carreira de intérprete-tradutor do quadro de pessoal 
dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de Julho 
de 2008, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Tra-
balhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro. 
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根據上述通則第五十七條第五款的規定，已張貼的名單被

視為確定名單。

二零零八年七月十七日於立法會輔助部門

秘書長 施明蕙

（是項刊登費用為 $1,047.00）

初 級 法 院

公 告

和解——（附於破產案）第CV3-00-0001-CFI-P號第三民

事法庭

申請人/破產人：劉陳雪霞及劉仰祺之繼承人。

債權人：1.Po d e r M a r í t i m o—I n v e s t i m e n t o s e m 

Propriedades, Limitada;

2. 大豐銀行有限公司；

3. José Cheong Vai Chi。

仰眾知悉，茲由本公告刊登於《澳門特別行政區公報》日

起，為期四十天，公示通知不確定之債權人以及未接納和解之

確定債權人，在公示期屆滿後十天期限內，就破產人劉陳雪霞

及劉仰祺之繼承人，居住於澳門南灣大馬路62號三樓，所提

交之中止破產之和解，透過異議提出其認為針對和解擁有之權

利——根據【民事訴訟法典】第一千一百七十八條的規定。

二零零八年七月十四日於初級法院

法官：蕭偉志

助理書記員：Aníbal Gonçalves

（是項刊登費用為 $1,224.00）

行  政  暨  公  職  局

名 單

行政暨公職局為填補人員編制技術員職程第一職階特級技

術員一缺，經二零零八年五月二十八日第二十二期《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。現公佈應考人評核成績如下：

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

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 17 de Julho 
de 2008. 

A Secretária-Geral, Celina Silva Dias Azedo.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Processo/Concordata,  CV3-00-0001-CFI-P 3.º Juízo Cível
    apensa à falência

Requerentes/Falidos: Lau Chan Sot Ha e herdeiros de Lau 
Ieong Kei;

Credores: 1. Poder Marítimo — Investimentos em Proprieda-
des, Ld.a;

2. Banco Tai Fung;

3. José Cheong Vai Chi.

Faz saber que, na concordata suspensiva apresentada pelos 
falidos (劉陳雪霞)Lau Chan Sot Ha e herdeiros de Lau Ieong 
Kei, com residência fixa na Avenida da Praia Grande, n.º 62, 3.º 
andar em Macau, correm éditos de quarenta (40) dias, contados 
da publicação no Boletim Oficial, notificando os credores incer-
tos e os credores certos que a não aceitaram, para no prazo de 
dez (10) dias, posterior ao dos éditos, deduzirem por embargos 
o que considerem do seu direito contra a mesma concordata, 
conforme o disposto no artigo 1178.º do C.P.C.

Tribunal Judicial de Base, aos 14 de Julho de 2008.

O Juiz de Direito, Mário Augusto Silvestre.

O Escrivão judicial adjunto,  Aníbal Gonçalves.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO                             

E FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II 
Série, de 28 de Maio de 2008:
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合格應考人： 分

黃玉燕 ..............................................................................8.84

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。

（經二零零八年七月十一日行政法務司司長的批示確認）

二零零八年七月一日於行政暨公職局

典試委員會：

主席：Brígida Bento de Oliveira Machado 

委員：José Francisco de Sequeira

   戴雪梅

（是項刊登費用為 $1,390.00）

行政暨公職局為填補人員編制翻譯員職程第一職階顧問翻

譯員三缺，經於二零零八年五月二十八日第二十二期《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。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 鄭亞洲 ........................................................................8.34

2.º 鄭麗嫻 ........................................................................8.27

3.º 何麗瑤 ........................................................................8.11 

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。

（經二零零八年七月十四日行政法務司司長的批示確認）

二零零八年七月八日於行政暨公職局

典試委員會：

主席：Lúcia Abrantes dos Santos

委員：劉素梅

   伍星洪

（是項刊登費用為 $1,292.00）

Candidato aprovado: valores

Vong Iok In ............................................................................8,84

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, em 11 de Julho de 2008).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 1 
de Julho de 2008.

O Júri:

Presidente: Brígida Bento de Oliveira Machado.

Vogais: José Francisco de Sequeira; e

Tai Sut Mui.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da car-
reira de intérprete-tradutor 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 22, II Série, de 28 de Maio de 2008:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheang A Chao ................................................................8,34

2.º Cheang Lai Han ...............................................................8,27

3.º Ha Lay Yieu .....................................................................8,11

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, os candidatos 
podem 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, em 14 de Julho de 2008).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 8 de Julho de 2008.

O Júri:

Presidente: Lúcia Abrantes dos Santos.

Vogais: Lao Sou Mui; e

João Ng aliás Ng Seng Hong.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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法 務 局

名 單

為填補法務局人員編制內資訊人員組別第一職階特級資訊

技術員一缺，經於二零零八年六月四日第二十三期《澳門特別

行政區公報》第二組公布以審查文件及有限制的方式進行普通

晉升開考的公告。現公布應考人評核名單如下： 

合格准考人： 分

黃耀強 ..............................................................................8.71

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，准考人可自本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴

願。

（經行政法務司司長於二零零八年七月八日的批示確認）

二零零八年六月二十六日於法務局 

典試委員會：

主席：資訊處代處長 劉國添 

正選委員：人力資源處處長 鄺婉瑩 

     顧問高級資訊技術員 戴燕雪 

（是項刊登費用為 $1,361.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar na 
categoria de técnico de informática especialista, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal de informática do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 4 de Junho de 
2008:

Candidato aprovado: valores

Vong Io Keong ...................................................................8,71

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, em vigor, 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 8 de Julho de 2008).

 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de Ju-
nho de 2008.

O Júri:

Presidente: Lau Kuok Tim, chefe da Divisão de Informática, 
substituto.

Vogais efectivas: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos; e

Tai In Sut, técnica superior de informática assessora.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2008年 06月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Junho de 2008
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二零零八年七月十四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 14 de Julho de 2008.

A Conservadora,  substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.

（是項刊登費用為 $160,572.00）

(Custo desta publicação $ 160 572,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para a Administração e Justiça, de 14 de 
Julho de 2008, e nos termos definidos no Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção 
actual dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
se encontra aberto o concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico su-
perior assessor, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31/94/M, de 20 de Junho, na sua 
redacção actual dada pelo Decreto-Lei n.º 39/98/M, de 7 de Se-
tembro.

身 份 證 明 局

公 告

按二零零八年七月十四日行政法務司司長批示及根據經

十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一日第

87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》之規

定，本局現以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考，以

填補六月二十日第31/94/M號法令核准並經九月七日第39/98/M

號法令修訂的身份證明局人員編制內高級技術員組別第一職階

顧問高級技術員一缺。
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O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
de Identificação, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edifício China Plaza, 1.º andar, e o prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 16 de Julho de 
2008.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

IMPRENSA OFICIAL

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de dois lugares 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico-profissional da Imprensa Oficial, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial n.º 19, II Série, de 7 de Maio de 2008:

Candidatos aprovados:                                                       valores

1.º Cheong Im Fong Liza Manuela .....................................8,45

2.º Tam Fok Man ...................................................................8,01

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, os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da 
sua publicação no Boletim Oficial.

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

Administração e Justiça, de 11 de Julho de 2008).

Imprensa Oficial, aos 27 de Junho 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.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos  apoios financeiros concedidos a particulares 
e a entidades, vem o Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais publicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do 
ano de 2008:

上述開考通告已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場

一字樓本局行政暨財政處。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。

二零零八年七月十六日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $1,155.00）

印  務  局

名 單

印務局為填補專業技術人員組別第一職階特級技術輔導員

兩缺，經於二零零八年五月七日第十九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考

的招考通告，現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 張艷芳 ........................................................................8.45

2.º 譚福文 ........................................................................8.01

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行

政工作人員通則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公布

日起計十個工作天內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零零八年七月十一日的批示確認）

二零零八年六月二十七日於印務局

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

民 政 總 署

名 單

根據九月一日第54/GM/97號批示關於撥給私人和私人機構

財政資助的有關規定，民政總署現公佈二零零八年度第二季度

的資助名單：
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受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

下環社區中心 28/1/2008 $  2,000.00 母親節之“頌親恩”。

Dia da Mãe — «Agradecimento aos pais».

下環區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, 

Abrangendo a Rua da Praia do Manduco

14/1/2008

28/1/2008

$ 27,000.00 下環坊眾醒獅賀新歲。

Dança do leão, em celebração do Ano Novo 

Lunar pelos moradores da Rua da Praia do 

Manduco.

元宵歡樂在下環。

Festividade do 15.º Dia do Ano Novo Lunar.

娘媽寶誕敬老聯歡日。

Festa de confraternização dos idosos, em cele-

bração da Festa da Deusa A-Má.

中葡職業技術學校家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu. 

da Esc. Luso-Chinesa Técnico-Profissional

18/1/2008 $ 3,000.00 親子元宵燈會同樂日。

Dia de convívio para pais e filhos, em comemo-

ração do 15.º dia do Ano Novo Lunar.

台山坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro Artur Ta-

magnini Barbosa

14/1/2008 $ 10,000.00 萬家溫暖滿台山。

Festa de confraternização de Toi San.

恭祝台山福德祠土地爺爺寶誕。

Comemoração da Festa do Deus da Terra de 

Fok Tak Chi de Toi San.

足跡

Cai Fora

18/1/2008 $ 3,000.00 本地原創戲劇《冇眼睇系列四：修剪備忘

錄》。

Drama local.

協和曲藝會 20/2/2008 $ 3,000.00 協和樂韻戲曲演唱會。

Concerto da associação.

板樟堂、營地街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

das Ruas de S. Domingos, dos Mercadores e 

Vias Circundantes

14/1/2008 $ 10,000.00 恭祝土地寶誕聯歡晚會。

Festa de confraternização, em celebração da 

Festa do Deus da Terra.

恩平同鄉聯誼曲藝會

Associação dos Conterrâneos de Hoi Ping

23/5/2008 $ 3,000.00 慶五一金曲之夜。

Sarau de ópera chinesa.

彩雲間樂苑 21/4/2008 $ 2,800.00 彩雲悅曲賀端陽。

Espectáculo de ópera chinesa, em comemora-

ção das festividades de Tun Ng (Barco de Dra-

gão).

添發曲藝社

Associação Ópera Chinesa «Tim Fat»

31/3/2008 $ 3,000.00 《粵韻柔揚迎夏日》曲藝敬老晚會。

Sarau de ópera chinesa para idosos.

華之聲曲藝文化協會 28/1/2008 $ 3,000.00 懷舊金曲迎新春。

Espectáculo de canções, em comemoração do 

Ano Novo Lunar.

婆仔屋藝術空間

Espaço de Arte de Albergue 

28/3/2008 $ 172,050.00 預付以下項目50%贊助經費：

2008夏日兒童藝術樂園。

Children’s Arts Playground 2008.

一切從基本元素出發——藝術創作人工作坊及

作品展示。

Workshop e exposição de obras de artistas.
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婆仔屋藝術空間

Espaço de Arte de Albergue 

當代錄像藝術活動。

2008 Actividades sobre arte contemporânea de 

vídeo 2008.

牛房劇季2008。

 Trimestre de teatro do Armazém do Boi 2008.

藝術家駐場計劃。

2008 Projecto de destacamento de artistas 2008.

街總老人服務中心

Centro de Apoio aos Idosos da UGAMM

28/1/2008 $ 3,500.00 繽紛郊遊樂。

Passeio ao ar livre.

街總家庭服務中心

Centro de Apoio à Família da UGAMM

14/1/2008         

28/1/2008

$ 12,000.00 “愛護地球”廢物循環再造手工藝創作比賽。

Concurso de criação artística com materiais re-

cicláveis — Amamos o nosso Planeta。

公德大使組。

Embaixador da moral pública。

交通糾察隊。

Piquete de trânsito。

“親情一線牽”系列活動之孩子的天空填色繪

畫比賽。

Concurso de pintura a cores do mundo infantil 

sobre o tema «O fio de ligação ao amor fami-

liar».

“親情一線牽”系列活動之稚子的回饋心意咭

創作比賽。

Concurso de elaboração de cartões de sauda-

ção, subordinado ao tema «O fio de ligação ao 

amor familiar».

街總海傍區老人中心

Centro de Dia do Porto Interior

28/1/2008 $ 2,000.00 郊遊樂逍遙。

Passeio ao ar livre.

街總望廈社區中心

C e n t r o C o m u n i t á r i o d e M o n g-H á d a 

UGAMM

14/1/2008 $ 1,000.00 “環”我自然。

Actividade sobre a Natureza.

街總頤康中心

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

14/1/2008 $ 2,000.00 春日暖暖健步樂。

Passeio ao ar livre.

新口岸社區中心 14/1/2008 $ 1,500.00 親親大自然。

Contacto com a natureza.

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro San Kio

14/1/2008

28/1/2008

13/6/2008

$ 28,500.00 新橋坊眾醒獅賀新歲。

Dança do leão, em comemoração do Ano Novo 

Lunar.

我愛大自然填色比賽。

Concurso de pintura a cores para pais e filhos 

sobre o tema «Amo a Natureza».

新橋花園維修及管理費（第一季）。

Despesas de manutenção e de gestão do Jardim 

de San Kio (1.º semestre).
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路環街坊四廟慈善會

Associação de Beneficência Si Miu de Coloane

17/4/2008 $ 50,000.00 恭祝譚公仙聖寶誕公演粵劇。

Peça de teatro de ópera chinesa, alusiva à Festa 

do Deus Tam Kong

樂韻昇平曲藝軒

Associação da Música Chinesa Ngok Wan 

Seng Peng 

18/1/2008 $ 3,000.00 粵曲折子戲曲藝晚會。

Sarau de ópera chinesa.

澳門65曲藝社

Associação de Ópera Chinesa 65 de Macau

20/2/2008 $ 2,700.00 《金曲會知音》粵曲晚會。

Sarau de ópera chinesa.

澳門三巴門坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Sam Pá Mun

14/1/2008

28/1/2008

$ 9,317.50 新春歡樂慶元宵祝壽同樂日。

Dia de convívio, em comemoração do 15.º Dia 

do Ano Novo Lunar.

「福賜三巴樂滿城」——恭賀土地爺爺寶誕。

Celebração da Festa do Deus da Terra.

慶祝母親節暨「給媽媽的信」徵文比賽頒獎典

禮。

Celebração do Dia da Mãe — «Carta dirigida à 

mãe».

澳門三水曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Sam Soi de 

Macau

21/4/2008 $ 3,000.00 三水曲藝會知音。

Espectáculo de ópera chinesa.

澳門大眾曲藝會 18/1/2008 $ 2,800.00 大眾金曲賀元宵。

Canções, em comemoração do 15.º dia do Ano 

Novo Lunar.

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

14/1/2008         

28/1/2008

$ 17,500.00 慶祝三八婦女節《健康理財》研討會。

Seminário sobre «Boa Gestão Financeira» em 

Comemoração do Dia da Mulher (8 de Março).

開放日暨會員書畫作品展。

Dia de abertura ao público e exposição de pin-

turas dos respectivos membros.

親子郊遊繽紛樂。

Passeio ao ar livre para pais e filhos.

 路氹新貌。

Nova fisionomia da Taipa e Coloane.

齊頌偉大父母恩。

Actividade sobre «Agradecimento aos pais».

澳門工會聯合總會文化委員會

Comissão Cultural da Associação Geral dos 

Operários de Macau

24/1/2008           

28/1/2008

$ 23,000.00 金聲喜慶賀元宵。

Espectáculo de música, em comemoração do 

15.º Dia do Ano Novo Lunar.

慶祝五一勞動節園遊會（文藝表演部分）。

Bazar em comemoração do Dia dos Trabalha-

dores (1.º de Maio) (parte da representação 

artística).

澳門工會聯合總會台山社區中心

Centro ComunitárioTamagnini Barbosa da 

AGOM

14/1/2008 $ 3,200.70 陽光家庭系列活動之二「戶外樂悠悠」。

Actividades familiares sobre técnicas de comu-

nicação entre pais e filhos.

婦女加油站。

Actividade para mulheres.
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澳門公務人員文化協會

Associação Cultural dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau

21/4/2008 $ 10,000.00 「珠水濠情——澳門公務人員慶祝“五．一”

國際勞動節」文藝晚會。

Noite cultural e artística para trabalhadores da 

função pública, em comemoração do Dia do 

Trabalhador (1 de Maio).

澳門心臟基金

Fundação Cardíaca de Macau

21/4/2008 $ 5,000.00 愛祖國、澳門情、健康心。

Actividade sobre «Amor à Pátria, Macau, cora-

ção saudável».

澳門文化藝術協會

Associação de Cultura e Arte de Macau

31/3/2008 $ 5,000.00 慶祝“五一國際勞動節”歌舞晚會暨慶祝澳門

文化藝術協會第二屆理監事就職典禮。

1) Noite de canto e dança, em comemoração do 

Dia do Trabalhador (1 de Maio); 2) Comemo-

ração da tomada de posse dos presidentes da 

Direcção e do Conselho Fiscal da Associação.

澳門文學藝術界聯合會 28/1/2008 $ 10,000.00 澳門文聯、江門市江海區政協書畫精品聯展。

Exposição de obras de caligrafia e pintura chi-

nesas da União do Sector Literário e Artístico 

de Macau e dos membros da Conferência Con-

sultativa Política do Povo Chinês do distrito de 

Jianghai da cidade de Jiangmen.

澳門市販互助會

Associação dos Vendilhões de Macau

18/1/2008 $ 21,000.00 2008全澳小販象棋單人賽。

Concurso de xadrez chinês para vendilhões de 

Macau.

2008全澳小販區清潔衛生宣傳月。

Mês de divulgação da limpeza e higiene das zo-

nas de vendilhões de Macau.

澳門合尺六樂社

Ho Che Liu Music Club, Macau

18/1/2008 $ 3,000.00 合尺六粵曲欣賞晚會2008。

Sarau de apreciação de ópera chinesa 2008.

澳門百利曲藝會

Associação de Opera Chinesa «PAK LEI» de 

Macau

31/3/2008 $ 3,000.00 琴笙樂韻賀盛年曲藝演唱會。

Concerto de música.

澳門西環耆青文藝康體會 20/2/2008 $ 5,000.00 慶祝“三八”國際婦女節文藝匯演。

Espectáculo cultural e artístico, em comemoração 

do Dia Internacional da Mulher (8 de Março).

澳門沙梨頭坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Patane

14/1/2008 $ 10,000.00 萬家歡樂賀土地寶誕。

Celebração da Festa do Deus da Terra.

澳門京都之友曲藝會

Associação de Canção dos Amigos de 

Metropole de Macau

20/2/2008 $ 3,000.00 拾壹週年曲藝折子戲晚會。

Sarau de ópera chinesa, em comemoração do 

11.º aniversário da Associação.

澳門周剛藝苑

Macau Campo das Belas-Artes Chau Kong

20/2/2008 $ 3,000.00 開心歡樂粵曲聯歡晚會。

Noite de concerto de ópera chinesa.

澳門果欄六街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio de Moradores 

de Seis Vias Públicas, abrangendo a Rua dos 

Faitiões

28/1/2008 $ 1,500.00 綠色之旅樂遊遊。

Passeio a zonas verdes.
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澳門長者體育總會

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

14/1/2008

18/1/2008

$ 8,000.00 健身操指導員培訓班。

Curso de formação de professores de ginástica.

2008年第七屆二十四式太極拳、三十二式太極

劍、蓮花太極扇團體聯歡賽。

7.º Concurso de Tai Chi, lanças e leques para 

idosos 2008.

澳門保護遺棄動物協會

Associação de Protecção aos Animais

Abandonados de Macau

14/1/2008 $ 15,000.00 協會之運作經費（第一季）。

Despesas de funcionamento da Associação de 

Protecção de Animais Abandonados de Macau 

(1.º semestre).

澳門俊彥曲藝社

Associação de Ópera Chinesa Chon In de 

Macau

17/4/2008 $ 3,000.00 俊彥聲韻會知音。

Sarau de música.

澳門星光藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Seng Kuong 

Ngai Un» de Macau

20/2/2008 $ 3,000.00 星光八載粵韻會知音。

Festa de ópera chinesa em comemoração do 8.º 

aniversário da Associação.

澳門紅館文化協會

Associação de Cultural Hung Kun de Macau

21/4/2008 $ 3,000.00 紅館敬老金曲之夜。

Noite de canto musical para idosos.

澳門音樂曲藝團

Associção de Ópera Chinesa de Macau

31/3/2008 $ 3,000.00 鐘韻星輝盧國堯曲藝作品演唱會。

Concerto de música.

澳門桃李藝術協會

Associação de Artística Tou Lei de Macau

17/4/2008 $ 3,000.00 余寄寒形意書法，卓國平、羅志奇雕塑藝術品

聯展。

Exposição colectiva de obras de caligrafia, 

pintura e escultura dos artistas U Kei Hon e 

Cheok Kuok Peng.

澳門海傍、海邊街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Marginal

14/1/2008         

28/1/2008

$ 5,000.00 同歡樂家庭五子棋比賽活動。

Concurso Familiar de xadrez Gobang.

“認識澳門、展望未來”活動。

Actividade ao ar livre sobre «Conhecer Macau 

e Perspectivar o seu Futuro».

澳門浩然曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Hou Yin de 

Macau

31/3/2008 $ 3,000.00 浩然曲藝會知音。

Concerto de ópera chinesa.

澳門草堆六街區坊眾互助慈善會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi»

14/1/2008 $ 3,000.00 “識飲識食”之營養講座。

Palestra sobre «Alimentação equilibrada».

慶祝土地爺爺寶誕。

Cerimónia em comemoração da Festa do Deus 

da Terra.

澳門國粹曲藝會

Associação de Ópera Chinesa de Kuok Soi 

de Macau

31/3/2008 $ 3,000.00 《一年一度會知音曲藝晚會》。

Sarau anual de ópera chinesa.

澳門婦女聯合總會

Associação das Senhoras Democráticas de 

Macau

14/1/2008         

18/1/2008

$ 24,000.00 慶祝“三、八”國際婦女節酒會。

Festa, em comemoração do Dia da Mulher 

(8 de Março).



N.º 30 — 23-7-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7135

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

澳門婦女聯合總會

Associação das Senhoras Democráticas de 

Macau

慶祝母親節綜合活動。

Actividades diversas, em comemoração do Dia 

da Mãe.

澳門雀仔園福德祠土地廟值理會

Associação de Beneficicência Foc Tac Chi ou 

Tu Ti Mio de Macau

18/1/2008 $ 25,000.00 慶祝土地誕活動暨敬老。

Festa de confraternização para idosos, alusiva à 

Festa do Deus da Terra.

澳門勝健曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Seng Kin de 

Macau

28/1/2008 $ 3,000.00 絲竹傳情金曲夜。

Noite de canto.

澳門提柯區坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútuo dos Moradores do Bairro « Ô Tâi»

14/1/2008 $ 5,000.00 “萬家歡樂”賀元宵2008。

Festividade do 15.º dia do Ano Novo Lunar de 

2008.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associação dos Moradores 

de Macau

14/1/2008

18/1/2008

25/1/2008

28/1/2008

$ 252,860.20 「適飲，適食」健康美食大比拼。

Concurso culinário de pratos favoráveis à saú-

de, subordinado ao tema «Saiba comer e be-

ber».

賀新春粵劇折子戲專場。

Espectáculo de ópera chinesa, em celebração 

do Ano Novo Lunar.

戊子年龍獅齊舞賀新歲。

Dança do leão e dragão para celebrar o Ano 

Novo Lunar 2008.

街總大廈管理資源中心經常性財政支出、活動

及培訓費用（第一季）。

Despesas financeiras correntes. Despesas para 

actividades diversas e formação (1.º semestre).

街總栢蕙活動中心基本行政運作費用、活動及

培訓費用（第一季）。

Despesas básicas de gestão administrativa. Des-

pesas para actividades diversas e formação 

(1.º semestre).

北區長者「古靈精怪」扮晒嘢挑戰賽。

Concurso de representação em palco para idosos 

da zona Norte.

『耆』『績』Wii模擬世界運動會。

Jogos (Wii) desportivos mundiais para idosos.

澳門街坊會聯合總會青洲社區中心

Centro Comunitár io da I lha Verde da 

UGAMM

14/1/2008 $ 2,000.00 畫出離島新風貌。

Desenho da nova fisionomia das Ilhas.

澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

Centro de Apoio Comunitário da Areia Preta 

da UGAMM

14/1/2008         

28/1/2008

$ 4,000.00 「健康生活齊共享」工作坊。

Workshop sobre «Vida saudável».

親子樂遊遊。

Passeio para pais e filhos.

“預防登革熱”之健康講座。

Palestra sobre «Prevenção da Febre de Dengue».
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澳門街坊總會青少年綜合服務中心

Centro de Serviços Integrado de Crianças e 

Jovens da UGAMM

28/1/2008 $ 2,000.00 「公共地方總規章」問答填充遊戲。

Jogos de perguntas e respostas com atribuição 

de prémios sobre o «Regulamento Geral dos 

Espaços Públicos».

澳門街坊總會祐漢社區中心

Centro Comunitário Iao Hon da UGAM

14/1/2008 $ 5,000.00 送舊迎新盆栽設計比賽。

Concurso de concepção de bonsai, em come-

moração do Ano Novo Lunar.

「服務社區十四載，和諧家庭攜手創」親子同

樂日。

Dia de convívio para pais e filhos — «Prestação 

de serviços na zona comunitária durante 14 

anos, vamos criar famílias harmoniosas».

澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

14/1/2008         

28/1/2008

$ 5,000.00 “健康社區”公民教育系列活動。

Actividades sobre a educação cívica «Comuni-

dade saudável».

好公民常識問答比賽。

Concurso de perguntas e respostas — «O Bom 

Cidadão».

澳門詠芝曲藝社

Macau Weng Chi Kok Ngai Se

18/1/2008 $ 3,000.00 詠芝金春粵韻會知音曲藝晚會。

Sarau de ópera chinesa.

澳門媽閣水陸演戲會

Associação de Ópera Chinesa dos Moradores 

Marítimos e Terrestres da Barra de Macau

18/1/2008 $ 30,000.00 恭祝天后娘媽寶誕演戲酬神。

Concerto de ópera chinesa, em celebração do 

aniversário da deusa A-Má.

澳門新馬路坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Avenida Almeida Ribeiro

14/1/2008 $ 5,000.00 萬家歡樂福滿盈。

Convívio entre famílias.

澳門新韻粵劇曲藝研習社 31/3/2008 $ 2,500.00 《迎夏日粵曲演唱晚會》。

Sarau de ópera chinesa em recepção do Verão.

澳門筷子基坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútuo dos Moradores do Bairro Fai Chi Kei

14/1/2008 $ 20,000.00 “坊眾同樂”恭賀土地爺爺寶誕。

Celebração da Festa do Deus da Terra.

澳門筠怡曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Kuan I de 

Macau

18/1/2008 $ 3,000.00 巨星影子顯光華敬老會知音。

Sarau de música para idosos.

澳門路環居民聯誼會

Associação de Moradores de Coloane

14/1/2008           

28/1/2008

$ 2,000.00 預防流感衛生講座。

Palestra sobre higiene.

離島郊外遊。

Passeio às Ilhas.

澳門敲擊樂協會

Associação de Percussão de Macau

31/3/2008 $ 5,000.00 3+1敲擊樂音樂會。

Concerto de instrumentos de percussão 3+1.

澳門福隆區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, 

Abrangendo a Rua da Felicidade e Vias Cir-

cundantes

14/1/2008         

28/1/2008

$ 6,000.00 增廣見聞認識澳門知多的。

Actividade subordinada ao tema «Conhecer a 

história e cultura de Macau».
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受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

澳門福隆區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, 

Abrangendo a Rua da Felicidade e Vias Cir-

cundantes

慶祝母親節聯歡餐會及探訪獨居長者。

Actividade de convívio em celebração do Dia 

da Mãe e visita a idosos independentes.

溫馨四月天。

Passeio interessante sobre a história de Macau.

澳門豪情曲藝會 17/4/2008 $ 2,800.00 慶祝五一國際勞動節曲藝晚會。

Noite de espectáculo de canções artísticas, em co-

memoração do Dia do Trabalhador (1 de Maio).

澳門劇場文化學會

Macao Theatre Culture Institute

31/3/2008 $ 3,000.00 「波希米亞的藍天——鄭冬旅行攝影裝置展」。

Exposição de instalações fotográficas de 

Cheang Tong —  «O céu azul da Bohemia».

澳門樂鳴曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Lok Meng» 

de Macau

17/4/2008 $ 3,000.00 名曲鳴歌開心夜。

Espectáculo de ópera chinesa.

澳門餘情雅集

Macau U Cheng Nga Chap

20/2/2008 $ 3,000.00 《小白楊粵曲緣聚廿載情》曲藝晚會。

Sarau de ópera chinesa.

澳門錦綉粵曲會

Associação de Ópera Chinesa Kam Sao de 

Macau

28/1/2008 $ 3,000.00 弦歌致意曲藝晚會。

Sarau de música.

澳門濤星曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Tou Seng de 

Macau

18/1/2008 $ 3,000.00 濤星曲藝會知音。

Sarau de música.

嶺南音樂曲藝會

Associação de Música e Ópera Chinesa 

Leng Nam de Macau

31/3/2008 $ 3,000.00 胡棟榮師生友粵曲演唱會。

Concerto de ópera chinesa pelo professor Wu 

Tong Weng e seus alunos.

離島婦女互助會

Associação de Mútuo Auxílio das Mulheres 

das Ilhas

14/1/2008          

28/1/2008

$ 15,000.00 元宵佳節齊歡度。

Festa de confraternização, em comemoração do 

15.º dia do Ano Novo Lunar.

預防流感健康講座。

Palestra sobre «Prevenção da gripe aviária».

慶祝三八國際婦女節園遊會。

Actividades, em comemoração do Dia da Mulher 

(8 de Março).

親親媽咪溫馨同樂日。

Convívio afectivo no Dia da Mãe.

氹仔坊眾聯誼會

Associação de Moradores da Taipa

14/1/2008

31/1/2008  

$ 115,000.00 新春曲藝園遊晚會。

Sarau de ópera chinesa, em celebração do Ano 

Novo Lunar.

氹仔坊眾恭祝北帝寶誕。

Celebração da Festa do Deus Pak Tai pelos mo-

radores da Taipa.

二零零八年七月十六日於民政總署

管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $17,522.00）

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de Ju-
lho de 2008.

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 17 522,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

2.ª relação trimestral do ano 2008 de contabilistas registados 
na Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas, ela-
borada para o efeitos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento da 
Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas:

財 政 局

名 單

根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第二款制

定二零零八年第二季度於核數師暨會計師註冊委員會的註冊會

計師清單：

註冊編號

N.º de reg.

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

896 鍾海明

Chong Hoi Meng

Alameda Dr. Carlos D’assumpção n.º 263, Edif. 

China Civil Plaza, 6.º andar M&N, Macau

於二零零八年四月八日註冊為

會計師

Registado como contabilista 

em 8/4/2008

467 方慧敏

Fong Vai Man

澳門飛良紹街9號紹昌大廈三樓A座

Rua de Leôncio Ferreira n.º 9, Edf. Siu Cheong, 2.º 

andar A, Macau

於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

894 甘麗玲

Kam Lai Leng

澳門新口岸宋玉生廣場335號獲多利中心20樓T-V

座

於二零零八年四月八日註冊為

會計師

Registado como Contabilista 

em 8/4/2008

279 劉杏娟

Lau Hang Kun

澳門高士德大馬路3號C-D6樓D座

Av. de Horta e Costa, n.º 3C-D, 6.º andar D, Macau

於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

550 梁金美

Leung Kam Mei Veronica

氹仔埃武拉街384號萬國華庭23樓B座 於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

409 Maria Edite Sales da Silva Rua de S. Tiago da Barra, Bloco 3, 5.º andar D, 

Macau

於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

338 潘慧君

Pun Vai Kuan

澳門大堂圍2L號永基大廈第二座5樓F座

Pátio da Sé 2L, Edf. Veng Kei, Bloco 2, 4.º andar F, 

Macau

於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

253 黃麗娟

Wong Lai Kun

澳門雅廉訪大馬路45號芬香閣15樓C座 於二零零八年四月八日中止註

冊

Inscrição suspensa em 8/4/2008

895 鍾瑜

Zhong Yu

澳門氹仔奧林匹克大馬路33號華寶花園第3座4樓Q 於二零零八年四月八日註冊為

會計師

Registado como contabilista 

em 8/4/2008

O Presidente da CRAC, Iong Kong Leong.

Visto. —A Directora, Orieta, Lau Ioc Ip.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

核數師暨會計師註冊委員會主席：容光亮

批閱：局長 劉玉葉

（是項刊登費用為 $2,140.00）



N.º 30 — 23-7-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7139

根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第二款制

定二零零八年第二季度於核數師暨會計師註冊委員會的註冊核

數師清單：

2.ª relação trimestral do ano 2008 de auditores de contas 
registados na Comissão de Registo dos Auditores e dos Conta-
bilistas, elaborada para o efeito do n.º 2 do artigo 8.º do Regula-
mento da Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilis-
tas: 

註冊編號 

N.º de reg.

姓名 

Nome

職業住所 

Domicílio profissional

備註 

Nota

893 包敬燾

Bao King To

澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場誠興銀行中

心18樓

於二零零八年四月八日註冊為核數師。

Registado como auditor de contas em 

8/4/2008.

213 馮志雲

Fung Chi Wan

澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓H-N座

Av. do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, 19.º an-

dar H-N, The Macau Square Apartment, Macau

於二零零八年四月八日中止註冊。

Inscrição suspensa em 8/4/2008.

360 Gonçalo José 

Parreira da 

Silva Neves

澳門上海街175號中華總商會大廈10樓A及E座

Rua de Xangai, n.º 175, Edf. da Assoc. Com. de 

Macau, 10.º andar, A e E, Macau

於二零零八年四月八日中止註冊。

Inscrição suspensa em 8/4/2008.

876 李玉玲

Lei Ioc Leng

澳門荷蘭園正街113號荷蘭花園大廈20樓G座 於二零零八年四月二十九日註冊為核數師。

Registado como auditor de contas em 

29/4/2008.

217 黃仁述

Wong Yan Sut

澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓H-N座

Av. do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, 19.º an-

dar H-N, The Macau Square Apartment, Macau

於二零零八年四月八日中止註冊。

Inscrição suspensa em 8/4/2008.

897 余國權

Yu Kwok Kuen 

Harry

澳門蘇亞利斯博士大馬路323號中國銀行大廈24

樓BC座

於二零零八年四月二十九日註冊為核數師。

Registado como auditor de contas em 

29/4/2008.

O Presidente da CRAC, Iong Kong Leong.

Visto. — A Directora, Orieta, Lau Ioc Ip.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos La-
borais, publicar a listagem dos apoios concedidos no 2.º trimes-
tre do ano de 2008:

核數師暨會計師註冊委員會主席：容光亮

批閱：局長 劉玉葉

（是項刊登費用為 $1,390.00）

勞 工 事 務 局

名 單

為履行關於給予私人機構財政資助的九月一日第54/GM/97

號批示，勞工事務局現刊登二零零八年第二季度受資助實體的

名單：

受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門本地工人權益會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

25/03/2008

$ 131,940.00
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受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門民生協進會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

18/03/2008

$ 41,700.00

澳門職工民心協進會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 10,800.00

澳門幼兒保教職工協會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

25/03/2008

$ 24,600.00

澳門三行民益會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008、

16/04/2008及

27/05/2008

$ 110,540.00

澳門職工聯盟 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 18,000.00

澳門三行工友互助會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 10,500.00

澳門賽馬會員工互助會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

18/03/2008

$ 43,500.00

澳門物業管理員職工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 7,800.00

澳門勞工督察工會

Associação Sindical dos Inspectores de

Trabalho de Macau

運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008、

02/04/2008及

24/04/2008

$ 28,300.00

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

16/04/2008

$ 465,000.00

澳門建築機械工程商會

Associação dos Proprietários Máquinas de 

Construção de Macau

運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 150,100.00

澳門建造業總工會

Associação Geral dos Operários de Constru-

ção Civil de Macau

運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008及

24/04/2008

$ 268,475.00

澳門裝修業職工會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

24/04/2008 $ 9,400.00

澳門混凝土業職工會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

24/04/2008 $ 12,032.00

澳門中華新青年協會

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

24/03/2008 $ 200,000.00
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二零零八年七月四日於勞工事務局

局長 孫家雄

（是項刊登費用為 $ 3,119.00）

公 告

勞工事務局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號法令修訂之《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，以文件審查方式，進行有限制的普通晉

升開考，以填補本局人員編制高級技術員組別第一職階顧問高

級技術員一缺。

上述開考通告張貼於馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場

大廈二樓本局行政財政處以供查閱。申請報考期限為十日，由

本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作

日起計。

二零零八年七月九日於勞工事務局

局長 孫家雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

勞工事務局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號法令修訂之《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，以文件審查方式，進行有限制的普通晉

升開考，以填補本局人員編制專業技術員組別第一職階特級助

理技術員四缺。

上述開考通告張貼於馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場

大廈二樓本局行政財政處告示板以供查閱。申請報考期限為十

日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一

個工作日起計。

二零零八年七月十一日於勞工事務局

局長 孫家雄

（是項刊登費用為 $920.00）

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 4 de Ju-
lho de 2008.

O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

(Custo desta publicação $ 3 119,00)

Anúncios

   Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administracão Pública de Macau 
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior assessor, 1.º escalão, do grupo de técnico superior do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, 
Edifício «Advance Plaza», 2.º andar. O prazo para a apresenta-
ção de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 9 de Ju-
lho de 2008.

O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administracão Pública de Macau 
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.ª 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, para o preenchimento de quatro lugares 
de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão, do grupo de técnico 
profissional do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, 
Edifício «Advance Plaza», 2.º andar. O prazo para a apresenta-
ção de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 11 de 
Julho de 2008.

O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros a particulares e a entidades 
particulares, vem a Autoridade Monetária de Macau publicar a 
lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano 2008: 

澳 門 金 融 管 理 局

名 單

為執行八月二十六日第54/GM/97號批示，有關給予私人和 

私人機構的財政資助，澳門金融管理局公佈二零零八年第二季

度的資助名單：

受資助實體 

Entidade beneficiária

批示日期 

Data da

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

澳門金融學會

Instituto de Formação Financeira

13/03/2008 $ 360,465.00 資助2007年度的活動經費。

Apoio financeiro às actividades desenvolvidas 

no ano 2007.

總額

Total

$ 360,465.00

Autoridade Monetária de Macau, aos 16 de Julho de 2008.

Pel’O Conselho de Administração: 

Presidente:  Anselmo Teng. 

Administrador: António José Félix Pontes.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Aviso

Aviso n.º 009/2008-AMCM

Assunto: Guia para Prevenção e Combate ao Branqueamento 
de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo na Actividade Se-
guradora

Tendo em atenção a necessidade de se proceder à revisão das 
instruções respeitantes à prevenção e combate ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo na activida-
de seguradora;

Ao abrigo da competência supervisora que lhe é conferida 
pelo disposto nos artigos 6.º e 9.º do seu Estatuto, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e pelo estabelecido na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 
30 de Junho (Diploma Regulador da Actividade Seguradora), o 
Conselho de Administração da AMCM determina que:

1.º Na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo as instituições seguradoras e os 
mediadores de seguros devem seguir as instruções contidas no 
documento anexo a este aviso e que dele faz parte integrante 
como se no mesmo fosse transcrito;

2.º A inobservância, por parte das instituições seguradoras e 
dos mediadores de seguros, dessas instruções é punida nos ter-
mos dos preceitos aplicáveis às infracções relativas ao exercício 
da actividade seguradora e da mediação de seguros, bem como 
do quadro legal sobre branqueamento de capitais e financia-
mento do terrorismo; e

二零零八年七月十六日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

委員：潘志輝 

（是項刊登費用為 $1,087.00）

通 告

第009/2008-AMCM號通告

事項：預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助恐怖主義

的操作指引

鑒於有需要修訂預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助

恐怖主義的操作指引；

澳門金融管理局行政委員會根據三月十一日第14/96/M號法

令核准的《澳門金融管理局通則》第六條及第九條，以及六月

三十日第27/97/M號法令（即保險活動的規範法規）第十條第

二款a項規定所賦予的監管權限，作出如下決定：

1、在預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作上，保險

公司及保險中介人需遵守本通告附件所列的操作指引，有關附

件屬本通告之組成部分並視作轉錄；

2、如保險公司及保險中介人不遵守有關指引，將根據適用

於從事保險及保險中介活動違法行為的規定以及有關清洗黑錢

及資助恐怖主義的法規的規定處罰；及
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3、廢止2006年8月18日第009/2006-AMCM號通告及2006

年10月11日第012/2006-AMCM號通告。

二零零八年六月二十六日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

委員：潘志輝

3.º São revogados os avisos n.os 009/2006-AMCM e 012/2006- 
-AMCM, respectivamente de 18 de Agosto e 11 de Outubro de 
2006.

Autoridade Monetária de Macau, aos 26 de Junho de 2008. 

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Anselmo Teng.

O Administrador, António José Félix Pontes.
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I. 引言

1. 日益開放的經濟體系為犯罪所得之財產或利益提供了各

樣轉換、轉移或掩飾的途徑，令罪犯可在使用該等財產或利益

的同時，而不受懲處。為此，國際組織呼籲立法者及監管當局

團結一致，採取適當的措施防範和遏止這類活動。

2. 有鑒於此，澳門金融管理局訂立了本指引，所有在澳門

成立及獲准經營保險業務的公司、私人退休基金管理公司、再

保險公司、自保公司及保險中介人等都必須遵從這指引，以防

止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動。 內文中“保險機構”一

詞泛指保險公司、私人退休基金管理公司、再保險公司， 以及

自保公司。

II. 背景

II. 1 甚麼是洗黑錢和恐怖主義融資活動？

3.“洗黑錢”是指處理源自罪犯的非法得益，藉此掩飾其

非法來源。在成功清洗這些得益後，罪犯便能享用所得錢財，

毋須透露其來源。它可以不同的形式出現。

4. 洗黑錢的主要目的是通過合法或不合法的來源或商業活

動得來的金錢轉為合法的收入。

5.“恐怖主義融資活動”是指以任何方式，直接或間接、

蓄意提供或收取款項、意圖使用該款項，或在知道款項用途的

C. Lista de Bolsas de Valores reconhecidas 

D. Transacções associadas a localizações que revestem

preocupação (envolvendo instituições financeiras) 

E. Exemplo para as notações para países de risco 
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H. Exemplo para o processo de controlo 
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J. Fontes de informação 

K. Impresso de participação ao Gabinete 

de Informação Financeira  

I. INTRODUÇÃO

1. A crescente abertura dos diversos sistemas económicos 
proporciona que, através dos mais variados meios, sejam con-
vertidos, transferidos ou dissimulados bens ou rendimentos 
gerados por actividades criminosas, permitindo que os mesmos 
sejam impunemente utilizados pelos seus autores. Para fazer 
face a esta situação, têm aumentado os apelos das organizações 
internacionais à solidariedade dos legisladores e autoridades de 
supervisão no sentido de serem adoptadas medidas adequadas à 
prevenção e repressão de tais actividades.

2. É neste cenário que a AMCM estabeleceu as presentes ins-
tru ções que as seguradoras, as sociedades constituídas com o 
objec tivo exclusivo de gestão de fundos de pensões de direito 
privado, as resseguradoras, as seguradoras cativas que forem 
autorizadas a exercer a actividade em Macau e os mediadores 
de seguros devem seguir tendo em vista a prevenção e combate 
às actividades de branqueamento de capitais e de financiamento 
do terrorismo. Nestas instruções, o termo «instituição(ões) segu-
radora(s)» refere-se não apenas a seguradora(s), mas também, 
com as necessárias adaptações, a sociedade(s) consti tuída(s) com 
o objectivo exclusivo de gestão de fundos de pensões de direito 
privado, a resseguradora(s) e a seguradora(s) cativa(s).

II. CONTEXTO

II.1. Em que consiste o Branqueamento de Capitais e o 
Finan ciamento do Terrorismo?

3. O branqueamento de capitais é o processamento dos ren-
dimentos do crime de forma a ocultar a sua origem ilegal. Uma 
vez «branqueados» esses rendimentos com sucesso, o criminoso 
pode dispor desse numerário sem revelar a sua fonte original. O 
branqueamento de capitais pode ocorrer de várias formas.

4. O principal objectivo do branqueamento de capitais é, 
assim, legitimar rendimentos com origem em procedências ou 
negócios legais ou ilegais.

5. O financiamento do terrorismo pode ser definido como o 
for necimento ou recepção intencional de fundos, por quaisquer 
meios e directa ou indirectamente, com o objectivo desses fun-
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情況下，進行或協助進行恐怖主義活動。而用以進行恐怖主義

活動的款項也可來自合法收入。

6. 對於恐怖分子而言，資金的採集並非其最終的目的，而

是用作恐怖襲擊犯罪的手段。恐怖主義融資活動並不計較被傳

輸的資金是否來自合法或非法來源。事實上，恐怖主義融資活

動所涉及的資金通常在被送交匯款之前，與任何違法活動並無

關連。例如，有時在捐贈者不知情的情況下，合法的資金被捐

贈予某些實質上為恐怖分子組織的掛名慈善機構。

II. 2. 保險業在洗黑錢過程中的可能用途

7. 保險業很容易被利用作為進行洗黑錢和恐怖主義融資活

動。在人壽保單到期或退保時，保單持有人或其他受益人便可

獲得該等款項；而在保單到期或退保前，保單持有人亦可更改

保單上的受益人，使款項轉付給新的受益人；保單亦可作為抵

押品，用以購買其他金融的產品。這類投資本身可能是源自金

融體系內某複雜交易網絡中的一部分。

8. 保險機構最常遇到的洗黑錢或恐怖主義融資活動，是以

投保書形式，訂立整付保費合約。在各類保險合約中，作為洗

黑錢或恐怖主義融資活動的工具，整付保費的投資特別具吸引

力，這些例子包括：

— 投資相連或非投資相連整付保費的保單；

— 買入年金；

— 一次過付清現有人壽保險合約的補足金額；以及

— 一次過付清個人退休金合約的供款。

9. 罪犯可通過誇大或詐騙賠償方式，以非壽險進行清洗黑

錢或恐怖主義融資活動，例如，以縱火或其他方法詐騙賠償，

索回部分所投資的不法資金。恐怖分子以財產保險獲取資金的

例子，包括以勞工保險賠償來支持恐怖分子，以及運送恐怖活

動物資的首層保障和貿易信貸。

10. 成立虛假的（再）保險公司或再保險中介人、出面保險

dos serem utilizados, ou com o conhecimento que os mesmos são 
para ser utilizados, para facilitar ou desencadear actos terroristas. 
O terrorismo pode ser financiado por rendimentos legítimos.

6. Para os terroristas, a obtenção de fundos não é por si só um 
fim mas um meio de cometer um ataque terrorista. Com o finan-
ciamento do terrorismo é irrelevante se os fundos em apreço 
provêm de origem legal ou ilegal. Na realidade, o financiamento 
do terrorismo envolve frequentemente fundos que, antes de se-
rem enviados, não estão relacionados com qualquer actividade 
ilegal. Têm ocorrido exemplos na doação de fundos legítimos a 
associações de caridade, as quais, às vezes sem o conhecimento 
dos doadores, são, de facto, frentes de organizações terroristas.

II.2. Vulnerabilidades na Actividade Seguradora

7. A indústria seguradora é vulnerável ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo. Quando uma apóli-
ce do seguro de vida se vence ou é resgatada, através dela são 
disponibilizados fundos para o tomador do seguro ou outros 
beneficiários. O beneficiário do contrato pode ser substituído an-
tes do vencimento ou resgate, com o objectivo dos pagamentos 
poderem ser efectuados pela instituição seguradora ao novo be-
neficiário. Uma apólice de seguro pode ser usada como garantia 
para adquirir outros instrumentos financeiros. Estes investimen-
tos podem, por si só, constituir simplesmente uma parte de uma 
sofisticada teia de transacções complexas e que têm a sua origem 
algures no sistema financeiro.

8. A forma mais comum de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo que as instituições seguradoras 
se defrontam reveste a forma de proposta para a celebração 
de uma apólice de prémio único. Como exemplos do tipo de 
contratos que são particularmente atractivos como veículo para 
o branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo 
têm-se as aplicações de prémio único, como:

— Contratos «unit-linked» ou contratos «non unit-linked» de 
prémio único;

— Compra de seguro de rendas («annuities»);

— Entregas, de uma só vez, do valor de um contrato de segu-
ro de vida já existente; e

— Contribuições, de uma só vez, para contratos respeitantes a 
pensões de reforma.

9. O branqueamento de capitais ou o financiamento do ter-
rorismo em seguros não-vida pode ser visto em sinistros infla-
cionados ou totalmente falsos, como, por exemplo, fogo posto 
ou outros meios provocando um sinistro falso com o objectivo 
de recuperar parte dos fundos ilegítimos investidos. Exemplos 
como o financiamento do terrorismo pode ser facilitado através 
de seguros não-vida, incluem o uso de pagamentos, ao abrigo 
de apólices de acidentes de trabalho, para apoiar terroristas a 
aguardar instruções para actuar e cobertura primária e crédito 
comercial para o transporte de materiais a serem utilizados por 
terroristas.

10. O branqueamento de capitais e o financiamento do ter-
rorismo utilizando o resseguro pode ocorrer, quer através do 
estabelecimento de seguradoras ou resseguradoras fictícias ou 
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業務和自保公司，或濫用一般的再保險交易等，都是用作清洗

黑錢和恐怖主義融資活動的方法。當中的例子包括：

— 故意經保險機構將犯罪得益或恐怖活動資金存放於再保

險公司，以掩飾資金的來源；

— 成立虛假的再保險公司，以清洗犯罪得益或協助恐怖分

子進行融資活動；以及

— 成立虛假的保險機構，藉此將犯罪得益或恐怖活動資金

存放於合法的再保險公司。 

11. 在分銷、承保和理賠方面，保險中介人都擔當著重要角

色。他們往往是保單持有人的直接聯繫人，因此，在防止及打

擊洗黑錢和恐怖主義融資活動方面，中介人應發揮著積極的作

用。

12. 在一般情況下，適用於保險公司的原則，應同樣適用於

保險中介人。擬進行洗黑錢或恐怖主義融資活動的人，可能會

透過不知道或不遵從必要程序、或沒有察覺或舉報可能屬洗黑

錢或恐怖主義融資活動個案的保險中介人，將經不法途徑所得

的資金轉交予保險機構。除中介人有責任對客戶進行身分查證

程序外，保險公司始終負有最終的責任。

II. 3. 國際性措施

13. 打擊洗黑錢財務行動特別組織（“財務行動特別組

織”）在一九八九年成立，旨在阻止罪犯利用金融體系清洗犯

罪得益。雖然澳門並非“財務行動特別組織”的成員，但作為

亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）的成員，本澳亦有定期參與

同類型組織舉辦的區域性會議。

14. 除其他事項外，財務行動特別組織提出《40項建議》，

內容涵蓋刑事司法制度和執法、金融體系及其監管，以及國際

社會合作打擊洗黑錢活動各方面。最新修訂的《40項建議》

在二零零三年六月公佈。二零零一年十月，財務行動特別組織

將其工作範圍擴展至有關打擊恐怖主義融資活動的事宜，並公

布《打擊恐怖主義融資活動特別建議》（在二零零四年十月再

次修訂）。這兩套建議，名為《40+9項建議》，訂出全球在

偵查、預防和遏止洗黑錢和恐怖主義融資活動方面的綱領。作

為亞太區打擊清洗黑錢組織的成員，澳門有責任遵行建議的措

施。

mediadores de resseguro, de esquemas de «fronting» e de segu-
radoras cativas, quer pelo uso incorrecto de operações normais 
de resseguro. Como exemplos indicam-se:

— A colocação deliberada, através de instituição seguradora, 
dos rendimentos do crime ou de fundos dos terroristas em res-
seguradoras com a finalidade de dissimular a origem dos fundos;

— O estabelecimento de resseguradoras fictícias, que podem 
ser usadas para branquear os rendimentos do crime ou para fa-
cilitar o financiamento de terroristas; e

— O estabelecimento de instituições seguradoras fictícias, que 
podem ser usadas para colocar os rendimentos do crime ou fun-
dos de terroristas em resseguradoras legítimas.

11. Os mediadores de seguros são importantes para a distri-
buição, a apreciação dos riscos e a regularização de sinistros. 
Frequentemente, são o elo directo com o tomador do seguro e, 
assim, os mediadores devem desempenhar um papel importante 
na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao fi-
nanciamento do terrorismo.

12. Os mesmos princípios que se aplicam às instituições segu-
radoras devem aplicar-se, na generalidade, aos mediadores de 
seguros. O indivíduo que deseja branquear dinheiro ou financiar 
o terrorismo pode procurar um mediador de seguros que não 
esteja informado quanto aos procedimentos necessários, ou que 
não efectue os mesmos, ou que falhe em reconhecer ou partici-
par informação respeitante a eventuais casos de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo. Os mediadores 
podem eles próprios ser utilizados para canalizar fundos ilegí-
timos para instituições seguradoras. Além da responsabilidade 
dos mediadores, o dever de vigilância relativo ao cliente recai, 
em última análise, na responsabilidade da instituição seguradora.

II.3. Iniciativas Internacionais

13. O Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento 
de Capitais (GAFI) foi constituído em 1989 num esforço para 
frustar tentativas dos criminosos em branquearem os rendi-
mentos de actividades criminosas através do sistema financeiro. 
Embora Macau não seja membro do GAFI, tem participado 
regularmente nas reuniões de uma entidade congénere de nível 
regional, atendendo que é membro do «Asia/Pacific Group on 
Money Laundering» (APG). 

14. Entre outras acções, o GAFI preparou «40 Recomenda-
ções» que cobrem o sistema judicial na área penal e execução 
de leis, o sistema financeiro e a sua regulamentação e a coo-
peração internacional contra o branqueamento de capitais. A 
última versão das «40 Recomendações» foi efectuada em Junho 
de 2003. Em Outubro de 2001, o GAFI expandiu o seu âmbito 
de acção para cobrir áreas respeitantes ao financiamento do ter-
rorismo e publicou as «Recomendações Especiais relativas ao 
Financiamento de Terroristas» (posteriormente actualizadas em 
Outubro de 2004). Estes dois conjuntos de «Recomendações», 
conhecidas como as «40+9 Recomendações», estabelecem o 
quadro internacional para detectar, prevenir e suprimir as ac-
tividades de branqueamento de capitais e de financiamento do 
terrorismo. Como membro do APG, Macau está obrigado a se-
guir as medidas constantes das «Recomendações».
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15. 為確保金融界能符合“防止洗黑錢及恐怖主義融資活

動”準則的發展，國際保險監督聯會（“保監聯會”）按保險

核心原則（ICP）28，在二零零四年十月發表《防止洗黑錢及

打擊恐怖主義融資活動指引文件》，該指引所採納的準則是以

財務行動特別組織對保險業的特定慣例和情況所提出的《40+9

項建議》而釐定。文本可從保監聯會的網站（ht tp：//www.

iaisweb.org）內下載。

II. 4. 洗黑錢的階段

16. 洗黑錢通常有三個常見的階段，由於當中經常涉及很多

交易，保險機構可能會因此而察覺到當中潛在的犯罪活動。這

些階段包括：

（a）存放——以實物方式處置來自不法活動的現金；

（b）掩藏——通過複雜的金融交易來隱藏款項的來源，把

從不法活動所得的款項抽離其來源，以擾亂審計線索和隱藏款

項擁有者的身分；以及

（c）整合——營造假像使人以為源自不法活動的財富是來

自合法來源所得。如果上述的掩藏過程成功的話，整合計劃可

以有效地把經清洗的款項融入一般金融體系之內，令人以為有

關款項是來自合法的商業活動。

17. 下圖更詳盡地說明洗黑錢的各個階段。

15. Com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento dos 
padrões preventivos do branqueamento de capitais e do finan-
ciamento do terrorismo nos sectores financeiros, a «International 
Association of Insurance Supervisors» (IAIS), em conformidade 
com o «Princípio Fundamental de Supervisão de Seguros 28» 
(«Insurance Core Principle» — ICP 28) emitiu, em Outubro de 
2004, um «Guia de Combate ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo», no qual se adaptam os padrões 
prosseguidos nas «40+9 Recomendações» do GAFI às práticas 
específicas e particularidades da actividade seguradora. Esse 
«Guia» pode ser impresso do «website» da IAIS em http://www.
iaisweb.org.

II.4. Etapas do Branqueamento de Capitais

16. São três as etapas habituais no branqueamento de capitais, 
durante as quais pode haver numerosas transacções efectuadas 
por branqueadores que são susceptíveis de chamar a atenção de 
uma instituição seguradora para uma actividade potencialmente 
criminosa:

— Colocação — a disponibilização física do numerário prove-
niente de actividade ilegal;

— Separação — o «corte umbilical» dos rendimentos ilícitos 
da sua origem através da criação de uma série complexa de 
transacções financeiras para dissimular a origem do numerário, 
subverter o rasto de auditoria e proporcionar o anonimato; e

— Integração — a atribuição de aparente legitimidade ao pro-
duto gerado pela actividade criminosa. Se o processo da separa-
ção tiver sido bem sucedido, através de esquemas de integração 
coloca-se o rendimento branqueado de novo na economia, de tal 
forma que retoma ao sistema financeiro como se fossem fundos 
provenientes de negócios legítimos.

17. O quadro seguinte ilustra, com maior detalhe, as etapas de 
branqueamento de capitais.

洗黑錢的過程

- 8 - 

18. , ),
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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

18. Note-se que as apólices de seguros são mais utilizados pe-
los criminosos nas duas primeiras fases (colocação e separação) 
do processo de branqueamento de capitais.

II.5. Legislação sobre Branqueamento de Capitais e Finan-
ciamento do Terrorismo em Macau

19. Tendo presente os problemas associados ao branqueamen-
to de capitais oriundos do tráfico de drogas, a primeira iniciativa 
legislativa neste domínio efectuada em Macau verificou-se com a 
publicação de legislação específica — Decreto-Lei n.º 5/91/M, de 
28 de Janeiro — salientando-se os artigos 22.º e 34.º, pelos quais 
se congelam e confiscam os rendimentos obtidos e as corres-
pondentes drogas e se considera crime o branqueamento desses 
rendimentos. Todavia, o crime de branqueamento de capitais, 
enquanto ilícito autónomo por si próprio (isto é, sem estar asso-
ciado à actividade criminosa geradora dos capitais a branquear), 
apenas foi contemplado em Macau através do artigo 10.º da Lei 
n.º 6/97/M, de 30 de Julho. 

20. Mais recentemente, a «Lei sobre prevenção e repressão 
do crime de branqueamento de capitais» (Lei n.º 2/2006, de 23 
de Março) e a «Lei sobre prevenção e repressão dos crimes de 
terrorismo» (Lei n.º 3/2006, de 30 de Março) vieram a introdu-
zir alterações substanciais no ordenamento jurídico de Macau 
ao redefinirem, respectivamente, os tipos de crimes de bran-
queamento de capitais e dos crimes associados ao terrorismo e 
actividades terroristas (incluindo o caso específico de financia-
mento do terrorismo) e ao consagrarem um conjunto de me-
didas preventivas a serem observadas na prevenção e combate 
daquelas actividades ilícitas. Estas medidas preventivas viriam, 
subsequentemente, a ser concretizadas quanto ao seu conteúdo 

18. 這裡需要強調的是，犯罪組織主要是通過首兩個階段

（存放及掩藏），利用保單作為清洗黑錢的渠道。 

II. 5 澳門有關打擊洗錢和恐怖主義融資活動的法例

19. 為了對付與販毒得益有關的洗黑錢活動，澳門首次在法

律範疇方面制訂了特別法，一月二十八日第5/91/M號法令。有

關法令的第二十二及三十四條對凍結、沒收販毒得益及毒品作

出規定，並把有關販毒得益的洗黑錢活動訂為刑事罪行。無論

如何，即使清洗的黑錢與犯罪活動沒有關連，清洗黑錢本身已

是不法的行為，在澳門受七月三十日第6/97/M號法令第十條所

管制。

20. 最近，三月二十三日第2/2006號法律《預防及遏止清洗

黑錢犯罪》和三月三十日第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主

義犯罪》對澳門的法律架構引進了不少的改革，重新訂明清洗

黑錢的罪行及與恐怖份子及恐怖活動有關的罪行（包括恐怖份

子融資活動的特別例子），及制定一系列的措施來預防及打擊
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有關的不法活動。四月七日第7/2006號行政法規，訂明需要遵

守有關措施的機構，令這些預防措施的內容及實施範圍更具體

化。

21. 作為打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動的預防措施，有關

法例規定已列明各經濟行業從業員的義務，任何可疑轉換、轉

移或掩飾不法財產或利益的活動，必須在交易執行後的兩個工

作天內向金融情報辦公室（GIF）舉報。

22. 第7/2006號行政法規第五條明確地規定，每當無法取得

所需客戶的身分和交易細節時，經營者（保險機構和保險中介

機構）一方有義務拒絕進行交易。

23. 第7/2006號行政法規第九條的規定，對違反上述義務之

自然人科處澳門幣10,000元至500,000元之罰款，而對法人則科

處澳門幣100,000元至5,000,000元之罰款。

24. 同樣地，若監管當局在履行其職責時，獲悉有關洗黑錢

或恐怖主義融資活動的情況，監管當局必須立即通知檢察院。

監管當局亦有權對違反舉報義務的有關個案進行調查，及對核

下受監管的機構展開起訴程序。

25. 第2/2006號法律第三條和第3/2006號法律第四條訂明，

將蓄意或協助處理掩飾非法利益之來源的行為，列為刑事罪

行。

26. 清洗黑錢的最高刑罰為入獄二至八年，而有關恐怖活動

的最高刑罰為入獄二十年，以及科處最多1000天的罰款。若犯

案者為法人，則法院可命令其解散。

27. 另一方面，根據刑法典的規定，任何人士如蓄意或涉

嫌向他人披露某些事項，而其披露可能會影響有關的調查，包

括清洗黑錢及恐怖主義融資活動，即構成「告密」罪名。“告

密”罪名的最高刑罰為入獄1年或科處最高240日的罰金。

III. 保險機構在防止打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動方面

應採取的政策、程序及監控措施 

28. 保險機構的管理高層應致力制訂適當的政策及程序，

以防止洗黑錢及恐怖分子融資活動，並確保有關政策及程序可

específico e âmbito de aplicação subjectiva (isto é, a indicação 
das entidades sujeitas ao cumprimento dessas medidas preventi-
vas), através do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, de 7 de 
Abril. 

21. Entre as medidas preventivas no combate às actividades 
de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo 
enunciadas nos diplomas em apreço, consta a obrigação, para 
diversos operadores económicos, de participarem ao Gabinete 
de Informação Financeira (GIF), até dois dias úteis após a sua 
realização, as operações suspeitas que envolvam a conversão, 
transferência ou dissimulação de bens ou produtos ilícitos.

22. Uma importante inovação introduzida pelo artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 7/2006 traduz-se no dever de 
recusa da realização das transacções por parte dos operadores 
(instituições seguradoras e mediadores de seguros) sempre que 
não lhes seja possível obter os elementos necessários à identifi-
cação dos clientes e das transacções.

23. O incumprimento do dever supramencionado é punível com 
a multa de MOP 10 000,00 (dez mil patacas) a MOP 500 000,00 
(quinhentas mil patacas) ou de MOP 100 000,00 (cem mil patacas) 
a MOP 5 000 000,00 (cinco milhões de patacas), consoante o in-
fractor seja pessoa singular ou colectiva, de acordo com o disposto 
no artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006.

24. Da mesma forma, as autoridades de supervisão, sempre 
que, no exercício das suas atribuições, tomem conhecimento de 
casos de branqueamento de capitais ou de financiamento do ter-
rorismo devem informar, de imediato, o Ministério Público. Por 
outro lado, dispõem de competência no sentido de investigarem 
situações de não-cumprimento da participação obrigatória e de 
iniciar processos de infracção relativamente às entidades sob a 
sua alçada supervisora.

25. Pelo artigo 3.º da Lei n.º 2/2006 e artigo 4.º da Lei n.º 3/2006 
considera-se como cometendo um crime quem participar ou 
ajudar em actividades conducentes a encobrir a origem ilegal de 
fundos ilícitos.

26. A sanção mais elevada que pode ser aplicada reside em 
prisão de 2 a 8 anos, para o caso de branqueamento de capitais, 
ou até um máximo de 20 anos, no caso de crimes associados ao 
terrorismo e multa até 1.000 dias ou dissolução judicial quando 
o crime for cometido por pessoa colectiva.

27. Por outro lado, a violação do segredo de justiça está pre-
vista no Código Penal, ao abrigo do qual uma pessoa comete 
esse crime se, conhecendo ou suspeitando conhecer qualquer 
facto, o divulga a outrém e que tal possa prejudicar quaisquer 
investigações, incluindo as relacionadas com actividades refe-
rentes ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 
terrorismo. Ao crime de violação do segredo de justiça corres-
ponde prisão até 1 ano ou, em alternativa, multa até 240 dias. 

III. POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLOS A 
SEREM ADOPTADOS PELAS INSTITUIÇÕES SEGURA-
DORAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUE-
AMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO

28. O órgão superior de gestão de uma instituição seguradora 
deve estar totalmente empenhado em estabelecer políticas, pro-
cedimentos e controlos apropriados referentes à prevenção do 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 
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發揮其效用。因此，保險機構應制訂以下政策、程序和監控措

施：

（a）保險機構應發出聲明，明確指出其對洗黑錢及恐怖分

子融資活動的政策，並通知各分公司、部門或附屬公司的全體

管理層和有關職員，同時有關政策應定期予以檢討；

（b）保險機構應遵照本指引第III.1.，III.2.，III.3.，III.4. 

和 III.5.部所載列的建議編訂指南，訂明以下事項的處理程序：

— 客戶接納程序；

— 對客戶身分進行仔細查證；

— 備存紀錄；

— 識別及舉報可疑交易；以及

— 職員的甄選及培訓。

（c）保險機構應指示其內部稽核／監察部門，定期查核職

員有否遵從有關打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的政策、程序

和監控措施；

（d）雖然我們了解域外規例的敏感性質，並且明白保險機

構的海外業務必須按當地法律和規例進行，但保險機構仍應確

保其海外分公司和附屬公司認識集團對洗黑錢及恐怖分子融資

活動的政策，並在適當情況下指示這些公司向當地的有關當局

舉報可疑個案；  以及

（e）保險機構應定期檢討洗黑錢及恐怖分子融資活動的政

策及程序，以確保其成效。

III. 1. 客戶接納程序

29. 保險機構與客戶建立業務關係前，應評估所需產品的特

點、該業務關係的目的和性質，以及任何其他相關因素，以便

擬訂和備存有關客戶關係的風險狀況剖析。保險機構應根據該

項評估，決定是否與該客戶建立業務關係。

30. 保險機構應制訂接納客戶的政策和程序，以識別對洗黑

錢和恐怖分子融資活動風險較一般為高的客戶及/或實益擁有人

的類別。保險機構應訂有清晰的內部指引，訂明那級管理人員

assegurar a sua efectividade. Assim, as instituições seguradoras 
devem implementar as seguintes políticas, procedimentos e con-
trolos:

(a) As instituições seguradoras devem emitir uma declaração 
clara de políticas relativas ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo e comunicar as mesmas a todos 
os elementos de gestão e ao pessoal de maior nível hierárquico, 
quer em sucursais, departamentos ou subsidiárias, devendo re-
ver essas políticas com periodicidade regular;

(b) As instituições seguradoras devem preparar manuais de 
instruções estabelecendo os procedimentos para:

— A aceitação do cliente;

— O dever de vigilância relativo ao cliente;

— A conservação de documentos;

— O reconhecimento e participação de transacções suspeitas; e

— O escrutínio e formação profissional do pessoal, 

com base nas instruções estabelecidas nas secções III.1., III.2., 
III.3., III.4. e III.5., respectivamente;

(c) As instituições seguradoras devem instruir os seus depar-
tamentos de auditoria/fiscalização no sentido de verificarem, 
com regularidade, o cumprimento das políticas, procedimentos 
e controlos contra as actividades de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo;

(d) Apesar de se ter em atenção a natureza sensível das regu-
lamentações extra-territoriais e, reconhecendo que as operações 
no exterior pelas instituições seguradoras devam ser conduzidas 
em conformidade com as leis e regulamentações locais, aquelas 
devem assegurar-se que as suas sucursais e subsidiárias no ex-
terior têm conhecimento das políticas do grupo respeitantes ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e, 
se apropriado, que foram instruídas no sentido de participarem 
as suas suspeitas à entidade local de recepção das mesmas; e

(e) Regularmente, as instituições seguradoras devem rever 
as políticas, procedimentos e controlos referentes ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo com vista a 
assegurar a sua efectividade.

III.1. Aceitação do Cliente

29. Previamente ao estabelecimento de uma relação de ne-
gócio, as instituições seguradoras devem avaliar a característica 
do produto solicitado, o propósito e a natureza da relação de 
negócio e quaisquer outros factores relevantes com o objectivo 
de criar e manter o perfil de risco da relação com o cliente. Com 
base nessa avaliação, a instituição seguradora deve decidir se 
aceita ou não a relação de negócio.

30. As instituições seguradoras devem desenvolver políticas 
e procedimentos de aceitação do cliente com o objectivo de 
identificar o tipo de clientes (o que é geralmente conhecido 
por «conheça o seu cliente» («Know your customer» — KYC) 
e/ou dos beneficiários efectivos que constituam um risco mais 
elevado que a média em relação ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo. Devem existir orientações 
internas claras quanto ao nível de gestão com capacidade para 
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可批准與該類客戶及/或實益擁有人建立業務關係。有關與較高

風險的客戶及/或實益擁有人建立業務關係的問題，應由高層管

理人員決定。

31. 保險機構在評估客戶關係的風險狀況時，應考慮以下因

素：

（a）保單的性質，特別是容易被利用來洗黑錢的保單，例

如整付保費保單； 

（b）相關活動的頻密程度和規模；

（c） 客戶及/或實益擁有人的來源地（例如出生地或居住

地）、客戶及/或實益擁有人建立業務的地點、與客戶及/或實

益擁有人有業務往來的交易對手的所在地，例如財務行動特別

組織指定的不合作國家及地區，或被列名於關注聲明中或其他

國際性制裁名單內的國家及地區（見第III.2.13.3.段），或據

保險機構所知在防止洗黑錢活動方面缺乏適當標準的國家及地

區；

（d）客戶及/或實益擁有人的背景或概況，例如是否政界

人士或與政界人士有連繫（見第III.2.13.2.段）； 

（e） 客戶及/或實益擁有人的業務性質，特別是容易被利

用進行洗黑錢的行業，例如貨幣兌換商或賭場等處理大量現金

的行業；

（f）作為他人代理的顧客，其個人的基本情況或背景；

（g）如屬公司的客戶及/或實益擁有人，其擁有權結構不

合理地過於複雜；

（h）繳款方式和繳款類別（例如以現金、電匯轉帳或第三

方開立的支票繳款，但繳款人與準客戶及/或實益擁有人之間看

來並無關連）； 

（i）資金/財富的來源；以及 

（j）反映客戶及/或實益擁有人屬較高風險類別的任何其他

資料（例如有關客戶及/或實益擁有人遭另一家金融機構拒絕與

其建立業務關係的資料）。

32. 這些是保險機構在評估其客戶及/或實益擁有人的風險

狀況時應考慮的相關因素。然而，有關因素並非客戶身分仔細

查證程序的一部分（指引內有明確的指示除外）。

33. 在初步接納客戶及/或實益擁有人後，若其戶口活動模

式與保險機構對該客戶及/或實益擁有人所認識者並不相符，則

aprovar uma relação de negócio com esses clientes e/ou benefi-
ciários efectivos. As decisões respeitantes ao estabelecimento de 
relacionamentos com clientes de maior risco e/ou beneficiários 
efectivos devem ser tomadas pelo nível superior de gestão.

31. Na avaliação do perfil de risco de uma relação com o 
cliente, uma instituição seguradora deve ter em consideração os 
seguintes factores:

(a) A natureza da apólice de seguro, que seja susceptível de 
risco de branqueamento de capitais, tal como as apólices de pré-
mio único;

(b) A frequência e a dimensão das actividades;

(c) A origem do cliente e/ou do beneficiário efectivo (p.e., o 
local do nascimento, a residência), o lugar onde a actividade do 
cliente e/ou do beneficiário efectivo está estabelecida, a locali-
zação das contrapartes com as quais o cliente e/ou o beneficiá-
rio efectivo conduz as transacções e negócios, como em Países 
e Territórios não-cooperantes (PTNCs) designados pelo GAFI, 
ou que constam na declaração de preocupações, ou em outras 
listas de sanções com implicações internacionais (ver a secção 
III.2.13.3), ou aqueles que sejam conhecidos pela instituição se-
guradora como carecendo de padrões próprios na prevenção de 
branqueamento de capitais;

(d) O historial ou perfil do cliente e/ou do beneficiário efecti-
vo, tal como sendo uma pessoa politicamente exposta ou ligado 
a esta (ver a secção III.2.13.2);

(e) A natureza da actividade do cliente e/ou do beneficiário 
efectivo, que possa ser particularmente susceptível ao risco de 
branqueamento de capitais, como as casas de câmbio ou casinos 
que manuseiam grandes quantias de numerário;

(f) O historial ou perfil do mandante subjacente quando o 
cliente está a actuar em nome de outra pessoa;

(g) Para um cliente pessoa colectiva e/ou um beneficiário 
efectivo, a detecção de estrutura complexa e injustificada de 
propriedade sem qualquer boa razão;

(h) Os meios de pagamento, bem como o tipo de pagamento 
(numerário, transferência telegráfica, cheque emitido por tercei-
ro sem qualquer aparente ligação com o provável cliente e/ou o 
beneficiário efectivo);

(i) A origem de fundos/riqueza; e

(j) Qualquer outra informação que possa sugerir que o clien te 
e/ou o beneficiário efectivo seja de alto risco (p.e., conhe cimento 
que o cliente e/ou o beneficiário efectivo foram recusados por 
outra instituição financeira para iniciar um relacionamento).

32. Estes são os factores relevantes que as instituições segura-
doras devem considerar na avaliação do perfil de risco dos seus 
clientes e/ou dos beneficiários efectivos. Todavia, não integram 
os procedimentos do dever de vigilância relativo ao cliente (a 
não ser que sejam explicitamente mencionados nestas instru-
ções).

33. Posteriormente à aceitação inicial do cliente e/ou do bene-
fi ciário efectivo, a constatação de um padrão de actividade que 
não se conforme com o conhecimento que a instituição segura-
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保險機構可能會考慮把有關客戶及/或實益擁有人重新歸類為較

高風險類別。

III. 2. 對客戶身分進行仔細查證

III. 2.1. 一般原則

34. 保險機構應盡一切努力，以確定所有要求提供服務的客

戶的真實身分。同時，亦應制訂明確政策，拒絕與未能提供身

分證明的客戶進行商業交易。

III. 2.2. 仔細查證措施

35. 保險機構不應存置匿名帳戶或使用假名的帳戶。保險機

構應對客戶及/或實益擁有人的身分進行仔細查證。有關措施應

包括以下各項： 

（a）透過可靠及獨立來源的文件、數據或資料，識別及核

實客戶的身分；

（b）識別及核實實益擁有人的身分，令保險機構確定知悉

誰是實益擁有人。就法人及法律安排而言，保險機構應了解其

擁有權及控制權結構； 

（c）索取有關客戶與保險機構之間所建立業務關係的目的

及預期性質的資料；以及 

（d）持續進行仔細查證及審核，即在維持業務關係期間

持續審核交易及帳戶，以確保已進行的交易與保險機構對客戶

及/或實益擁有人、其業務及風險狀況的認識相符，並在有需要

時，查核客戶的資金來源。 

36. 如保險機構須向客戶或實益擁有人以外的人士或公司支

付賠償、佣金和其他款項，則保險機構須識別及核實收受這些

款項人士的身分。

37. 當保險機構或保險經紀匯出或收取海外客戶（跨境轉

移）的款項達澳門幣20,000元（澳門幣貳萬元正）或以上，或

等值的其他貨幣時，應就有關交易詳加記載以下各項資料：

（a）交易序號；

（b）涉及的貨幣和金額；

（ c）收到客戶 /指示人員發出指示的日期和時間（如

有）；

（d）指示細節， 包括交收款項的方法（如有）；

dora tem do cliente e/ou do beneficiário efectivo, pode conduzir 
à reclassificação por aquela do cliente e/ou do beneficiário efec-
tivo como de maior risco.

III.2. Dever de vigilância relativo ao cliente («Customer 
Due Diligence» — CDD)

III.2.1. Princípio geral

34. As instituições seguradoras devem desenvolver todos os 
esfor ços para determinar a verdadeira identidade de todos os 
clientes que solicitem os seus serviços. Deve haver uma política 
explícita estabelecendo que as transacções não devem ser condu-
zidas com clientes que falhem em disponibilizar prova das suas 
identidades.

III.2.2. Medidas do dever de vigilância

35. As instituições seguradoras não devem manter contas anó-
nimas ou contas com nomes fictícios. Devem realizar o processo 
de vigilância relativo aos clientes e/ou aos beneficiários efecti-
vos. As medidas devem abranger o seguinte:

(a) Identificar o cliente e verificar a identidade deste através 
de documentos, dados ou informação de fontes fidedignas e in-
dependentes;

(b) Identificar o beneficiário efectivo e verificar a identidade 
deste de forma que a instituição seguradora o fique a conhecer. 
Para pessoas colectivas e entidades sem personalidade jurídica, 
as instituições seguradoras devem conhecer a sua estrutura de 
propriedade e controlo;

(c) Obter informação quanto ao propósito e natureza pretendi-
da da relação de negócio entre o cliente e a instituição segurado-
ra; e

(d) Conduzir o dever de vigilância contínua e escrutínio, i.e., 
efectuar o escrutínio contínuo das transacções e contas no de-
correr da relação de negócio para garantir que as transacções 
efectuadas estão a ser consistentes com o conhecimento da ins-
tituição seguradora dos clientes e/ou dos beneficiários efectivos, 
dos seus negócios e do perfil de risco, incluindo, sempre que 
necessário, a identificação da origem dos fundos.

36. No caso de indemnizações, comissões e outros valores 
estejam para ser pagos a pessoas ou sociedades que não sejam 
os clientes ou beneficiários efectivos, então os destinatários 
propostos desses recebimentos devem ser também objectos de 
identificação e verificação.

37. Quando uma instituição seguradora ou um corretor de se-
guros enviar ou receber fundos dos seus clientes não-residentes 
em Macau (transferência transfronteiriça) de valor igual ou 
superior a MOP 20 000,00 (vinte mil patacas), ou uma quantia 
equivalente em qualquer outra moeda, devem ser registadas as 
seguintes informações respeitantes à transacção:

(a) O número de ordem da transacção;

(b) A moeda e o valor envolvidos;

(c) A data e a hora de recebimento das instruções dos clien-
tes/ordenantes, se os houver;

(d) Os pormenores das instruções (incluindo o método de en-
trega e recepção), se as houver;



N.º 30 — 23-7-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7157

（e） 姓名、身分證/護照號碼、客戶或指示人員的電話號

碼及地址；

（f）銀行帳戶（如有）；  以及

（g）交付和收款的日期和時間（如有）。

III. 2.3. 以風險為本的處理方法對客戶身分進行仔細查證

38. 一般規則是保險機構應對客戶及/或實益擁有人採取全

面的客戶身分仔細查證措施。不過，保險機構應採用風險為本

的處理方法，即根據客戶及/或實益擁有人的類別、其業務關係

或交易，來確定這類措施的採用範圍（確定風險狀況所考慮的

因素，載於第31段）。保險機構應對屬於較高風險類別的客戶

及/或實益擁有人進行嚴格的仔細查證。相反，對屬於較低風險

類別的客戶及/或實益擁有人，則可進行簡化或縮減的仔細查證

措施。適用於不同類別客戶的特定客戶身分查證規定，概述於

第51至98段。

39. 保險機構採用風險為本處理方法的主導原則是：這些機

構應可證明已經採取合理步驟，藉以確定客戶及/或實益擁有人

的真正身分。這些步驟在第三者眼中必須是客觀而合理的，特

別是當保險機構信納某事，應可向澳門金融管理局說明支持其

所作出的評估的理由。除此以外，保險機構亦須把其評估和作

出該評估的理由紀錄在案。

III. 2.4. 簡化或縮減的仔細查證措施

40. 一般而言，如客戶沒有進行洗黑錢及恐怖分子融資活動

的嫌疑，而又具備下列條件的話，則保險機構可採用簡化或縮

減的仔細查證措施：

• 在洗黑錢和恐怖分子融資活動方面被評定屬於低風險類

別，如保險機構已瞭解其商業關係的本地客戶；或 

• 對該等客戶已有充分的公開披露規定；或 

• 在全國性制度裏有足夠的制衡及監控措施。 

41. 保險機構應緊記以下財務行動特別組織對適用於簡化或

縮減的仔細查證措施所舉的例子：

• 金融機構——該等機構須遵守與財務行動特別組織建議

相符的打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動的規定，且備受監管；

• 受披露要求規管的上市公司； 或

• 政府行政部門或企業。

(e) O nome, o número do bilhete de identidade/passaporte, o 
número de telefone e o endereço dos clientes/ordenantes;

(f) As contas bancárias envolvidas, se as houver; e

(g) A data e a hora de entrega e de recepção, se as houver.

III.2.3. Método de avaliação do risco para o CDD

38. A regra geral é que os clientes e/ou os beneficiários efec-
tivos estão sujeitos ao conjunto total das medidas referentes 
ao dever de vigilância relativo ao cliente. Porém, as instituições 
seguradoras devem determinar a extensão dessas medidas na 
base do método de avaliação do risco, dependendo do tipo de 
cliente e/ou do beneficiário efectivo, da relação de negócio ou 
da transacção (no parágrafo 31 indicam-se os factores para de-
cidir sobre o risco). Para categorias de risco maior exige-se um 
dever de vigilância mais acentuado. Inversamente, no caso de 
categorias de risco mais baixo, é aceitável que as instituições se-
guradoras apliquem medidas CDD simplificadas ou reduzidas. 
Para certos tipos de clientes delineam-se, nos parágrafos 48 a 92, 
requisitos específicos do dever de vigilância relativo ao cliente.

39. O princípio orientador de aplicação do método de ava-
liação do risco reside em as instituições seguradoras deverem 
ser capazes de justificar que tomaram os passos razoáveis para 
o cumprimento das suas obrigações quanto à verdadeira iden-
tidade dos seus clientes e/ou dos beneficiários efectivos. Estas 
medidas devem ser objectivamente razoáveis à apreciação de 
um terceiro. Em particular, quando uma instituição seguradora 
cumpre em relação a qualquer outra matéria de forma que a 
habilite a justificar a sua avaliação perante a AMCM. Entre ou-
tras acções, isto requer que a instituição seguradora documente 
a sua avaliação e as razões para a mesma.

III.2.4. Medidas CDD simplificadas ou reduzidas

40. Em geral, as instituições seguradoras podem aplicar me-
didas CDD simplificadas ou reduzidas a respeito de um cliente 
quando não haja suspeita de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, e

• O risco de branqueamento de capitais e de financiamento 
do terrorismo seja avaliado como baixo, por exemplo, clientes 
residentes locais que têm uma relação de negócio conhecida 
pela instituição seguradora; ou

• Há divulgação pública adequada em relação aos clientes; ou

• Há verificação adequada e algures existem controlos nos 
sistemas nacionais.

41. As instituições seguradoras devem ter em atenção que o 
GAFI indica os seguintes exemplos de clientes onde podem ser 
aplicadas medidas CDD simplificadas ou reduzidas:

• As instituições financeiras — quando estejam sujeitas às 
obrigações de combate ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo em conformidade com as «Reco-
mendações» do GAFI e se encontram sujeitas a supervisão no 
cumprimento dessas;

• As sociedades com o capital aberto ao investimento do pú-
blico, que se encontrem sujeitas a deveres de informação; ou

• A administração pública e empresas públicas.
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42. Além disso, o GAFI admite que as medidas CDD simpli-
ficadas ou reduzidas possam também ser aceites para diversos 
tipos de produtos ou transacções, tais como (apenas a título de 
exemplos):

• Apólices de seguros de vida, em que o prémio anual não 
seja superior a MOP 8 000,00 (oito mil patacas), ou quando 
comportem apenas um prémio único que não seja superior a 
MOP 20 000,00 (vinte mil patacas), ou uma quantia equivalente 
em qualquer outra moeda;

• Apólices de seguros de reforma, se não houver cláusula de 
resgate e se a apólice não puder ser dada em garantia; ou

• Regimes de reforma ou semelhantes que confiram bene-
fícios de reforma aos trabalhadores, quando as contribuições 
sejam efectuadas através de dedução aos vencimentos e desde 
que o respectivo regime não permita a cessão dos direitos deti-
dos pelos respectivos membros.

43. Todavia, as medidas CDD simplificadas ou reduzidas não 
são aceitáveis sempre que haja suspeita de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo ou em presença de 
cenários específicos que revistam maior risco.

III.2.5. Transacções complexas, transacções de valor anormal-
mente elevado ou transacções não-habituais de qualquer outro 
tipo

44. As instituições seguradoras devem prestar especial aten-
ção a todas as transacções complexas, transacções de valor anor-
malmente elevado e a todas as transacções não-habituais de 
qual quer outro tipo para as quais não haja nenhuma aparente 
razão económica ou propósito legal visível. O contexto e o pro-
pósito dessas transacções devem, tanto quanto possível, ser exa-
minadas e as conclusões ser expressas por escrito. Às institui-
ções seguradoras são exigidas que mantenham disponíveis essas 
conclusões para as autoridades competentes e auditores durante 
cinco anos, pelo menos. A este respeito, o termo «transacções» 
deve ser interpretado em sentido lato, significando solicitações 
e propostas para uma apólice de seguro, pagamento de prémios, 
pedidos para alterações nos benefícios, beneficiários, duração, 
etc.. 

III.2.6. Actividade resseguradora

45. Quanto ao resseguro, devida à natureza dessa actividade e 
a ausência de relação contratual entre o tomador do seguro e a 
resseguradora, é muitas vezes impraticável para esta efectuar a 
verificação do tomador do seguro e/ou do beneficiário efectivo. 
Assim, na actividade resseguradora, as resseguradoras devem 
apenas ter negócios com instituições seguradoras cedentes que 
estejam devidamente autorizadas e sujeitas à supervisão da 
AMCM, ou de autoridade equivalente numa jurisdição-membro 
do GAFI, ou que aplique padrões de prevenção ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo equivalen-
tes aos estabelecidos pelo GAFI.

III.2.7. Momento de identificação e de verificação

46. Em princípio, a identificação e a verificação dos clientes 
e beneficiários efectivos devem ocorrer quando a relação de 
negócio com essas pessoas é estabelecida. Isto significa que os 
clientes e os beneficiários efectivos necessitam de ser identifica-
dos e a sua identidade verificada previamente ou no momento 
em que o contrato de seguro for concluído.

42. 此外，財務行動特別組織闡明簡化或縮減的仔細查證措

施也可適用於不同類型的產品或交易， 例如：

• 壽險保單的年度保費不超過 MOP8,000.00（澳門幣捌仟

元）或躉繳保費不超過 MOP20,000.00（澳門幣貳萬元），或

等值的其他貨幣；

• 沒有退保條款和不能被用以作為抵押品的退休金計劃保

單； 或

• 提供予僱員的退休金、離職金或其他退休福利計劃，以

扣減工資中部分款項作為供款，同時有關計劃的規則不容許轉

讓該計劃之下的成員權益。

43. 簡化或縮減的仔細查證措施不可應用於懷疑洗黑錢和恐

怖分子融資活動或特別高風險的情況上。

III. 2.5. 複雜、不尋常的大筆交易或不尋常的交易模式

44. 保險機構應特別留意所有複雜而不尋常的大額交易，以

及所有缺乏明顯經濟目的或可見合法目的的不尋常交易模式。

保險機構應盡可能審查該等交易的背景及目的，並以書面紀錄

調查結果。保險機構須保留最少五年的紀錄，以便向監管機關

提供協助和審計之用。在這方面，“交易”一詞應作廣義解

釋，即包括查詢和申請保單、繳付保費、要求更改保險利益、

受益人及年期等。

III. 2.6. 再保險業務

45. 在再保險方面，由於業務的性質，以及保單持有人和再

保險公司之間沒有合約關係，再保險公司往往不能核實保單持

有人及/或實益擁有人的身分。因此，在再保險業，再保險公司

應只與獲澳門金融管理局或屬財務行動特別組織成員的司法管

轄區的同等機構，或採納與財務行動特別組織防止洗黑錢及恐

怖分子融資活動同等標準的機構所認可及受其監管的分出保險

公司進行業務。

III. 2.7. 確認和核查的時間

46. 原則上，保險機構在與有關人士建立業務關係時，應識

別及核實客戶和實益擁有人的身分。這表示保險機構應在簽訂

保險合約時或之前，識別和核實客戶和實益擁有人的身分。
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47. 然而，若保險機構能確保其有效管理洗黑錢及恐怖分子

融資活動的風險，則識別和核實受益人身分的程序可容許在建

立業務關係後才進行。但無論如何，保險機構必須在付款前，

或在受益人打算行使保單所賦予的權利時，識別和核實受益人

的身分。 

48. 如客戶及/或實益擁有人獲准在身分未經核實前建立業

務關係，則保險機構須對可能發生的情況，採用風險管理程

序。有關程序應包括一系列的措施，例如限制交易次數、類別

及/或交易金額，並監察對於該類業務關係而言屬預期之外的大

額或複雜交易。

III. 2.8. 未能對客戶作全面的仔細查證

49. 如保險機構無法肯定客戶及/或實益擁有人的身分，則

不應開展業務關係或進行交易，並應考慮舉報可疑交易。 

50. 如在開展業務關係後，保險機構無法肯定客戶及/或實

益擁有人的身分，則應在可能的情況下考慮終止有關的業務關

係，並舉報可疑交易。

III. 2.9. 個人客戶

51. 保險機構應訂立有效程序，就個人客戶及/或實益擁有

人的身分取得令人信納的證據，包括有關人士的下列資料：

（a）真實姓名及/或所用姓名（須提供證明文件）；

（b）身分證/護照號碼；

（c）現時的永久地址；

（d）電話號碼；

（e）出生日期；

（f）國籍（如客戶持有澳門永久性居民身分證，則可無須

核實其國籍）；以及 

（g）職業/所從事業務（有關職業/所從事業務的資料，是

與客戶及/或實益擁有人有關的資料，但不屬於須予核實的身分

證明資料）。

52. 保險機構應要求個人客戶出示現時有效的護照或身分證

等身分證明文件，作為其身分證明。就澳門居民而言，身分證

是主要的身分證明文件。身分證明文件的副本應予保留。

47. Todavia, as instituições seguradoras podem permitir que a 
identificação e a verificação do beneficiário ocorra após o esta-
belecimento da relação de negócio, desde que os riscos de bran-
queamento de capitais e de financiamento do terrorismo sejam 
geridos de uma forma efectiva. Em todos esses casos, a identi-
ficação e a verificação devem ocorrer em momento anterior ao 
pagamento ou à altura em que o beneficiário pretender exercer 
os direitos adquiridos ao abrigo da apólice.

48. Quando a um cliente e/ou a um beneficiário efectivo for 
permitido usufruir da relação de negócio antes da verificação, às 
instituições seguradas será exigido que adoptem procedimentos 
de gestão de risco relacionados com as condições ao abrigo das 
quais essa situação possa ocorrer. Estes procedimentos devem 
incluir medidas, tais como, a limitação do número, tipos e/ou 
montantes de transacções que possam ser efectuadas e a moni-
torização de transacções de quantias elevadas ou de transacções 
complexas realizadas fora das normas previstas para esse tipo 
de relacionamento.

III.2.8 Deficiência em concluir satisfatoriamente o CDD

49. Quando a instituição seguradora não conseguir verificar 
a identidade do cliente e/ou do beneficiário efectivo de forma 
satisfatória, não deve iniciar a relação de negócio ou efectuar a 
transacção, devendo considerar a elaboração de um relatório de 
transacção suspeita. 

50. Caso a instituição seguradora já tenha iniciado a relação 
de negócio e não tenha conseguido verificar a identidade do 
cliente e/ou do beneficiário efectivo de forma satisfatória, deve 
considerar, se possível, terminada a relação de negócio e elabo-
rar um relatório de transacção suspeita. 

III.2.9. Pessoas singulares

51. As instituições seguradoras devem instituir procedimen-
tos efectivos para obter provas satisfatórias da identidade dos 
clientes individuais e/ou dos beneficiários efectivos, incluindo a 
obtenção de informações sobre:

(a) O verdadeiro nome e/ou os nomes usados (anotando a 
prova documental apresentada); 

(b) O número do bilhete de identidade/passaporte; 

(c) O endereço permanente; 

(d) O número de telefone; 

(e) A data de nascimento; 

(f) A nacionalidade (não obrigatório se a pessoa for portador 
de bilhete de identidade de residente permanente de Macau); e 

(g) A ocupação/actividade (a informação sobre a ocupa-
ção/actividade é uma peça importante de informação sobre o 
cliente e/ou o beneficiário efectivo, mas não integra a verifica-
ção da informação exigida para a identificação). 

52. Os documentos de identificação, tais como passaportes 
válidos e actualizados ou bilhetes de identidade devem ser apre-
sentados como prova da identidade. Para os residentes de Ma-
cau a principal fonte de identificação deve ser o bilhete de iden-
tidade. Devem ser mantidas em arquivo cópias dos documentos 
de identificação.
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53. 原則上，保險機構應在簽訂保險合約之前或當時，保留

身分證明文件的副本。不過，如在辦公室以外的地方簽訂保險

合約，保險機構可能難以取得有關身分證明文件的副本。在這

種情況下，保險機構若能確保其有效管理洗黑錢和恐怖分子融

資活動風險，則保險機構可在建立業務關係後才取得該等身分

證明文件的副本，並予以保留。但無論如何，保險機構應在簽

訂保險合約後，盡快取得並保留該等身分證明文件的副本，並

在任何情況下都不應遲於付款日期，或受益人擬行使保單所賦

予權力的日期。第48段載有有關採用風險管理程序的指引。

54. 任何形式的身分證明文件，都不能完全保證是真確或能

代表有關人士的真正身分的。假如對身分證明文件的真確性有

所懷疑，保險機構應向身分證明局或有關的駐澳領事館查詢，

以確定文件上的資料是否真確。

55. 保險機構應以適當的方法，核實申請人的住址，例如查

閱最近期的水電費單據或銀行月結單等。 

56. 對於根據第31段所載列因素而被評定為屬較高風險類

別的客戶及/或實益擁有人，保險機構應同時識別他們的資金來

源。

III. 2.10. 公司客戶

57. 保險機構須驗證任何聲稱客戶代理人的授權，同時須確

認和核實其身分。保險機構也應核實法人或法律安排的法律地

位，有關客戶的名稱、法律形式、地址、董事和約束法人或法

律安排權力的規管條文。以下各段列有有關所需資料的例子。

58. 在澳門註冊的公司客戶及/或實益擁有人，倘非第61段

所述的金融機構，保險機構應取得以下文件或資料（如該等客

戶及/或實益擁有人並非在澳門註冊，也不是第61段所述的金融

機構，則應取得同類文件，而且最好經合資格人士，如該註冊

國家的律師或會計師的核證）： 

（a）公司註冊證書及商業登記證； 

53. Em princípio, as cópias dos documentos de identificação 
devem ser obtidas antes do contrato ser firmado ou no mo-
mento em que este é concluído. Considerando, contudo, a di-
ficuldade que as instituições seguradoras têm em obter cópias 
dos documentos de identificação quando o processo de vendas 
ocorre fora das suas instalações, aquelas podem obter e manter 
cópias dos documentos de identificação após o estabelecimento 
da relação de negócio, desde que os riscos do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo sejam geridos de 
forma efectiva. Em todas essas circunstâncias, as cópias dos 
documentos de identificação devem ser obtidas e fotocopiadas 
para conservação, se possível depois de firmado o contrato de 
seguro e, em qualquer dos casos, nunca depois do pagamento 
ou do prazo em que o beneficiário pretenda exercer os direitos 
adquiridos ao abrigo da apólice. No parágrafo 48 estipulam-se 
instruções para a adopção de procedimentos de gestão do risco. 

54. Deve reconhecer-se que nenhuma forma de identificação 
pode ser completamente garantida como genuína ou represen-
tando a identidade correcta. Se houver dúvidas sobre se um do-
cumento de identificação é genuíno, deve contactar-se a Direc-
ção dos Serviços de Identificação ou os respectivos Consulados 
em Macau, para averiguar se os dados do documento em apreço 
estão correctos. 

55. As instituições seguradoras devem verificar o endereço do 
proponente através de meios apropriados, p.e., exigir-se ver uma 
factura de uma empresa de prestação de serviços públicos, uma 
declaração de impostos ou um extracto recente de conta bancá-
ria. 

56. As instituições seguradoras devem também identificar a 
origem de fundos dos clientes e/ou dos beneficiários efectivos, 
se uns e outros forem considerados clientes e/ou beneficiários 
efectivos de maior risco, com base nos factores estabelecidos no 
parágrafo 31. 

III.2.10. Pessoas colectivas

57. Às entidades seguradoras é exigido que verifiquem se uma 
pessoa que pretende actuar em nome do cliente está para tal 
autorizada e que identifiquem e verifiquem a identidade dessa 
pessoa. As instituições seguradoras devem também verificar 
o estatuto jurídico da pessoa colectiva ou entidade sem per-
sonalidade jurídica, a informação respeitante à denominação 
do cliente, a forma legal, o endereço, os administradores e as 
disposições reguladoras sobre outorga de poderes para obrigar 
a pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica. Nos 
parágrafos seguintes indicam-se exemplos de informação que 
deve ser obtida. 

58. Os seguintes documentos ou informação devem ser obti-
dos em relação a pessoas colectivas e/ou a beneficiários efec-
tivos que estejam registados em Macau e que não sejam insti-
tuições financeiras, como se menciona no parágrafo 61 (para 
aqueles clientes e/ou beneficiários efectivos que não estejam 
registados em Macau e não sejam instituições financeiras, como 
se menciona no parágrafo 61, deve ser obtido documento com-
parável, preferencialmente autenticado por pessoas qualificadas, 
como advogados ou contabilistas no país do registo):

(a) A certidão do acto constitutivo e a certidão do registo co-
mercial;
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（b）公司的章程大綱及細則（如保險機構鑑於某宗交易的

風險而認為有此必要）； 

（c）批准有關人士簽訂保險合約的董事局決議案或其他有

關授權的證明，以及該等人士的身分證明資料； 

（d）如對某法律實體的合法性有懷疑，應查閱商業及動產

登記局的檔案。

59. 如洗黑錢及恐怖分子融資活動被評定屬低風險類別，保

險機構只須對公司客戶及/或實益擁有人進行簡化或縮減的仔細

查證措施。一般來說，保險機構只須取得上文所指明的文件就

已足夠。以下是屬低風險類別的公司客戶及/或實益擁有人的一

些例子： 

（a）基於第31段所列的因素，公司被評定屬低風險類別； 

（b）公司在認可證券交易所（見附錄C）上市（或是該等

上市公司的附屬公司）； 

（c）公司屬於非不合作國家及地區的國有企業，或未被列

名於關注聲明中或其他國際性制裁名單內的國家及地區； 

（d）  公司為沒有退保條款的退休金計劃投購保險，而該

保單不能用作抵押品；或 

（e）公司透過從工資中扣減部分款項作為供款，設立退休

金、離職金或其他僱員退休福利計劃，而有關計劃的規則不容

許轉讓該計劃之下的成員權益。

60. 倘在認可證券交易所上市的公司實質上是由個人或一小

組人士所控制，保險機構應考慮是否有必要核實這些人士的身

分。

61. 公司客戶及/或實益擁有人是獲澳門金融管理或屬財務

行動特別組織成員的司法管轄區的同等機構或採用與財務行動

特別組織防止洗黑錢及恐怖分子融資活動同等標準的機構所認

可及受其監管的金融機構，則保險機構只須核實該機構的名稱

已載列於有關司法管轄區的認可（及受監管）金融機構的名單

上就已足夠。此外，保險機構亦應索取及保留有關代表該機構

的任何個人具有所需授權的證據。

62. 對於不屬第59及61段所述範圍的公司客戶及/或實益擁

有人，保險機構應對公司進行調查，以識別實益擁有人及控制

資金的人士。這表示，除取得第58段所指明的文件外，保險機

(b) O pacto social e os estatutos (se a instituição seguradora 
considerar necessário, atendendo ao risco da transacção em cau-
sa); 

(c) A resolução do órgão superior de gestão para celebrar 
contratos de seguros, ou outra prova conferindo poderes às pes-
soas que irão firmar os contratos de seguros, bem como infor-
mação sobre a identificação dessas mesmas pessoas; e 

(d) A busca na Conservatória do Registo Comercial e de 
Bens Móveis, se houver suspeita acerca da legitimidade da enti-
dade legal. 

59. Em geral, deve ser suficiente para uma instituição segura-
dora adoptar medidas CDD simplificadas ou reduzidas em rela-
ção a pessoas colectivas e/ou a beneficiários efectivos obtendo 
os documentos mencionados no parágrafo anterior se o risco do 
branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo 
for avaliado como baixo. Alguns exemplos de pessoas colectivas 
e/ou de beneficiário efectivo de baixo risco são: 

(a) A sociedade foi avaliada como de baixo risco, com base 
nos factores mencionados no parágrafo 31; 

(b) A sociedade está incluída em lista de uma bolsa de valores 
reconhecida (vide Anexo C) (ou subsidiária de sociedade in-
cluída nessa lista); 

(c) A sociedade é uma empresa pública de uma jurisdição 
não-PTNCs ou de um país/jurisdição que não consta da declara-
ção de preocupações ou de outras listas de sanções com impli-
cações internacionais; 

(d) A sociedade compra uma apólice de seguros de reforma, 
se não houver cláusula de resgate e se a apólice não puder ser 
dada em garantia; ou

(e) A sociedade adquire regimes de reforma ou semelhantes 
que confiram benefícios de reforma aos trabalhadores, quando 
as contribuições sejam efectuadas através de dedução aos ven-
cimentos e desde que o respectivo regime não permita a cessão 
dos direitos detidos pelos respectivos membros. 

60. Quando uma sociedade incluída em lista de uma bolsa 
de valores reconhecida for efectivamente controlada por uma 
pessoa singular ou por um pequeno grupo de pessoas singulares, 
uma instituição seguradora deve considerar se será necessário 
verificar a identidade dessa(s) pessoa(s) singular(es).

61. Quando uma pessoa colectiva e/ou um beneficiário efectivo 
for uma instituição financeira autorizada e sujeita à supervisão 
da AMCM, ou de uma autoridade equivalente numa jurisdi-
ção-membro do GAFI, ou que exija padrões de prevenção ao 
branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo 
equivalentes aos estabelecidos pelo GAFI, é geralmente sufi-
ciente para uma instituição seguradora verificar se a entidade 
em apreço consta da lista das instituições financeiras autoriza-
das (e supervisionadas) na jurisdição em questão. Deve ser pro-
cu rada e mantida prova que qualquer pessoa singular represen-
tante da instituição tem autoridade suficiente para agir nessa 
qualidade. 

62. Em relação à pessoa colectiva e/ou ao beneficiário efectivo 
que não esteja abrangido pela descrição constante dos parágra-
fos 59 a 61, uma instituição seguradora deve verificar para além 
da sociedade tendo em vista identificar os beneficiários efecti-
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構亦應核實各大股東（即有權行使或控制行使公司10%或以上

投票權的人）、至少兩名公司董事（包括常務董事）及所有獲

指派簽署保險合約的獲授權簽署人的身分。 如為單一董事的公

司，保險機構只需核實該名董事的身分。 保險機構亦應識別資

金的來源，以及查閱商業及動產登記局的檔案。 

63. 如公司客戶不屬第59及61段所述範圍，亦不是上市公

司，而其擁有權結構由多層公司組成，則保險機構應循擁有權

的結構識別那些人士是該保險機構客戶的最終主要實益擁有

人，並核實這些人士的身分。然而，保險機構毋須逐一查核擁

有權結構內每家有連繫公司（包括其董事）的詳細資料。

64. 保險機構與擁有代名人股東的公司開展業務交易時應特

別謹慎，並應就這些公司的實益擁有人的身分取得令人信納的

證據。 

65. 保險機構與大部分股本為以不記名股票形式持有的公司

交易時亦應特別謹慎。保險機構應訂有程序，以監察所有大股

東的身分。保險機構可能因此須考慮是否要把該等股票變為非

流動化，例如是以託管形式持有該等不記名股票。 

66. 若把該等股票變為非流動性並不切實可行，保險機構

應取得該公司客戶每名擁有人（持有公司股份總額5%或以上

者） 就其持股百分比發出的聲明。這些擁有人亦應每年再發出

聲明，同時，擁有人如售賣、轉讓或轉移股份，亦應立即通知

有關的保險機構。

III. 2.11. 並非法團的業務機構

67. 至於合夥業務及其他並非法團的業務機構，保險機構若

不認識這些業務的合夥人，應按照上文第51至56段所列有關個

人客戶申請人的規定，就至少兩名合夥人和所有獲指派簽署保

險合約的獲授權簽署人的身分，取得令人信納的證據。如已訂

立正式的合夥協議，保險機構應取得由該合夥業務發出，以授

權開戶和授權有關人士管理該帳戶的授權書。

III. 2.12. 信託帳戶

68. 如有關實體採用信託或同類安排，保險機構應特別謹

慎，以了解該實體的性質和形式。如客戶為信託帳戶，保險機

構應核實受託人、其他可有效控制信託財產的人、財產授予人

vos e aqueles que têm o controlo sobre os fundos. Isto significa 
que, adicionalmente à obtenção dos documentos especificados 
no parágrafo 58, a instituição seguradora deve verificar a iden-
tidade de todos os accionistas principais (pessoa habilitada a 
exercer ou controlar o exercício de 10% ou mais dos direitos de 
voto de uma sociedade) de, pelo menos, dois administradores da 
sociedade (incluindo o presidente do órgão superior de gestão) 
e de todos os signatários autorizados para assinar os contratos 
de seguros. No caso das sociedades de administrador único, as 
instituições seguradoras só devem verificar a identidade daque-
le. A instituição seguradora deve também identificar a origem 
dos fundos. Além disso, deve ser efectuada busca na Conserva-
tória do Registo Comercial e de Bens Móveis. 

63. Quando uma pessoa colectiva que não esteja abrangida 
pelas descrições dos parágrafos 59 a 61 e que não seja uma so-
ciedade incluída em lista de bolsa de valores reconhecida e que 
tenha uma série de sociedades na sua estrutura accionista, a ins-
tituição seguradora deve seguir a cadeia de propriedade até às 
pessoas singulares que são os principais e últimos beneficiários 
efectivos do cliente da instituição seguradora e verificar a iden-
tidade destas pessoas singulares. Todavia, a instituição segurado-
ra não é obrigada a examinar os pormenores de cada sociedade 
intermediária (incluindo os dos seus administradores), na cadeia 
de propriedade. 

64. Uma instituição seguradora deve exercer especial atenção 
em iniciar transacções com sociedades cujos accionistas nomea-
ram procuradores para facilitar as transacções das suas acções. 
Deve ser obtida prova satisfatória da identidade dos beneficiá-
rios efectivos dessas sociedades. 

65. Uma instituição seguradora deve também prestar especial 
atenção em negociar com sociedades que tenham uma parte 
significativa do capital sob a forma de acções ao portador. A 
instituição seguradora deve ter procedimentos para monitorizar 
a identidade de todos os accionistas principais. Tal poderá exigir 
da instituição seguradora que considere reter as acções, ou seja 
manter as acções ao portador sob custódia. 

66. Quando não for prática reter as acções ao portador, as 
instituições seguradoras devem obter uma declaração de cada 
portador dessas acções (isto é, daqueles que detenham 5% ou 
mais do total das acções) de cliente pessoa colectiva, sobre a sua 
percentagem na estrutura accionista. Esses portadores devem 
também fornecer, numa base anual, uma declaração adicional 
e comunicar imediatamente às instituições seguradoras no caso 
das acções serem vendidas, endossadas ou transferidas. 

III.2.11. Empresas informais

67. No caso de parcerias e outros negócios informais cujos 
membros não sejam conhecidos da instituição seguradora, deve 
ser obtida prova bastante da identidade de, pelo menos, dois 
membros e de todos os signatários autorizados a assinar contra-
tos de seguros, de acordo com os requisitos estabelecidos para 
os proponentes pessoas singulares mencionados nos parágrafos 
51 a 56. Nos casos em que haja um esquema formal de parceria, 
deve ser obtido mandato dos associados, autorizando a abertura 
da conta e conferindo poderes àqueles que irão geri-la. 

III.2.12. Contas de fundos fiduciários («trust accounts»)

68. Quando são utilizados fundos fiduciários ou esquemas 
similares, deve-se prestar particular cuidado para compreender 
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和受益人的身分。而在支付款項予受益人前，應先行核實他們

的身分。

69. 如無法核實財產授予人的身分，保險機構可接受由受託

人或其他合約方所發出、以確定財產授予人的連繫或關係的聲

明。 

70. 保險機構應在可行範圍內設法取得受益人身分的資料，

並可接受有關受益人的廣義說明，例如受益人為某人的家庭成

員等。若受益人的身分從未經核實，保險機構應評估是否需要

在知悉該信託帳戶付款予受益人或代這些受益人付款時，核實

受益人的身分。在作出這項評估時，保險機構應採用以風險為

本的處理方法，考慮所涉及的金額，以及當中是否牽涉到洗黑

錢或恐怖分子融資活動的成分。不進行核實受益人身分的決

定，應得到高級管理層的批准。 

71. 與處理其他類別的客戶一樣，保險機構應採用以風險為

本的方法來處理信託和與信託有關連的人士，因此，仔細查證

的範圍須視乎信託安排的性質和複雜程度等因素而定。

III. 2.13. 較高風險客戶

72. 保險機構應對較高風險客戶及/或實益擁有人的身分進

行更嚴格的仔細查證。以下是一些較高風險客戶及/或實益擁有

人的例子：

• 被評定屬較高風險類別的客戶及/或實益擁有人；

• 非直接會面的客戶；

•  客戶或實益擁有人的保單 /交易，其年保費為

MOP120,000.00（澳門幣拾貳萬元）或以上，或其等值的其他

貨幣。這包括用作支付單一或數個看似有連繫的保單/交易的保

費；

• 政界人士；

• 非本地居民的客戶； 

• 法人或法律安排，例如，信託財產；

• 擁有代名人股東的公司；或 

a essência e a forma da entidade em causa. Quando o cliente 
for um fundo fiduciário, a instituição seguradora deve verificar a 
identidade dos curadores, ou de qualquer outra pessoa exercen-
do controlo efectivo sobre a propriedade do fundo fiduciário, 
dos instituidores e dos beneficiários. A verificação dos beneficiá-
rios deve ser concretizada antes de lhes ser efectuado qualquer 
pagamento. 

69. Quando a verificação da identidade dos instituidores do 
fundo não for possível, as instituições seguradoras podem acei-
tar uma declaração do curador do fundo fiduciário ou de qual-
quer outra parte contratual a confirmar a ligação ou a relação 
entre o fundo e o instituidor. 

70. As instituições seguradoras devem tentar obter, tanto 
quan to possível, informação sobre a identidade dos beneficiários. 
Pode ser aceite uma descrição geral dos beneficiários, como os 
membros da família de uma pessoa singular. Quando a identida-
de dos beneficiários não for previamente verificada, as institui-
ções seguradoras devem avaliar a necessidade de assumirem a 
mesma quando tomarem conhecimento que qualquer pagamen-
to vai ser efectuado aos beneficiários ou em seu nome por conta 
do fundo. Ao realizarem esta avaliação, as instituições segurado-
ras devem adoptar o método de avaliação do risco, o qual deve 
ter em atenção a(s) quantia(s) envolvida(s) e qualquer suspeita 
de branqueamento de capitais ou de financiamento do terroris-
mo. A decisão de não assumirem essa verificação deve ser apro-
vada pelo nível superior de gestão. 

71. Como em relação a outros tipos de clientes, uma institui-
ção seguradora deve adoptar um método de avaliação do risco 
em relação aos fundos fiduciários e às pessoas a eles ligados. 
Assim, a amplitude do processo de vigilância deve depender de 
factores como a natureza e a complexidade da constituição do 
fundo fiduciário.

III. 2.13. Clientes de maior risco

72. As instituições seguradoras devem usar um dever de vigi-
lância mais acentuado para clientes e/ou beneficiários efectivos 
de maior risco. Como exemplos de clientes e/ou beneficiários 
efectivos de maior risco têm-se: 

— Os clientes e/ou beneficiários efectivos avaliados como de 
maior risco; 

— Os clientes de transacções não-presenciais; 

— As apólices de seguros/transacções com clientes e/ou 
benefi ciários efectivos quando o prémio anual for de MOP 
120 000,00 (cento e vinte mil patacas) ou superior, ou uma 
quantia equivalente em qualquer outra moeda. Nestas situações 
inclue-se o prémio referente a uma apólice de seguros/transac-
ção ou a várias apólices de seguros/transacções que aparentam 
estar ligadas;

— As pessoas politicamente expostas; 

— Os clientes não-residentes; 

— As pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurí-
dica, p.e., os fundos fiduciários; 

— As sociedades cujos accionistas nomearam procuradores 
para facilitar as transacções das suas acções; ou
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— Os clientes com ligações a PTNCs, ou a países/jurisdições 
que constam da declaração de preocupações, ou de outras listas 
de sanções com implicações internacionais. 

73. Exemplos de medidas complementares aplicáveis ao dever 
de vigilância relativo ao cliente mais acentuada, são: 

• A obtenção de aprovação pelo nível superior de gestão para 
estabelecer a relação de negócio; 

• A obtenção de informação completa sobre o perfil do clien-
te, p.e., a intenção e as razões que o levam a efectuar o contrato 
de seguro, a actividade ou o historial sobre o seu emprego, a 
origem dos fundos e da riqueza; 

• A designação de um determinado funcionário para presta-
ção de serviços ao cliente, ao qual se confere a responsabilidade 
pelo dever de vigilância relativo a esse e pela monitorização 
contínua quanto à identificação atempada de quaisquer transac-
ções não-habituais ou suspeitas; 

• O pedido de documentos adicionais para complementar 
aqueles que são exigidos em qualquer circunstância; e

• A certificação por autoridades e profissionais apropriados 
dos documentos apresentados. 

74. Para além das medidas gerais adicionais acima descritas, 
outras medidas específicas são também aplicáveis aos clientes 
de transacções não-presenciais (parágrafos 75 a 79); clientes 
classificados como pessoas politicamente expostas (parágrafos 
80 a 86); e clientes com ligações a PTNCs (parágrafos 87 a 94).

III.2.13.1. Clientes de transacções não-presenciais

75. Uma instituição seguradora deve, sempre que possível, 
conduzir uma entrevista presencial com um novo cliente para 
apurar a última identidade e a informação quanto ao historial, 
como parte do processo do dever de vigilância. Esta entrevista 
pode ser realizada pela própria instituição seguradora ou por 
um mediador a quem se tenha delegado para conduzir adequa-
do dever de vigilância relativo ao cliente. 

76. Este é um aspecto particularmente importante quando se 
trata de clientes de maior risco. Neste caso, a instituição segu-
radora deve solicitar ao cliente que se disponibilize para uma 
entrevista presencial. 

77. As tecnologias novas ou em desenvolvimento que favo-
reçam o anonimato podem ser utilizadas para comercializar 
produtos de seguros. O comércio electrónico, as vendas através 
da internet ou as transacções por correio são disso exemplo. 
Quando uma entrevista presencial não é realizada, por exem-
plo, quando a conta é aberta via internet ou por correio, uma 
instituição seguradora deve aplicar igualmente procedimentos 
efectivos de identificação do cliente e monitorizar, de forma 
contínua, os padrões como o faz para clientes presenciais. 

78. Exemplos de medidas específicas que as instituições se-
guradoras podem utilizar para atenuar o risco que tais clientes 
não-presenciais apresentam, incluem: 

(a) A certificação por entidades competentes dos documentos 
de identificação apresentados; 

• 與不合作國家及地區，或被列名於關注聲明中或其他國

際性制裁名單內的國家及地區有關連的客戶。

73. 進行更嚴格仔細查證的額外措施包括： 

• 就建立業務關係徵求高層管理人員批准；

• 取得全面的客戶概況資料，例如訂立保險合約的目的和

理由、業務或職業背景、資金或財富的來源等； 

• 委任指定職員專責客戶身分的仔細查證工作及進行持續

監察，以便及時發現任何異常或可疑的交易；

• 要求提供額外文件，以補足原本須提供的文件；以及 

• 把所提交的文件交給適當的當局及專業人士核證。 

74. 除上述一般的額外措施外，也須有適用於非直接會面的

客戶（第75至79段）、列為政界人士的客戶（第80至86段），

以及與不合作國家及地區有關連的客戶（第87至94段） 的額外

特定措施。

III. 2.13.1. 非直接會面的客戶

75. 在進行仔細查證客戶身分時，保險機構應盡可能與新客

戶直接會面，以確定其身分和背景資料。這項工作可由保險機

構本身或交由可倚賴之中介人執行。 

76. 對於較高風險客戶而言，直接會面尤為重要。故此，保

險機構應要求與有關客戶直接會面。 

77. 一些可能有利隱藏個人身分的嶄新或發展中科技可用來

推銷保險產品，電子商貿、網上或郵政銷售就是一個例子。如

保險機構沒有與客戶直接會面，例如帳戶是透過互聯網或郵寄

開設的，則保險機構應對該客戶採取與對直接會面客戶一樣有

效的客戶身分查證程序和持續監察準則。

78. 為減低非直接會面客戶所涉的風險而可採取的特定措施

包括：

（a） 由適當核證人核證客戶所提交的身分證明文件；
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（b）要求客戶提供較直接會面客戶所需為多的額外文件；

（c）要求新申請人填寫網上問卷，提供範圍廣泛及可供獨

立核證（例如向政府部門核證） 的資料；

（d） 保險機構與客戶單獨接觸； 

（e）由中介人作為第三方介紹人，而該中介人須符合對客

戶身分進行仔細查證的準則；

（f）要求客戶以其在某家銀行開設的帳戶繳付保費；

（g）更頻密更新非直接會面客戶的資料；或 

（h）在極端情況下，拒絕與沒有直接會面的較高風險客戶

建立業務關係。

79. 保險機構須制定相關的政策或採取適當的措施，以防止

科技的發展被濫用在清洗黑錢或恐怖主義融資的計劃上。 

III. 2.13.2. 政界人士

80. 保險機構如與擔任重要公職的人士或與這些人士有明顯

關連的人士或公司（即家人、有密切聯繫人士等） 建立業務關

係，會面對特別重大的聲譽或法律風險。保險機構應對這類政

界人士持續進行更嚴格的仔細查證。

81. 政界人士是指那些在澳門以外地方、在目前或以往曾

經擔任重要公職的人士，例如國家或政府機關元首、資深政治

家、高級政府官員、高級司法人員或高級軍官、公共機構高級

行政人員及重要政黨人員等。此定義不擬涵蓋上述類別的中級

或初級人員，但適用於政界人士的家庭成員及與其有緊密連繫

的人士。值得關注的地方是，這些政界人士（尤其是來自貪污

情況很普遍的地區的人士），可能會濫用公職權力，透過收受

賄款等非法途徑歛財。

82. 保險機構應向新客戶收集足夠資料，並查核公開資料，

以確定該新客戶是否政界人士。保險機構如考慮與任何懷疑屬

政界人士建立業務關係，應詳細核實該人士的身分，以及與該

人士有明顯關連的人士或公司的身分。 

83. 此外，保險機構在接納一名政界人士為客戶前，應確定

其資金來源。與政界人士建立業務關係的決定，應由高層管理

人員批准。

(b) A solicitação de documentos adicionais para complemen-
tar os exigidos a clientes presenciais; 

(c) O preenchimento de questionários «online» para novas 
propostas que requerem um vasto leque de informação passível 
de identificação autónoma (tal como confirmação por departa-
mento governamental); 

(d) O contacto directo com o cliente pela instituição segura-
dora; 

(e) A apresentação de terceiro através de um mediador que 
obedeça aos critérios do dever de vigilância relativo ao cliente; 

(f) O pedido de pagamento de prémios de seguros através de 
uma conta aberta num banco em nome do cliente; 

(g) A informação mais frequente e actualizada dos clientes de 
transacções não-presenciais; ou

(h) Nos casos mais extremos, a recusa da relação de negócio 
sem contactos presenciais com clientes de maior risco.

79. Às instituições seguradoras é exigido que tenham políticas 
ou tomem medidas que possam ser necessárias para prevenir a 
utilização indevida dos desenvolvimentos tecnológicos em es-
quemas de branqueamento de capitais ou de financiamento do 
terrorismo. 

III.2.13.2. Pessoas politicamente expostas (PEPs)

80. As relações de negócio com pessoas singulares que ocu-
pem importantes posições públicas, bem como as pessoas sin-
gulares ou empresas com eles claramente relacionadas (p.e., 
familiares, ou associados muito próximos, etc.) expõem, particu-
larmente, uma instituição seguradora a significativos riscos de 
reputação ou legais. Deve, pois, haver um contínuo e acentuado 
dever de vigilância em relação a esses PEPs. 

81. Consideram-se «Pessoas politicamente expostas» (PEPs), 
«as pessoas singulares que exerçam ou tenham exercido fun-
ções públicas proeminentes num país ou território estrangeiro, 
como, por exemplo, chefes de estado ou do governo, políticos de 
relevo, funcionários públicos superiores, oficiais judiciais ou mi-
litares, executivos superiores de empresas estatais e importantes 
representantes de partidos políticos». Esta definição não inclue 
as pessoas singulares que detenham posições intermédias, ou 
os que se situem em categorias hierarquicamente mais baixas 
mas aplica-se aos familiares dos PEPs, ou a associados destes. 
A preo cupção é que haja uma possibilidade, especialmente em 
jurisdições onde a corrupção está espalhada, que os referidos 
PEPs possam abusar dos seus poderes públicos para enriquece-
rem ilicitamente através do recebimento de subornos, etc..

82. Uma instituição seguradora deve reunir informação sufi-
ciente de um novo cliente e verificar a informação publicamen-
te disponível, para definir se o cliente é ou não um PEP. Uma 
instituição seguradora, ao considerar o estabelecimento de uma 
relação com uma pessoa suspeita de ser um PEP, deve identifi-
car completamente a mesma, bem como as pessoas e sociedades 
que com ela estejam claramente relacionadas. 

83. Antes de aceitar um PEP como cliente uma instituição 
segu radora deve também assegurar-se da origem dos fundos. 
A decisão de estabelecer uma relação de negócio com um PEP 
deve ser tomada pelo nível superior de gestão. 
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84. 保險機構在處理與政界人士的業務關係（或可能建立的

業務關係）時，應考慮的風險因素包括：

（a）在考慮該名人士身居的職位後，會否對其所屬司法管

轄區有任何特別顧慮；

（b）任何無法解釋來源的財富或收入（即該名人士擁有的

資產價值與其收入水平不相稱）； 

（c）未有預計而從政府機構或國有實體收到的大額款項；

（d）被描述為就政府合約所賺取的佣金的財富來源；

（e）該名政界人士要求就某項交易作出任何形式的保密安

排；以及 

（f）以在政府擁有的銀行所開設的帳戶或政府帳戶作為某

項交易的資金來源。

85. 保險機構應釐定並紀錄核實政界人士身分的準則（包括

參考公開資料或商業數據庫）。在識別政界人士及特別是來自

一些一般被視為就貪污罪行而言風險較高的司法管轄區的人士

時，可採用風險為本的處理方法（可參考“清廉指數”等公開

資料）。

86. 雖然第81段界定政界人士為在澳門以外地方擔任重要公

職的人士，但保險機構可把該等適用於政界人士的規定擴大，

以包括在澳門擔任重要公職的人士。

III. 2.13.3. 不合作國家及地區

87. 自二零零零年起，財務行動特別組織已展開工作，識別

那些因沒有適當規則和措施而妨礙全球合作打擊洗黑錢活動的

國家及地區，並把這些國家及地區訂為“不合作國家及地區”

或將其列名於“關注聲明”中。

88. 不合作國家及地區或關注聲明的名單載於財務行動特

別組織的網站（http://www.fatf-gafi.org）。財務行動特別組織

會定期檢討這些司法管轄區在解決經確定為缺失之處的進展情

況。 

89. 對於不合作國家及地區和被列名於關注聲明中的國家及

地區，保險機構應採用由財務行動特別組織所發出的經修訂的

《40項建議》中的第21項建議。該項建議如下：

“金融機構應特別留意與來自沒有執行或沒有充分執行財

務行動特別組織建議的國家的人士（包括公司及金融機構） 的

業務關係及交易。若這些交易沒有明顯經濟目的或可見合法目

84. Como factores de risco que uma instituição seguradora 
deve considerar em termos de relação de negócio (ou potencial 
relação) com um PEP incluem-se: 

(a) Qualquer preocupação particular em relação à jurisdição 
de onde procede o PEP, tendo em conta a sua posição; 

(b) Quaisquer inexplicáveis origens de riqueza ou rendimen-
tos (p.e., valor de activos próprios que não tenham relação di-
recta com o nível de rendimentos do PEP); 

(c) Inexplicáveis recebimentos de grandes quantias prove-
nientes de organismos governamentais ou empresas públicas; 

(d) Origem de riqueza descrita como comissão auferida pela 
celebração de contratos pelo governo; 

(e) Solicitação do PEP para que seja mantida qualquer forma 
de secretismo quanto à transacção; e 

(f) Uso de contas num banco estatal ou de contas governa-
mentais como origem dos fundos utilizados na transacção. 

85. As instituições seguradoras devem determinar e docu-
mentar os seus próprios critérios (incluindo a referência à in-
for mação publicamente disponível na base de dados ou nas 
informações comerciais disponíveis) para identificar os PEPs. 
O método de avaliação do risco pode ser adoptado para iden-
tificar os PEPs e especial atenção deve ser conferida a pessoas 
provenientes de jurisdições de maior risco, do ponto de vista da 
corrupção (pode ser feita consulta à informação publicamente 
disponível, como seja a do «Corruption Perceptions Index»). 

86. Embora o parágrafo 81 defina os PEPs como pessoas 
singulares que ocupem cargos públicos proeminentes fora de 
Macau, as instituições seguradoras são encorajadas a ampliar as 
suas exigências aos PEPs que ocupem cargos públicos relevan-
tes em Macau. 

III.2.13.3. Países e Territórios não-cooperantes (PTNCs)

87. Desde o ano de 2000 que o GAFI tem-se empenhado no 
processo de identificação de países e territórios que têm regras e 
práticas inadequadas que impedem a cooperação internacional 
no combate contra o branqueamento de capitais. Esses países/
territórios são designados por PTNCs ou constam da declaração 
de preocupações. 

88. A lista dos PTNCs ou a declaração de preocupações está 
publicada na «website» do GAFI (http:/www.fatf-gafi.org). Pe-
riodicamente, o GAFI revê o progresso destas jurisdições no 
que respeita à sua resposta às deficiências identificadas durante 
o processo de avaliação.

89. Uma instituição seguradora deve utilizar a «Recomenda-
ção 21», das «40 Recomendações Revistas», relativa aos PTNCs 
e aos países/jurisdições que constam da declaração de preocu-
pações. Esta «Recomendação» estabelece que: 

«As instituições financeiras devem prestar especial atenção 
às relações de negócio e transacções com pessoas singulares e 
colectivas, incluindo as sociedades e instituições financeiras de 
países que não aplicam as «Recomendações» do GAFI, ou o 
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的，金融機構則應盡可能審查有關交易的背景及目的，以書面

紀錄調查結果，及向主管機構提供協助。”

90. 因此，對於來自不合作國家及地區中或被列名於關注聲

明中或其他國際性制裁名單內的國家及地區的客戶（包括實益

擁有人），保險機構應格外謹慎。保險機構應清楚確定客戶投

保的商業理據，並予以適當紀錄。此外，保險機構也應完全確

定該等客戶的資金來源的合法性。 

91. 對於出現嚴重缺失及在改善其情況方面進展不足的不合

作國家及地區或被列名於關注聲明中的國家及地區，財務行動

特別組織可能會建議採取進一步的針對措施。這些措施一般強

調更嚴格的客戶身分仔細查證及加強監察／舉報交易。保險機

構須將該等針對性措施應用於不合作國家及地區或被列名於關

注聲明中的國家及地區上。

92. 保險機構應知道，與不合作國家及地區或被列名於關注

聲明中的國家及地區或與在防止洗黑錢方面已為人所知是採用

較低標準的其他國家及地區進行業務交易，可能會蒙受聲譽風

險。 

93. 保險機構須確保其海外分行或附屬機構在當地的法律和

法規許可下，採用等同澳門對防止洗黑錢/打擊恐怖主義融資活

動要求的措施。特別是該等海外分行或附屬機構位處於沒有或

不充分採用財務行動特別組織建議的國家。倘若澳門對防止洗

黑錢/打擊恐怖主義融資活動的最低要求有別與當地，海外分行

或附屬機構應在當地的法律和法規許可下，採用最高標準的措

施。

94.當海外分行或附屬機構因當地的法律、法規或其他的措

施被禁止採用適當的防止洗黑錢/打擊恐怖主義融資活動措施

時，保險機構須知會澳門金融管理局。

III. 2.14. 對現有客戶及/或實益擁有人身分進行持續的仔

細查證

95. 保險機構應就業務關係進行持續的客戶身分仔細查證。

一般而言，有關更改保單及/或根據合約條款行使權利的要求，

保險機構都應加以留意。保險機構應評估有關更改/交易是否與

有關客戶及/或實益擁有人的狀況不符，或基於某些其他理由而

顯得不尋常或可疑。對那些屬於較高風險類別的客戶，則須進

fazem de modo insuficiente. Sempre que estas transacções não 
tenham aparente razão económica ou propósito legal visível, as 
circunstâncias e finalidade deveriam, na medida do possível, ser 
examinadas, os resultados reduzidos a escrito e estar disponíveis 
para apoiar as autoridades competentes.» 

90. Assim, uma atenção maior deve ser exercida por uma ins-
tituição seguradora relativamente aos clientes (incluindo os 
be ne ficiários efectivos) dos PTNCs, ou de países/jurisdições que 
constam da declaração de preocupações, ou de outras listas de 
sanções com implicações internacionais. A lógica comercial para 
subscrever a apólice de seguro deve ser claramente averiguada 
e documentada de forma apropriada. Adicionalmente, uma ins-
tituição seguradora deve verificar na íntegra os requisitos refe-
rentes à legitimidade da origem dos fundos de tais clientes. 

91. Para os PTNCs, ou países/jurisdições que constam da de-
claração de preocupações, com sérias deficiências e onde tenha 
sido verificado progresso inadequado para melhorar a sua po-
sição, o GAFI pode recomendar a aplicação de contramedidas 
adicionais, cujo ênfase incidirá geralmente num CDD mais 
rigoroso e numa acentuada vigilância/relatório das transacções. 
Uma instituição seguradora deve aplicar essas contramedidas 
em relação a tais PTNCs ou países/jurisdições constantes da de-
claração de preocupações. 

92. Uma instituição seguradora deve estar ciente do potencial 
risco de reputação em que incorre ao efectuar negócios com 
PTNCs, ou com países/jurisdições que constam da declaração de 
preocupações, ou com outras jurisdições conhecidas por aplica-
rem padrões inferiores para a prevenção do branqueamento de 
capitais. 

93. Às instituições seguradoras é exigido que garantam que as 
suas sucursais e subsidiárias no exterior observem as medidas 
AML/CFT consistentes com os requisitos de Macau e das «Re-
comendações» do GAFI, até à extensão em que as leis e regu-
lamentações locais (i.e., do país de acolhimento) o permitirem. 
Deve ser conferida especial atenção às suas sucursais e subsi-
diárias em países que não apliquem as «Recomendações» do 
GAFI ou o fazem insuficientemente. Se os requisitos mínimos 
de Macau e dos países de acolhimento quanto ao AML/CFT 
diferirem, as sucursais e subsidiárias nos países de acolhimento 
devem aplicar os padrões mais elevados, até à extensão em que 
as leis e regulamentações locais o permitirem. 

94. Às instituições seguradoras é exigido que informem a 
AMCM quando uma sucursal ou subsidiária no exterior não for 
capaz de observar as medidas AML/CFT apropriadas porque 
tal é proibido pelas leis, regulamentações ou outras medidas do 
país de acolhimento. 

III.2.14. Dever de vigilância contínua relativa a clientes e/ou a 
beneficiários efectivos existentes

95. As instituições seguradoras devem efectuar o dever de 
vigilância contínua na relação de negócio. Em geral, as institui-
ções seguradoras devem prestar atenção a todas as alterações 
solicitadas à apólice e/ou ao exercício de direitos ao abrigo das 
condições gerais do contrato. Devem assim avaliar se a altera-
ção/transacção não está de acordo com o perfil do cliente e/ou 
do beneficiário efectivo ou é, por alguma outra razão, não-habi-



7168 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 30 期 —— 2008 年 7 月 23 日

行更嚴格的仔細查證。保險機構所制訂的客戶身分仔細查證程

序，應確保保險機構能搜集到足夠的資料及進行充分的分析。

96. 在合約訂立後，促使保險機構對客戶身分進行仔細查證

的交易或事件的例子有：

（a）受益人方面有所更改（例如加入非家庭成員，以及要

求把有關款項支付給並非受益人的人士）；

（b） 保險金額或保費顯著增加，而以保單持有人的收入狀

況而言，增幅並不尋常；

（c）以現金交易及/或繳付大額整付保費；

（d）海外的有關方面以電匯方式繳款/辦理退保手續；

（e）以銀行票據繳款，使進行有關交易人士的姓名可以保

密；

（f）保單持有人及/或實益擁有人的地址及/或居住地有所

更改；

（g）一次過繳清現有人壽保險合約的補足金額；

（h）一次過繳清個人退休金合約的供款；

（i）客戶要求預繳有關的保險利益； 

（j） 以保單作為抵押品/保證（例如不尋常地把保單用作抵

押品，除非清楚知道這是為向某家聲譽良好的金融機構借取按

揭貸款而須採取的做法）；

（k） 保險利益的類別有所更改（例如把繳款類別由年金改

為一次過繳款）；

（l）提早退保或更改有關年期（不理會這樣做是否招致罰

款或失去稅項寬減優惠）；

（m）在合約期滿時要求支付有關的保險利益；

（n）保險機構知道其所擁有的客戶及/或實益擁有人的資

料並不足夠；或 

（o）懷疑客戶進行洗黑錢及恐怖分子融資活動。

97. 有上述交易及事件出現，並不表示有需要進行（全面

的） 客戶身分仔細查證。如客戶的身分已予識別及核實，保險

機構有權倚賴經識別及核實而獲得的資料，除非這些機構對所

持資料的真實性有所懷疑。舉例來說，如客戶以來自某保單的

tual ou suspeita. Em relação às categorias de maior risco deve 
ser exigido um dever de vigilância mais acentuado. O programa 
do dever de vigilância relativo ao cliente deve ser estabelecido 
de forma que as instituições seguradoras fiquem aptas para ob-
ter e analisar informação em termos adequados. 

96. Como exemplos de transacções ou acontecimentos desen-
cadeadores de outros («trigger events») depois de celebrado o 
contrato, que requerem o dever de vigilância relativo ao cliente 
têm-se: 

(a) Alteração nos beneficiários (por exemplo, para incluir 
não-familiares ou solicitação para os pagamentos serem efectua-
dos a pessoas que não sejam os beneficiários); 

(b) Significativo aumento do capital seguro, ou do prémio de 
seguro, que se afigura não-habitual à luz dos rendimentos do 
tomador do seguro; 

(c) Uso de numerário e/ou pagamento de prémios únicos ele-
vados; 

(d) Pagamento/resgate efectuado por transferência telegráfica 
de/para partes no exterior; 

(e) Pagamento efectuado por instrumentos bancários que 
permitem o anonimato da transacção; 

(f) Alteração de endereço e/ou lugar de residência do toma-
dor do seguro e/ou beneficiário efectivo; 

(g) Entrega, de uma só vez, do valor de um contrato de segu-
ro de vida já existente;

(h) Contribuições, de uma só vez, para contratos respeitantes 
a pensões de reforma; 

(i) Pedidos de pagamentos antecipados de benefícios; 

(j) Uso de apólice como colateral/garantia (por exemplo, uso 
não-habitual de uma apólice como colateral, excepto se for lí-
quido que a exigência decorra de empréstimo para compra de 
imóvel concedido por reputada instituição financeira); 

(k) Alteração do tipo de benefício (por exemplo, alteração do 
tipo de pagamento de uma anuidade para um pagamento único); 

(l) Resgate antecipado da apólice ou alteração da duração 
(nestes casos há penalizações ou perda de benefícios fiscais); 

(m) Pedido de pagamento de benefícios na data do vencimento; 

(n) A instituição seguradora está ciente que falta informação 
bastante sobre o cliente e/ou o beneficiário efectivo; e 

(o) Suspeita de branqueamento de capitais e de financiamen-
to do terrorismo. 

97. A ocorrência destas transacções e acontecimentos não 
implica que o dever de vigilância relativo ao cliente necessite de 
ser efectuado. Se a identificação e a verificação já tiverem sido 
realizadas, a instituição seguradora tem o direito de confiar nas 
mesmas, excepto se surgirem dúvidas quanto à veracidade da 
informação obtida. Como exemplo, devem existir dúvidas sobre 
se os benefícios de uma apólice de seguro estão a ser usados 
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利益支付另一名與其並無關係的人士的保單的保費，就可能引

起保險機構的懷疑。

98. 即使並無任何特別觸發事件，保險機構亦應考慮應否按

現行準則，要求那些被視為屬於較高風險類別的現有客戶及/或

實益擁有人提供額外資料。在這樣做的時候，保險機構應考慮

第31段所提及的因素。

III. 2.15. 倚賴保險中介人進行客戶身分仔細查證

99. 保險機構可倚賴保險中介人進行客戶身分查證程序。然

而，保險機構始終負有認識客戶及/或實益擁有人的最終責任，

因此，保險機構必須信納保險中介人所進行的客戶身分查證程

序是足夠的。

100. 如上述做法獲得許可，保險機構應即時向保險中介人

索取與客戶及/或實益擁有人身分有關的身分證明數據及其他有

關對客戶身分查證的所需文件等必要資料。而保險中介人須應

保險機構的要求立即提交有關資料。

101. 索取這些相關文件的目的，是要確保把文件即時存

檔，以供保險機構或有關當局（例如金融管理局及金融情報辦

公室） 作參考之用，以及對客戶及/或實益擁有人持續進行監

察。此外，這種做法亦使保險機構能夠核實保險中介人有否妥

善履行其職責。其目的當然不是要求保險機構利用有關文件重

複保險中介人已經進行的仔細查證。 

102. 保險機構如對保險中介人進行適當仔細查證的能力有

任何懷疑，應自行核實客戶及實益擁有人的身分及完成有關程

序。

III.3. 備存紀錄

III.3.1. 調查及司法當局的要求

103.《刑法典》和《刑事訴訟法典》賦權司法警察局和法

院審查過往所有相關的交易，以評估被告是否曾經從販毒或其

他可公訴罪行中獲利。保險機構須向有權限的本地監管當局提

供所需的記錄。

104. 調查當局須確保保險機構就涉嫌與毒品或其他清洗黑

錢或恐怖主義融資活動備存令人信納的審查紀錄，以及能夠確

立可疑帳戶財務狀況的檔案。 

para financiar os pagamentos do prémio de uma apólice de se-
guro de uma outra pessoa sem qualquer relação. 

98. Mesmo quando não ocorra um acontecimento desenca-
deador de outros («trigger event»), uma instituição seguradora 
deve considerar se exige informação adicional, em linha com os 
padrões actuais desses clientes e/ou dos beneficiários efectivos 
que são considerados de maior risco. Ao actuar dessa forma, a 
instituição seguradora deve ter em conta os factores menciona-
dos no parágrafo 31. 

III.2.15. Delegação nos mediadores de seguros para o dever de 
vigilância relativo ao cliente

99. Uma instituição seguradora pode delegar nos mediadores 
de seguros a realização do dever de vigilância relativo ao cliente. 
Todavia, a responsabilidade última de conhecer o cliente e/ou o 
beneficiário efectivo mantem-se sempre na instituição segura-
dora. Desta forma, a instituição seguradora deve certificar-se da 
adequação do dever de vigilância relativo ao cliente a ser efec-
tuado pelos mediadores de seguros. 

100. Quando tal delegação é permitida, a instituição segura-
dora deve obter imediatamente do mediador de seguros a in-
formação necessária sobre os dados de identificação relevantes, 
ou outra documentação relacionada com os requisitos do CDD 
respeitantes à identificação do cliente e/ou do beneficiário efec-
tivo. O mediador de seguros deve submeter essa informação à 
instituição seguradora, quando solicitada e sem atrasos. 

101. A finalidade de obtenção da mencionada documentação 
é assegurar que se encontra imediatamente disponível em re-
gisto, para efeitos de referência pela instituição seguradora ou 
pelas autoridades competentes, como a AMCM e o GIF, bem 
como para a monitorização contínua do cliente e/ou do bene-
ficiário efectivo. Tal permitirá também à instituição seguradora 
verificar se o mediador está a efectuar o seu trabalho de forma 
apropriada. Não há a intenção para que a instituição seguradora 
venha a utilizar a informação, como seria lógico, e repetir o de-
ver de vigilância feito pelo mediador de seguros. 

102. A instituição seguradora deve assumir e completar a sua 
própria verificação do cliente e do beneficiário efectivo, caso te-
nha quaisquer dúvidas sobre a aptidão do mediador de seguros 
em este efectuar o dever de vigilância de forma apropriada. 

III.3. Conservação de documentos 

III.3.1. Exigências das autoridades de investigação e judiciais

103. O Código Penal e o Código de Processo Penal conferem 
poderes à Polícia Judiciária e aos tribunais no sentido de exami-
narem todas as transacções relevantes efectuadas no passado, 
tendo em vista avaliar se o arguido beneficiou do tráfico de dro-
gas ou de outros crimes indiciáveis. Os documentos devem ser 
disponibilizados às autoridades locais competentes dotadas de 
devida autorização. 

104. As autoridades de investigação necessitam de ter um ras-
to de auditoria razoável quanto a uma suspeita relacionada com 
drogas ou de branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo e serem capazes de estabelecerem um perfil finan-
ceiro da conta suspeita. 



7170 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 30 期 —— 2008 年 7 月 23 日

105. 備存記錄的一個重要目的，是確保保險機構能夠在進

行交易的任何階段都能翻查有關資料，而不會受到不必要的延

誤。

III.3.2. 保留紀錄

106. 保險機構須在與客戶及/或實益擁有人結束業務關係

後，繼續保留每名客戶及/或實益擁有人的風險狀況紀錄至少五

年。如在特定的情況下，監管機關可按其權限，要求將保留期

限延長。須同樣作出保留的資料還包括：透過客戶身分仔細查

證程序所取得的資料（例如姓名、地址、交易的性質和日期、

涉及的貨幣種類和金額，以及有關交易涉及的任何帳戶類別和

號碼）、正式身分證明文件的副本（例如護照、身分證或其他

身分證明文件）、帳戶檔案和商務通信的副本等。至於已屆期

滿的保單，保險機構亦須按規定，將有關紀錄保存至少五年。

107. 保險機構須在與客戶及/或實益擁有人結束業務關係

後，繼續保存所有本地和國際交易的必要紀錄至少五年（倘

在特定的情況下，監管機關可按其權限，要求將保留期限延

長），並須能及時遵照監管當局提出的索閱資料要求辦理。該

等紀錄必須能夠提供足夠資料，以便日後能重組個別交易（包

括所涉金額和貨幣種類； 如有），以及在必要時作為檢控犯罪

活動的證據。 

108. 保險機構須不時覆檢現有紀錄，特別是屬較高風險類

別的客戶或業務關係的紀錄，以確保根據客戶身分仔細查證程

序所收集的文件、數據或資料是最新和合乎需要的。 

109. 保險機構須確保設有適當程序，使能查閱下述資料：

（a）最初編製的投保建議書的文件紀錄，完整的紀錄應包

括客戶財務狀況評估、客戶需要分析、規管文件的副本、繳款

方法細則、利益說明，以及協助保險機構進行核證程序的文件

副本； 

（b）由簽立合約至合約屆滿期間與履行合約有關的紀錄；

以及

（c）合約期滿的結算及/或理賠的詳情，包括簽妥的“解

除責任文件”。

110. 有關紀錄可以藉備存文件正本或儲存在縮微膠卷或電

腦等方式加以保留，但須以獲接納作為證據的方式為合。當有

關紀錄涉及正在進行的調查或與已向有關當局披露的交易有

關，有關文件應予以保留，直至確定該宗個案已經完結為止。

105. Um importante objectivo da conservação dos documen-
tos é assegurar que as instituições seguradoras possam, em to-
das as fases de uma transacção, reconstituir, sem atrasos injusti-
ficados, a informação relevante até à extensão em que a mesma 
se torne disponível.

III.3.2. Conservação de documentos

106. As instituições seguradoras devem manter registos do 
perfil de cada cliente e/ou do beneficiário efectivo, informação 
a obter através do processo CDD (p.e., o nome, a morada, a na-
tureza e a data da transacção, o tipo e a importância envolvida 
e o tipo e o número identificativo de qualquer conta envolvida 
na transacção), bem como de cópias dos documentos oficiais de 
identificação (tais como passaportes, bilhetes de identidade ou 
documentos similares), processos de contas e correspondência 
comercial, pelo menos, por um prazo de 5 anos, contados desde 
o início do termo da relação de negócio, ou mais se solicitado 
por autoridade competente dotada de devida autorização em 
casos específicos. 

107. As instituições seguradoras devem conservar, pelo menos, 
por 5 anos (ou mais se solicitado por autoridade competente e 
dotada de devida autorização em casos específicos), contados 
desde o início do termo da relação de negócio, todos os registos 
necessários das transacções, locais e internacionais, que possam 
atempadamente dar resposta a pedido de informação solici-
tado pelas autoridades competentes. Esses registos devem ser 
suficientes para permitir a reconstituição das transacções indi-
viduais (incluindo a importância e os tipos de moeda envolvida, 
se for o caso), de maneira a fornecer, se necessário, prova para 
acusação de actividade criminosa. 

108. As instituições seguradoras devem assegurar-se que os 
documentos, dados ou informação obtidos, ao abrigo do proces-
so CDD, são conservados actualizados e relevantes através de 
revisões aos registos existentes, particularmente para as catego-
rias de clientes ou relações de negócio de maior risco. 

109. As instituições seguradoras devem assegurar-se que têm 
procedimentos adequados para: 

(a) Ter acesso à documentação da proposta inicial, incluindo, 
quando estiverem completas, a avaliação financeira do cliente, 
análises das necessidades do cliente, cópias da documentação 
regulamentar, pormenores da forma de pagamento, ilustração 
dos benefícios e cópias dos documentos de suporte da verifica-
ção pela instituição seguradora; 

(b) Ter acesso a todos os relatórios pós-venda associados à 
manutenção do contrato, até à sua data do vencimento, incluin-
do esta; e 

(c) Ter acesso aos pormenores do processamento no venci-
mento e/ou da regularização do sinistro, incluindo a «documen-
tação de total exoneração de responsabilidade».

110. A retenção pode efectuar-se por via dos documentos ori-
ginais armazenados em microfilme ou em formato digitalizado, 
desde que tais formas sejam aceites como prova. Na situação 
de registos relacionados com investigações em curso, ou tran-
sacções que foram objecto de divulgação, devem os mesmos ser 
mantidos até confirmação que o caso foi encerrado. 
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III.4. Reconhecimento e participação de transacções suspeitas 

III.4.1. Reconhecimento de transacções suspeitas

III.4.1.1. Estabelecimento de sistemas de informação de ges-
tão («Management information systems» - MIS) 

111. Tendo em vista uma instituição seguradora cumprir as 
obrigações legais e regulamentares, é necessário que a mesma 
disponha de sistemas que possibilitem a identificação e partici-
pação de transacções suspeitas. Todavia, não é suficiente confiar 
simplesmente na iniciativa do pessoal da «linha da frente» para 
efectuar relatórios ad hoc. Uma instituição seguradora deve ter 
também sistemas de informação de gestão (MIS) para fornecer, 
com regularidade, aos gestores e aos funcionários responsáveis, 
informação atempada para permitir aos mesmos que detectem 
padrões de actividade não-habitual ou suspeita, particularmente 
em relação às contas de maior risco. 

112. Esta tarefa requer da instituição seguradora que tenha 
um bom conhecimento do que é uma actividade normal e 
razoá vel para tipos particulares de cliente e/ou de beneficiário 
efectivo, tendo em atenção a natureza dos seus negócios. Entre 
outros aspectos, uma instituição seguradora deve tomar medi-
das apropriadas para verificar de forma satisfatória a origem e a 
legitimidade dos fundos a serem creditados na conta do cliente 
e/ou do beneficiário efectivo. Este é, particularmente, o caso 
quando estão envolvidas grandes quantias. 

III.4.1.2. Identificação de transacções complexas, transacções 
de valor anormalmente elevado ou transacções não-habituais 
de qualquer outro tipo 

113. Os relatórios MIS utilizados para efeitos de monitoriza-
ção devem ser capazes de identificar transacções não-habituais, 
quer em termos de montante (por exemplo, por referência a 
limites pré-estabelecidos para o cliente em questão ou para nú-
meros comparativos para clientes similares), quer a respeito do 
tipo de transacção ou outros factores de risco relevantes. 

114. Para facilitar a identificação de transacções suspeitas, no 
Anexo «A» são dados indicadores dessas transacções e no Ane-
xo «B» descrevem-se exemplos de esquemas de branqueamento 
de capitais envolvendo seguros. Não se pretende que esses indi-
cadores sejam exaustivos, servindo apenas como referência. A 
identificação de qualquer dos tipos de transacções constantes no 
Anexo «A», deve ser prontamente investigada e ser catalizador 
para efectuar, pelo menos, investigação inicial acerca da origem 
dos fundos. 

III.4.1.3. Clientes habituais 

115. Como os tipos de transacções usados para o branquea-
mento de capitais ou financiamento do terrorismo são quase 
ilimitados, é difícil definir uma transacção suspeita. Porém, uma 
transacção suspeita é muitas vezes a que é inconsistente com 
um cliente conhecido, com um negócio legítimo, com as activi-
dades pessoais ou com a actividade normal para aquele tipo de 
tomador do seguro. Assim, o primeiro passo para o seu reconhe-
cimento é conhecer o suficiente acerca da actividade do cliente 
para depois concluir se uma transacção ou série de transacções 
é não-habitual. 

III.4. 識別及舉報可疑交易

III.4.1. 識別可疑交易

III.4.1.1. 實施管理信息系統（MIS）

111. 保險機構必須訂有制度以識別及舉報可疑交易，以履

行其在法定及規管方面的責任。然而，單單倚賴前線職員作出

特別舉報並不足夠，保險機構亦應設有管理資訊系統，定期向

管理人員及條例執行主任提供適時的資訊，讓他們偵察有否出

現不尋常或可疑活動的模式，尤其是涉及較高風險帳戶的活

動。

112. 保險機構亦須對特定類別客戶及/或實益擁有人的正常

及合理活動有充分認識，特別要考慮其業務性質。此外，保險

機構應採取適當措施，使其信納存入客戶及/或實益擁有人戶口

資金的來源及合法性。在涉及大額款項時，這一點尤其重要。

III.4.1.2. 鑑定異常交易或異常交易模式

113. 用作進行監察的管理資訊系統報告，應能夠識別以款

額（例如參照有關客戶的預先設定限額或同類客戶的比較數

字） 或交易類別或其他相關風險因素而言屬於不尋常的交易。

114. 為方便識別可疑交易，本指引的附錄A載有可疑交易

的指標，而附錄B則載述涉及人壽保險業的洗黑錢例子。指標

無法盡列，僅供參考之用。如保險機構發現有附錄A所列的任

何類別交易，應作進一步調查，最低限度應對其資金來源作初

步查詢。

III.4.1.3. 長期客戶/顧客

115. 由於洗黑錢或恐怖主義融資活動的人士可利用的交易

類別不可勝數，故難以界定何為可疑交易。不過，可疑交易往

往與客戶為人所知的合法業務或個人活動，或該類保險單持有

人的正常業務不相符。因此，識別洗黑錢或恐怖主義融資活動

的首要條件，是對客戶的業務有充分的了解，這樣才可以識別

某宗交易或一連串交易是否屬於不尋常。
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III.4.1.4. 提早兌現

116. 客戶若提出提早兌現整付保費保險單的要求，尤其是

要求支付現金或把結算的金額支付予第三者，就有理由懷疑這

可能是洗黑錢或恐怖主義融資活動過程的一部分，客戶藉這宗

交易來隱藏款項的來源。提早兌現一般是指在合約日期起計兩

年內進行的兌現。

III.4.1.5. 監察各類可疑交易

117. 保險公司應有高級人員負責監察各類可疑交易，以洞

悉慣常使用的洗黑錢或恐怖主義融資活動伎倆。每間保險機構

應正式指派一名人員，負責防止洗黑錢活動和訂立舉報可疑交

易的程序。該名人員應能夠就可疑交易向公司內部及執法機關

提供意見。

III.4.1.6. 偵查恐怖主義融資活動指引

118. 在恐怖分子融資活動方面，財務行動特別組織在二零

零二年四月發表一份有關金融機構偵察恐怖分子融資活動的指

引。該文件列述恐怖分子融資活動的一般特徵，並列出若干宗

研究個案，說明執法機構曾如何藉著金融機構舉報的資料，確

立恐怖分子融資活動的連繫。該文件的附件列出過往曾牽涉恐

怖分子活動的財務交易的連串特徵（見附錄D），保險機構應

細閱該份由財務行動特別組織發出的文件。

119. 保險機構應設立貯存涉嫌恐怖分子的名稱及詳細資料

的資料庫，而該資料庫應綜合其已知悉的各有關名單。保險機

構亦可作出安排，確保能使用由第三方服務供應商設立的同類

資料庫。

120. 這類資料庫應包括由中央政府簽署和批准可適用於澳

門特別行政區（澳門特區）的國際公約名單和措施。根據四月

十五日第4/2002號法律（關於遵守若干國際法文書的法律），

第1373決議的反恐怖主義措施和其他聯合國安理會的相關決議

成為適用於澳門特區的決議。被指名為恐怖份子的個人/實體名

單將刊登於澳門特別行政區公報，並不時更新。因此，每當出

現變化時，資料庫便應及時更新，而且資料應易於取覽，以便

保險機構的職員識別可疑的交易。

121. 保險機構應根據資料庫所載名單，查核現有客戶及／

或實益擁有人和新申請人的名稱。保險機構應特別留意可疑的

III.4.1.4. Pagamentos antecipados

116. Os pedidos para pagamentos antecipados de apólices de 
prémio único, particularmente para receber em numerário ou 
para a regularização ser feita a favor de um terceiro, podem ser 
encarados como suspeitos, na medida em que essa acção pode 
ser usada como parte do processo de separação para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. 
Consideram-se «pagamentos antecipados» os que geralmente 
ocorram no período de 2 anos a contar da data do contrato.

III.4.1.5. Monitorização dos tipos de transacções suspeitas

117. A lista de exemplos de transacções suspeitas carece de 
ser revista continuamente por um trabalhador sénior responsá-
vel por assegurar, dia a dia, a análise das técnicas de branquea-
mento de capitais ou do financiamento do terrorismo. Cada 
instituição seguradora deve formalmente designar um trabalha-
dor para ser responsável pelo combate ao branqueamento de 
capitais e procedimentos inerentes à participação. Esse funcio-
nário deve estar numa posição de prestar apoio em transacções 
suspeitas, quer internamente quer às entidades de execução das 
leis.

III.4.1.6. Instruções para detecção de financiamento do terro-
rismo

118. Em relação ao financiamento do terrorismo, o GAFI 
publicou em Abril de 2002 um «Guia para as Instituições Finan-
ceiras na Detecção do Financiamento de Terroristas». O docu-
mento descreve as características gerais do financiamento do 
terrorismo, com casos de estudo, ilustrando a forma como as 
autoridades competentes, com base em informação transmiti-
da pelas instituições financeiras, foram capazes de estabelecer 
ligação ao financiamento do terrorismo. Um dos anexos desse 
documento contém uma série de características de transacções 
financeiras que estiveram ligadas a actividade terrorista no 
pas sa do (ver Anexo «D»). Uma instituição seguradora deve 
manter-se familiarizada com a documentação do GAFI. 

119. Uma instituição seguradora deve manter uma base de da-
dos com nomes e detalhes sobre terroristas suspeitos que reúna 
as várias listas que foram preparadas para esse efeito. Em alter-
nativa, uma instituição seguradora deve efectuar acordos para 
assegurar o acesso a tal base de dados mantida por terceiros 
pres tadores de serviços.

120. Essa base de dados deve incluir as listas e medidas to-
ma  das ao abrigo de convenções internacionais assinadas e rati-
ficadas pelo Governo Central e que são aplicáveis à Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (RAEM). De acordo com a Lei 
n.º 4/2002, de 15 de Abril (Lei relativa ao cumprimento de cer-
tos actos de direito internacional), as medidas anti-terrorismo, 
em conformidade com a Resolução n.º 1373 e outras resoluções 
relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tor-
naram-se aplicáveis à RAEM. As listas de indiví duos/entidades 
designadas como terroristas devem ser publicadas no Boletim 
Oficial, o que ocorre de tempos a tempos. Como tal, a base de 
dados deve também ser objecto de actualização atempada, sem-
pre que hajam alterações e ser facilmente acessível ao pessoal 
para efeitos de identificação de transacções suspeitas.

121. Uma instituição seguradora deve conferir o nome dos 
clientes e/ou beneficiários efectivos existentes, assim como dos 
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匯款，並應緊記非牟利機構在恐怖分子融資活動中曾經擔當的

角色。若出現引起保險機構懷疑的情況，就應盡可能在處理交

易前加強查核工作。

III.4.2. 舉報可疑交易

III.4.2.1. 金融情報辦公室（GIF） 

122. 根據七月二十九日第227/2006號行政長官批示而成立

的金融情報辦公室是接受資料披露的機關。

123. 金融情報辦公室除負責接收機構或個人所作出的披露

外，亦是有關洗黑錢及恐怖分子融資活動一般事宜的本地及國

際顧問，除此之外，亦會向金融界就有關議題提供協助。

III.4.2.2. 條例執行主任的職責

124. 任何人如懷疑有洗黑錢或恐怖分子融資交易，都有責

任作出舉報。每家保險機構都應在管理層委任一名指定人員

（“條例執行主任”），負責在有需要時根據有關法例向金融

情報辦公室舉報，而所有內部報告亦應向他提交。

125. 條例執行主任的職責不應只是被動地接收有關可疑交

易的特別舉報，而應積極地識別及舉報可疑的交易。條例執行

主任及適當的職員應及時獲取客戶的身分資料，以及其他對客

戶身分查證的資料，交易記錄和其他有關資料。當中應包括定

期覆檢保險機構管理資訊系統所編製有關大額或不尋常交易的

例外情況報告，以及前線職員所提交的特別報告。視乎保險機

構的組織架構而定，覆檢有關報告的具體職責也可轉授予其他

職員，但條例執行主任應負責監督整個覆檢程序。

126. 僱員若懷疑或有合理理由相信客戶進行販毒、或其他

可公訴罪行，而該客戶又意圖購買、續供或贖回與該保險機構

所訂立的保險單，有關僱員必須從速向條例執行主任報告。條

例執行主任必須迅速評定這種想法是否有合理理由。除非他認

為無合理理由，並將其意見記錄在案，否則必須隨即向金融情

報辦公室舉報。

novos proponentes, com os nomes constantes na base de dados. 
Deve estar particularmente alerta para as remessas suspeitas 
e ter em atenção o papel conhecido que organizações não-lu-
crativas têm desempenhado no financiamento do terrorismo. 
Se possível, devem ser conduzidas verificações mais acentuadas 
antes do processamento da transacção, para o caso de haver cir-
cunstâncias que dêem lugar ao levantamento de suspeitas. 

III.4.2. Participação de transacções suspeitas 

III.4.2.1. Gabinete de Informação Financeira (GIF) 

122. A entidade a quem, face à legislação vigente, deve ser 
efectuada qualquer participação de uma transacção suspeita 
(STR-«Suspicious Transaction Report») é o Gabinete de Infor-
mação Financeira, criado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 227/2006, de 29 de Julho. 

123. Para além de actuar como entidade receptora de parti-
cipações efectuadas por uma organização ou pessoa singular, o 
GIF actua também como entidade consultora a nível interno e 
internacional, referente a branqueamento de capitais e a finan-
ciamento do terrorismo, dando orientações práticas e assistência 
ao sector financeiro (entre outros) nessas matérias. 

III.4.2.2. Papel e responsabilidades do Funcionário Respon-
sável 

124. O dever de participar emerge quando se verifique que há 
alguém que se torna suspeito de transacção envolvendo bran-
queamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Cada 
instituição seguradora deve designar um funcionário ou funcio-
nários («Compliance Officer(s)») ao nível de gestão, o(s) qual(is) 
deve(m) ser(em) responsável(is) pelas participações ao GIF, 
quando necessário, em conformidade com as respectivas leis e 
para quem todos os relatórios internos devem ser enviados. 

125. O papel e responsabilidades do funcionário responsável 
não deve ser apenas o de um receptor passivo de relatórios ad 
hoc de transacções suspeitas. Preferivelmente, o funcionário 
responsável deve desempenhar um papel activo na identificação 
e participação de transacções suspeitas. O funcionário respon-
sável e os demais elementos da equipa devem ter acesso atem-
pado aos dados de identificacão do cliente e outras informações 
CDD, relatórios de transacções e outra informação relevante. 
Isto deve envolver a revisão regular de relatórios excepcionais 
de transacções elevadas ou irregulares, elaborados com base 
nos MIS da instituição seguradora, bem como dos relatórios ad 
hoc preparados pelo pessoal da «linha da frente». Dependendo 
da estrutura organizativa das instituições seguradoras, as tare-
fas específicas de revisão dos relatórios podem ser delegadas 
em outros elementos da equipa, mas o funcionário responsável 
deve manter a superintendência do processo de revisão. 

126. Todos os casos em que um trabalhador suspeite ou tenha 
motivos razoáveis para crer que um cliente possa ter estado 
envolvido em tráfico de drogas ou em outros crimes indiciáveis 
e em que o cliente procura subscrever a apólice, mantê-la ou 
resgatá-la com a instituição seguradora, devem ser prontamente 
participados ao funcionário responsável. O funcionário respon-
sável deve prontamente avaliar se há motivos razoáveis para 
crer em tal e, imediatamente, participar o caso ao GIF, excepto 
se considerar que tais motivos razoáveis não existem e registar 
o seu parecer. 
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127. 條例執行主任應在深思熟慮後決定是否立即向金融情

報辦公室舉報異常或可疑交易。條例執行主任向金融情報辦公

室舉報時，應確保其報告提供所有有關資料，並與金融情報辦

公室通力合作，以便進行數據搜集。若決定不向金融情報辦公

室舉報看似可疑的交易，條例執行主任應詳細紀錄有關的理

由。若出現新的可疑情況，過去曾就有關客戶及／或實益擁有

人的過往交易而向金融情報辦公室作出舉報一事，不應妨礙保

險機構向情報組作重新舉報。

128. 條例執行主任應備存登記冊，紀錄所有曾向金融情報

辦公室作出的舉報及由僱員向他們作出的舉報。條例執行主任

應向舉報的僱員發出認收函件，作為有關舉報符合內部程序的

部分證明。

129. 條例執行主任應有責任持續查核保險機構是否訂有政

策和程序，以確保有關法例及監管規定獲得遵從，以及稽查遵

從規定的情況。 

130. 因此，保險機構應確保條例執行主任在機構內擁有恰

當的地位和充足資源，使能執行其職責。

131. 保險代理或保險經紀如認為為遵從合約所繳付的資金

有可疑，除直接向金融情報辦公室舉報外，亦應通知其保險機

構。他可在向金融情報辦公室作出披露或把文件轉交保險機構

處理時，通知該保險機構。 

132. 保險機構須維持充足的資源及獨立的審計職能，依循

內部程序、政策和監控措施，定期測試（包括抽驗）條例的執

行情況，以防止洗黑錢及恐怖分子融資活動。內部審計職能不

僅限於查核條例執行的成效，同時應包括查驗管理資訊系統就

大額或不尋常交易的報告是否充分，以及可疑交易報告的質

素。前線職員對於在防止洗黑錢及恐怖分子融資活動方面的職

責的警覺程度，亦應予以檢討。像條例執行主任的情況一樣，

內部稽核部的職員應有足夠專業知識和資源，以執行內部稽核

的職能。同樣重要的是，核數師應能夠直達管理層和董事會及

直接向他們報告。

133. 保險機構須於兩個工作日內以本指引附帶之特定 “可

疑交易報告”表格（見附錄K）向金融情報辦公室舉報所有可

疑交易，包括未遂的交易。表格內載有註解，詳述有關提交可

疑交易的程序和方法。

127. O funcionário responsável deve ponderar sobre se tran-
sacções suspeitas ou não-habituais devem ser prontamente 
participadas ao GIF. Ao comunicar ao GIF, o funcionário res-
ponsável deve assegurar-se que todos os pormenores relevantes 
estão descritos no relatório e cooperar inteiramente com o GIF, 
para efeitos de recolha de dados. Se for tomada uma decisão 
de não participar uma transacção aparentemente suspeita ao 
GIF, as razões para tal devem ser inteiramente documentadas 
pelo funcionário responsável. O facto de já ter sido elaborado 
um relatório para o GIF em relação a transacções anteriores do 
cliente e/ou do beneficiário efectivo em questão, tal não impede 
que um outro relatório seja efectuado, se novas suspeitas se le-
vantarem. 

128. O funcionário responsável deve manter um registo de 
todos os relatórios enviados ao GIF e de todos os relatórios 
rece bi dos dos trabalhadores. O funcionário responsável deve 
dar aos trabalhadores, por escrito, documento comprovativo da 
recepção dos relatórios efectuados por aqueles, o qual constitui 
prova que esses relatórios foram efectuados em cumprimento 
dos procedimentos internos.

129. O funcionário responsável deve assumir a responsabilida-
de de examinar, de forma contínua, que a instituição seguradora 
tem políticas e procedimentos para assegurar o cumprimento 
das exigências legais e regulamentares e testar tal cumprimento. 

130. Desta forma, a instituição seguradora deve assegurar-se 
que o funcionário responsável tem poder suficiente dentro da 
organização e recursos adequados para desempenhar as suas 
funções. 

131. Se um agente de seguros ou um corretor de seguros con-
siderar suspeita a recepção de fundos para pagamento de um 
contrato, para além de compartilhar essa suspeita com a sua 
instituição seguradora, deve participar a mesma directamente 
ao GIF. A informação à sua instituição seguradora pode ser 
efectuada quando participar o caso ao GIF ou quando entregar 
a documentação à instituição seguradora para processamento. 

132. Às instituições seguradoras é exigido que mantenham 
uma função de auditoria independente e com os recursos ade-
quados para, de forma periódica, testar o cumprimento (incluin-
do o teste por amostragem) dos procedimentos internos, polí-
ticas e controlos de prevenção do branqueamento de capitais e 
do financiamento do terrorismo. A função de auditoria interna 
deve incluir, mas não limitar-se, à verificação da eficácia da fun-
ção do funcionário responsável, da adequação dos relatórios 
MIS quanto às transacções elevadas e irregulares e da qualidade 
das participações de transacções suspeitas. O nível da tomada 
de consciência do pessoal da «linha da frente» quanto às suas 
responsabilidades em relação à prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo, deve também ser 
revisto. Tal como no caso do funcionário responsável, a função 
de auditoria interna deve dispôr de conhecimentos técnicos 
suficientes e recursos para ser capaz de cumprir as suas respon-
sabilidades. É, ainda, importante que o auditor tenha acesso e 
reporte directamente à gestão e ao órgão superior desta.

133. Às instituições seguradoras é exigido que participem ao 
GIF todas as transacções suspeitas, incluindo transacções ten-
tadas, no prazo de dois dias úteis, usando o modelo uniforme 
anexo a estas instruções (ver Anexo «K»). Nesse modelo cons-
tam notas explicativas sobre os procedimentos e o método de 
preencher os relatórios de transacções suspeitas.



N.º 30 — 23-7-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7175

III.5. 職員的甄選及培訓

III.5.1. 甄選

134. 保險機構應就打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動而確定

組織內的主要職位，並制訂以下內部程序，以評估擔任此等主

要職位的僱員是否符合適當人選資格的規定和符合嚴格標準：

（a）核實所涉人士的身分；

（b）核實所涉人士的無犯罪紀錄證明書； 以及

（c）核實有關僱員所呈交的資料和推薦書是否正確及完

整。

135. 保險機構應備存有關上文所述僱員的身分證明資料的

紀錄，而該等紀錄應可證明保險機構已就該僱員是否符合適當

人選資格規定進行仔細查證。

III.5.2. 員工必須保持警覺

136. 保險機構職員必須認識其根據《刑法典》和有關《打

擊洗黑錢或恐怖主義融資活動》法律下須履行的個人責任，以

及他們可能會因沒有向有關當局舉報有關資料而負上個人責

任。職員應詳細閱讀上述有關條文，保險機構亦應鼓勵其職員

與執法機構充分合作及即時舉報可疑交易。此外，保險機構應

告知職員，如他們發覺有可疑交易，但又未能確切知道交易所

牽涉的主要犯罪活動，又或是否涉及非法活動，也應向機構的

條例執行主任舉報。

137. 因此，保險機構必須採取全面措施，確保職員充分認

識本身的責任。

III.5.3. 培訓/教育計劃

138. 保險機構須持續地為僱員和中介人進行培訓，以確保

他們知悉事態的最新發展，包括當前洗黑錢或恐怖主義融資活

動技術、方法及趨勢等信息。 培訓應包括各方面有關反洗黑錢

/打擊恐怖主義融資活動的法律和義務，特別是有關客戶身分仔

細查證和可疑交易的舉報。個別保險機構可因應本身的需要，

自行為各部門職員/中介人編訂培訓計劃的時間和內容。除上述

的範疇外，培訓計劃也應包括以下內容：

（a）新僱員

保險公司應向所有有機會接觸客戶或為客戶處理交易的新

僱員，不論職位高低，解釋洗黑錢和恐怖主義融資活動的背

III.5. Escrutínio e formação profissional do pessoal 

III.5.1. Escrutínio 

134. As instituições seguradoras devem identificar as posi-
ções-chave dentro das suas organizações, relativas ao combate 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 
e desenvolver os seguintes procedimentos internos para avaliar 
se os trabalhadores que ocupam essas posições-chave obedecem 
aos requisitos necessários e se são de elevada qualidade: 

(a) Verificação da identidade da pessoa envolvida; 

(b) Verificação do certificado de registo criminal da pessoa 
envolvida; e 

(c) Verificação se a informação e referências fornecidas pelo 
trabalhador são correctas e completas. 

135. As instituições seguradoras devem manter registos refe-
rentes aos dados de identificação obtida dos seus trabalhadores 
mencionados no parágrafo precedente. Os registos devem de-
monstrar que o dever de vigilância foi efectuado de acordo com 
os procedimentos e as exigências apropriadas. 

III.5.2. A necessidade de se ter pessoal consciente

136. Os trabalhadores devem estar conscientes das suas obri-
gações pessoais, face ao estabelecido no Código Penal e nos 
quadros legais específicos sobre o branqueamento de capitais 
e o financiamento do terrorismo e que podem ser responsabi-
lizados pessoalmente pelo incumprimento em participarem a 
informação às autoridades. Eles devem ser aconselhados a ler 
as partes essenciais dessas legislações. Devem ser encorajados 
a cooperar em pleno com as autoridades de execução das leis e 
informar de imediato quaisquer transacções suspeitas. Devem 
receber instruções no sentido de participarem as transacções 
suspeitas ao(s) Funcionário(s) Responsável(eis) da sua institui-
ção, no caso de não conhecerem com precisão qual é a activida-
de criminosa subjacente ou se ocorreram actividades ilegais.

137. Assim, é imperativo que as instituições seguradoras in-
troduzam medidas extensas assegurando que o seu pessoal está 
completamente consciente das suas responsabilidades.

III.5.3. Programas para educação/formação

138. As instituições seguradoras são obrigadas a providenciar 
formação contínua aos seus trabalhadores e mediadores para 
assegurar que se encontram informados dos novos desenvolvi-
mentos, incluindo informações técnicas actualizadas, métodos e 
tendências sobre branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo. A formação deve incluir todos os aspectos das leis e 
obrigações relacionadas com AML/CFT e, em particular, com as 
exigências relativas ao CDD e aos relatórios sobre transacções 
suspeitas. O período e o conteúdo dos programas de forma-
ção para os vários segmentos do pessoal/mediadores deve ser 
adaptado por cada instituição, de acordo com as suas próprias 
necessidades. Além das áreas supramencionadas, o programa de 
formação deve incluir também o seguinte: 

(a) Novas admissões

Uma apreciação geral do cenário referente ao branqueamen-
to de capitais e ao financiamento do terrorismo, e a necessidade 
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景，並說明有需要識別可疑交易和向適當的指定單位舉報。他

們應認識到保險公司舉報可疑交易的重要性，法例規定公司須

舉報可疑交易，而僱員本身在這方面亦有個人法定責任。

（b）營業員/顧問人員

凡須直接與公眾接觸的職員（不管是職員、代理人或經

紀），都可能成為洗黑錢或恐怖主義融資活動人士的首個接觸

對象，因此，他們的積極參與，對保險機構打擊洗黑錢和恐怖

主義融資活動的策略極為重要。他們應該認識本身的法律責

任，包括保險機構舉報這些可疑交易的制度。保險機構應訓練

職員如何識別會引起懷疑的交易，以及在發覺交易有可疑時應

採取的程序。最重要的是“前線”職員要認識保險機構處理客

戶的政策，特別是涉及大量現金交易的情況，須特別提高警

覺。

（c）辦理手續的人員

負責接收填妥的投保書及用以支付整付保費供款的支票的

職員，必須接受有關處理及核證程序的適當訓練。舉例來說，

查證保單持有人的身分，並核對該保單持有人是否與用來繳付

保費的支票配合，便是一項關鍵的程序。這些職員應該知道，

遇有客戶提供可疑資金，並要求簽訂保險合約，不管有關資金

獲接納與否，或有關的投保書獲處理與否，都可能要向有關當

局舉報，並須對舉報的程序有確切認識。

（d）行政/營業主管和經理

保險機構應向負責督導和管理的人員，提供有關洗黑錢或

恐怖主義融資活動程序各方面較高層次和深入的指示。這包括

《刑法典》及有關打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動的條例的罪

行和罰則；與送達提交令和限制令有關的程序；以及保存紀錄

的規定。

（e）條例執行主任

 條例執行主任應就防止洗黑錢及恐怖分子融資活動的相關

法例、指引及政策和程序各方面，接受深入的培訓。

subsequente de identificação e participação de quaisquer tran-
sacções suspeitas a quem for designado para o efeito, deve ser 
providenciada a todos os novos trabalhadores que tenham con-
tacto com os clientes ou com as suas transacções, independente-
mente do grau de responsabilidade que lhes seja atribuída. Eles 
devem estar conscientes da importância conferida à participa-
ção de transacções suspeitas pela instituição seguradora, não 
só devido a imperativo legal de o fazer, mas também do dever 
pessoal estatuído na organização a esse respeito.

(b) Vendas/Pessoal de consultadoria

Os elementos do pessoal que tratem directamente com o pú-
blico (seja como trabalhadores, agentes ou angariadores) são o 
primeiro ponto de contacto com os potenciais branqueadores 
ou financiadores de terroristas e, assim, os seus esforços são 
vitais na estratégia de combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo. Eles devem estar conscientes 
das suas responsabilidades legais, incluindo do sistema de par-
ticipação estabelecido pela instituição seguradora para essas 
transacções. Deve ser prestada formação profissional em áreas 
que possam dar lugar a transacções suspeitas e nos procedimen-
tos a ser adoptados quando uma transacção seja considerada 
suspeita. Esse pessoal da «linha da frente» deve estar consciente 
da política da instituição seguradora respeitante à negociação 
em determinadas situações, particularmente quando estão en-
volvidas transacções elevadas e da necessidade de uma vigilân-
cia reforçada nestes casos.

(c) Pessoal de processamento

Os elementos do pessoal que recebam propostas preenchi-
das e cheques para pagamento de apólices de prémio único 
devem receber formação profissional apropriada nos trâmites 
respeitantes ao processamento e verificação. A identificação do 
proponente e a comparação com os dados constantes do cheque 
recebido para pagamento são, por exemplo, processos-chave. Tal 
pessoal deve estar consciente que a entrega de fundos suspeitos, 
acompanhada de um pedido de celebração de um contrato de 
seguro pode desencadear a participação às autoridades relevan-
tes, independentemente da aceitação ou não dos fundos ou do 
processamento da proposta. Assim, esse pessoal deve conhecer 
quais os procedimentos a tomar.

(d) Direcção/Supervisores de operações e gestores

Ao pessoal que tenha sido atribuído responsabilidade de 
supervisão ou de gestão deve ser providenciado um nível ele-
vado de instruções cobrindo todos os aspectos referentes ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, as 
quais devem abranger as infracções e as sanções estabelecidas 
no Código Penal e nos quadros legais específicos sobre o bran-
queamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem 
como os procedimentos relativos ao serviço de produção e às 
restrições de aceitação e, ainda, as disposições referentes à con-
servação de documentos.

(e) Funcionários responsáveis 

O funcionário responsável deve receber uma vincada forma-
ção relacionada com todos os aspectos da legislação relevante, 
instruções, políticas e procedimentos relativos à prevenção do 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. 
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（f）持續訓練

保險機構亦須定期安排複修訓練，確保員工不會忘記本身

責任。建議最好是每六個月或十二個月檢討有關訓練一次，或

檢討有關識別和舉報可疑洗黑錢或恐怖主義融資活動交易的指

引。

III.6. 遵守法例

139. 保險機構的管理層應確保機構按照嚴謹的道德標準經

營業務，並遵守有關財務交易的法例和規定。至於代客戶辦理

的交易，保險機構或許無從得知該項交易是否源自某犯罪活動

或構成某犯罪活動的一部分，但無論如何，保險機構如有充分

理由懷疑某些交易與洗黑錢或恐怖主義融資活動有關，便不應

提供任何服務或主動給予協助。

III.7. 與執法機關合作

140. 保險機構在有關客戶資料保密的法例或契約義務容許

的範圍內，應與執法機關充分合作。保險機構應對意圖呈報經

竄改、不齊全或有所誤導的資料以瞞騙執法機關的客戶提高警

覺，避免給予該等客戶任何支援或協助。如發現任何迹象，令

人有理由相信保單持有人用以購買整付保費保險單的款項來自

犯罪活動，保險機構在考慮有關契約義務的同時，應依法採取

適當行動，例如拒絕給予協助、與該客戶斷絕關係，以及凍結

該保險合約使不可贖回等。

IV. 詞彙

未遂的交易——即保險機構尚未完成的交易或尚未完成客

戶身分仔細查證程序的個案，不論業務關係存在與否。

受益人——是保險利益的領受者。

實益擁有人——指最終擁有或控制保戶及/或代其進行交易

的人。此外，這詞也包括對某名法人或某項安排行使最終有效

控制權的人士。

業務關係——即保險機構與另一方之間發展持續業務安

排，以進行保險業務交易，這類保險業務的特性是：——（i）

以頻繁，慣性，或定期方式進行，及（i i）雙方在交易前未知

當中所涉及的金額。 

(f) Formação profissional contínua

É igualmente necessário assegurar a prestação de formação 
profissional, a intervalos regulares, com a finalidade de se ga-
rantir que o pessoal não se esqueça das suas responsabilidades. 
Sugere-se que esse objectivo possa ser realizado através de 
acções de revisão, com periodicidade anual ou semestral, ou, 
em alternativa, a revisão das instruções de reconhecimento e 
de participação de transacções suspeitas de branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo.

III.6. Cumprimento da legislação 

139. A gestão das instituições seguradoras deve assegurar que 
o exercício da sua actividade é conduzido em conformidade com 
elevados padrões éticos e que as leis e regulamentações relacio-
nadas com transacções financeiras são cumpridas. Relativamente 
a transacções efectuadas em nome de clientes, aceita-se que as 
instituições seguradoras possam não ter meios que lhes per-
mitam saber se uma transacção é originária de uma acti vi dade 
criminosa ou é parte desta. Todavia, as instituições seguradoras 
não devem oferecer serviços ou prestar assistência activa a tran-
sacções para as quais têm boas razões para crer que estão asso-
ciadas a actividades de branqueamento de capitais ou de finan-
ciamento do terrorismo. 

III.7. Cooperação com as autoridades de aplicação da lei

140. As instituições seguradoras devem cooperar inteiramente 
com as autoridades de aplicação da lei, no âmbito permitido por 
estas ou quando tal obrigação resulte de obrigações contratuais 
referentes à confidencialidade de dados dos clientes. Deve ser 
prestada a maior atenção na concessão de apoio ou assistência 
a clientes procurando iludir as autoridades de aplicação da lei, 
através de processos baseados em alterar, denegar a informação, 
ou prestar esta de forma enganadora. Quando as instituições 
seguradoras tomem conhecimento de factos de que resulte pre-
sunção razoável que os fundos usados na celebração de apólices 
de prémio único resultam de actividades criminosas, devem ser 
tomadas medidas apropriadas que sejam consistentes com a 
legislação e as obrigações contratuais da instituição seguradora 
em causa, como, por exemplo, a recusa em prestar assistência ao 
cliente ou cessar relações com este e congelar o resgate da apó-
lice.

IV. GLOSSÁRIO DE TERMOS

Avaliação do risco do negócio — é uma avaliação que evi-
dencia a exposição de um negócio aos riscos e vulnerabilidades 
de branqueamento de capitais e de financiamento do terroris-
mo, tendo em atenção a sua dimensão, natureza e complexidade 
e os seus clientes, produtos e serviços e a forma de prestação 
desses serviços.

Beneficiário — é o destinatário do benefício conferido pela 
instituição seguradora.

Beneficiário efectivo — refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) 
que detêm a propriedade ou controla(m) o cliente e/ou a pessoa 
em cujo nome uma transacção está a ser efectuada. Também 
inclue aqueles indivíduos que exerçam efectivo controlo sobre 
uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica.

Cliente — refere-se ao tomador do seguro.

Dados de identificação — significa dados, documentos, seja 
qual for a forma, oriundos de fonte credível e independente.
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Dever de vigilância relativo ao cliente («Customer due dili-
gence» — CDD) — consiste nas fases que uma instituição segu-
radora está obrigada a efectuar com vista a identificar e verificar 
a identidade das partes numa relação e a obter informação so-
bre a razão e a natureza pretendida de cada relação de negócio.

Documento — inclui informação registada sob qualquer for-
ma (incluindo, mas não se limitando, ao registo electrónico).

Entidades sem personalidade jurídica — referem-se a fundos 
fiduciários e outros esquemas legais similares. Exemplos deste 
últimos (para efeitos do AML/CFT) incluem o «fiducie», «treu-
hand» e «fideicomiso».

Funcionário responsável — é o funcionário designado a nível 
da gestão que deve ser responsável pela participação ao GIF, 
quando necessário, em conformidade com a legislação relevante 
e para quem todos os relatórios internos devem ser efectuados.

Fundos — são activos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpó-
reos, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis e documentos 
ou instrumentos legais comprovativos de direito de propriedade 
ou de interesse nesses activos.

Informação inerente ao dever de vigilância relativo ao cliente 
— abrange os dados de identificação e quaisquer arquivos e 
correspondência relativa à relação de negócio.

Instituição(ões) seguradora(s) — inclue seguradora(s), socie-
dade(s) constituída(s) com o objectivo exclusivo de gestão de 
fundos de pensões de direito privado, resseguradora(s) e segu-
radora(s) cativa(s).

Mediadores de seguros — incluem os agentes de seguros 
(pessoas singulares ou colectivas), angariadores de seguros e 
corretores de seguros.

Moeda — refere-se a notas bancárias e moedas que estejam 
em circulação como meio de troca.

Pessoas colectivas — refere-se a sociedades, fundações, «ans-
talt», parcerias ou associações, ou quaisquer pessoas colectivas 
similares que possam estabelecer uma relação permanente 
como cliente, com uma instituição seguradora ou, de outro mo-
do, serem titulares de bens.

Recomendações do GAFI — referem-se às «40 Recomen-
dações» e às «9 Recomendações Especiais relativas ao Finan-
ciamento do Terrorismo» emitidas pelo GAFI. Essas (40 + 9) 
«Recomendações» podem ser impressas da «website» do GAFI 
em http://www.fatf-gafi.org.

Relação de negócio — significa um acordo contínuo entre 
a instituição seguradora em apreço e outra parte, conducente 
à efectivação das transacções, no decurso desse seguro — (i) 
numa base frequente, habitual ou regular; e (ii) quando o valor 
monetário de quaisquer transacções a serem efectuadas no de-
curso do acordo não é conhecido no momento da celebração 
deste.

Rendimentos — referem-se a qualquer proveito resultante de 
ou obtido, directa ou indirectamente, através da comissão de um 
crime.

Resseguradora — inclue uma resseguradora constituída em 
Macau ou um escritório de representação de uma seguradora 
sediada no exterior.

經營風險評估——是根據客戶的經營規模、性質和複雜程

度，及其客戶、產品和服務，以及所提供服務的方式，對其在

打擊清洗黑錢及恐怖主義融資活動方面的弱點及需承受的風險

所作的評估文件。

自保公司——是由非經營保險業務的組織全資擁有的有限

責任保險子公司，其主要職能為承保其母公司或母公司的子公

司所面對的某些風險。

條例執行主任——是管理階層中的指定人員，負責接收所

有內部報告及在有需要時，根據有關法例向金融情報辦公室舉

報。 

跨境轉移——即電匯的匯款人和受益機構位處於不同的司

法管轄區。這裏包括任何出現至少一次跨境情況的連鎖轉移。

貨幣——指作為交易媒介的流通紙幣和硬幣。

顧客——指保單持有人。

對客戶身分進行仔細查證——是要求保險機構必須對業務

關係一方的身分進行確認及核實，並索取有關每個業務關係的

目的及意欲等資料。

對客戶身分進行仔細查證的資料——包括鑑定有關業務關

係的數據、任何檔案及信函等。

文件——包括任何形式的信息紀錄（包括電子信息） 。 

員工——是替保險機構工作的個人，包括與保險機構有僱

傭合約、勞務合約、臨時或其他合約性質的僱員。 

財務行動特別組織的建議——是指財務行動特別組織對

恐怖主義融資活動所提出的四十項建議和另外九項相關的

特別建議。這（40+9）建議，可在財務行動特別組織網站

http://www.fatf-gafi.org 內下載。

資金——是各類形式的資產，不管是有形或無形、實體或

非實體、動產或不動產、和法律文件或證明所有權或權益的工

具等各類資產。

識別數據——即來自可靠和獨立來源的數據、文件，以及

任何形式的資料。 

被保險人——是合同恊議內利益一方的自然人或法人，或

其生命、健康或肢體的完整獲得保險的人。
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保險公司——包括在澳門註冊的保險公司或外國保險公司

的分行。

保險機構——包括保險公司、私人退休基金管理公司、再

保險公司、及自保公司。

保險中介人——包括保險代理人（個人或公司） 、保險推

銷員和保險經紀人。

法律安排——指書面信託或其他有類似的法律安排，

如為打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動的其他類似契約

（“fiducie”,“treuhand”及 “fideicomiso”）。

法律團體——包括法人團體、基金會、營業所、合夥企業

或社團、或可與保險機構建立長久客戶關係或擁有自身產業的

類似團體。

保單持有人——是以自己的名義或代表某人或數人與保險

機構簽訂保險合同，並負責支付保費的自然人或法人。

私人退休基金管理公司——包括人壽保險公司或專為管理

私人退休基金而設立的公司。

收益——是指任何經由直接或間接地參與違法活動所產生

或獲得的財產。

再保險公司——包括在澳門註冊的再保險公司或海外再保

險公司的代表處。

風險——指引內所提及的風險是指洗黑錢及/或恐怖主義融

資活動的風險。

交易——應被理解為保險產品，保費的支付和利益； 換言

之，即保單的查詢和申請，保費的支付，要求改變利益、受益

人、期限，等等。 

V. 縮略語

以下縮略語的全名為：

AMCM——澳門金融管理局

AML——反洗黑錢

APG——亞太打擊清洗黑錢組織

CDD——對客戶身分進行仔細查證

CFT——打擊恐怖主義融資活動

Risco — todas as referências a risco neste guia respeitam ao 
risco de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do 
terrorismo.

Segurado — é a pessoa singular ou colectiva em cujo interes-
se o contrato é celebrado, ou a pessoa cuja vida, saúde ou inte-
gridade física é segura.

Seguradora — inclue uma seguradora constituída em Macau 
ou uma sucursal de uma seguradora sediada no exterior.

Seguradora cativa — é uma seguradora subsidiária, com o 
objecto social limitado, de uma organização não-seguradora, 
totalmente detida por esta última e que tem como sua função 
primordial segurar algumas das exposições e riscos da empresa-
-mãe ou das afiliadas desta.

Sociedade constituída com o objectivo exclusivo de gestão de 
fundos de pensões de direito privado — inclue uma seguradora 
do ramo vida ou uma sociedade constituída com o objectivo ex-
clusivo de gestão de fundos de pensões de direito privado.

Tomador do seguro — é a pessoa singular ou colectiva que, 
em seu próprio nome ou em nome de uma ou mais pessoas, 
celebra um contrato de seguro com a instituição seguradora e é 
responsável pelo pagamento do prémio.

Trabalhador — é um indivíduo que exerce funções, mesmo 
que em base temporária, para uma instituição seguradora, atra-
vés de contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços 
ou de qualquer outra forma.

Transacções — devem ser entendidas como a referirem-se ao 
produto de seguro, ao pagamento do prémio e aos benefícios; 
por outras palavras, significa solicitações e propostas para uma 
apólice de seguro, pagamento de prémios, solicitações para alte-
rações nos benefícios, beneficiários, duração, etc..

Transacções tentadas — significa aquelas em que a segurado-
ra não finalizou ou completou o dever de vigilância relativo ao 
cliente, independentemente da relação de negócio ter sido esta-
belecida ou não.

Transferência transfronteiriça — significa qualquer transfe-
rência telegráfica onde as instituições originadora e beneficiária 
estão localizadas em diferentes jurisdições. Este termo refe re-se 
também a qualquer série de transferências telegráficas que tenha, 
pelo menos, um elemento transfronteiriço.

V. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

Os acrônimos e abreviaturas abaixo mencionadas referem-se 
à versão integral das seguintes denominações:

AMCM — Autoridade Monetária de Macau

AML — Anti-branqueamento de capitais («Anti Money 
Laundering»)

APG — Asia/Pacific Group 

CDD — Dever de vigilância relativo ao cliente («Customer 
Due Diligence»)

CFT — Combater o financiamento do terrorismo («Combat-
ing the Financing of Terrorism»)
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CPI——清廉指數 

ERG——出口風險擔保

FATF——財務行動特別組織

FINCEN——Financial Crimes Enforcement Network

G A F I——財務行動特別組織（G r o u p e  d ’ A c t i o n 

Financière）

GIF——金融情報辦公室

IAIS——國際保險監督聯會

ICP——保險的核心原則

KYC——認識客戶

MIS——信息管理系統 

NCCTs——不合作國家及地區

OFAC——Office of Foreign Assets Control

PEPs——政界人士

STR——可疑交易報告

TI——Transparency International

VI. 指引的資料來源

• 四月十五日第4/2002號法律《關於遵守若干國際法文書的

法律》；

• 三月二十三日第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪

的法律》；

• 三月三十日第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪的

法律》；

• 二零零六年四月七日第7/2006號行政法規《清洗黑錢及資

助恐怖主義犯罪的預防措施》；

• 七月二十九日第227/2006號行政長官批示《設立金融情報

辦公室》；

• 美國司法部——聯邦調查局在一九九三年三月發表的《 

Money Laundering – A Guide for Insurance Companies》；

• 財務行動特別組織在二零零二年四月發表的《Guidance 

for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing》；

• 國際保險監督聯會在二零零四年十月發表的《防止洗黑

錢及打擊恐怖主義融資活動指引文件》；

CPI — Corruption Perceptions Index

ERG — Export Risk Guarantee

FATF — Financial Action Task Force

FINCEN — Financial Crimes Enforcement Network

GAFI — Grupo de Acção Financeira 

GIF — Gabinete de Informação Financeira

IAIS — International Association of Insurance Supervisors

ICP — Princípio(s) Fundamental(is) de Supervisão de Se-
guros («Insurance Core Principle(s)»)

KYC — Conheça o seu cliente («Know Your Customer»)

MIS — Management Information Systems  

OFAC — Office of Foreign Assets Control  

PEPs — Pessoas Politicamente Expostas  

PTNCs — Países e Territórios não-cooperantes 

STR — Participação de transacção suspeita  

TI — Transparency International

VI. FONTES DESTAS INSTRUÇÕES

• Lei n.º 4/2002, de 15 de Abril (Lei relativa ao cumprimento 
de certos actos de direito internacional);

• Lei n.º 2/2006, de 23 de Março (Lei sobre prevenção e re-
pressão do crime de branqueamento de capitais);

• Lei n.º 3/2006, de 30 de Março (Lei sobre prevenção e re-
pressão dos crimes de terrorismo);

• Regulamento Administrativo n.º 7/2006, de 7 de Abril (Me-
didas preventivas a serem observadas contra os crimes de bran-
queamento de capitais e de financiamento do terrorismo);

• Despacho n.º 227/2006 do Chefe do Executivo, de 29 de Ju-
lho (Criação do Gabinete de Informação Financeira);

• Money Laundering — A Guide for Insurance Institutions 
(U.S. Department of Justice — Federal Bureau of Investigation 
— March, 1993);

• Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist 
Financing (Financial Action Task Force on Money Laundering 
— April, 2002);

• Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Comba-
ting the Financing of Terrorism (International Association of 
Insurance Supervisors — October 2004);
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• 香港保險業監理處——二零零五年七月《防止洗黑錢及

恐怖分子籌資活動指引》；

• 由Richard Pratt編輯——Central Banking Publications 

Ltd.——二零零五年《How to Combat Money Laundering and 

Terrorist Financing—The Regulator’s Guide》；及

• 根西島金融服務委員會——二零零七年九月《Handbook 

for Financial Services Business on Countering Financial Crime 

and Terrorist Financing》。

VII. 附錄

附錄A

可疑交易的識別指標

利用整付保費保險合約進行洗黑錢或恐怖主義融資活動

• 客戶要求訂立保險合約，而用以繳付保費的款項來歷不

明或與客戶的表面地位不相符；

•  只訂立小額合約及平時以定期付款方式繳交保費的客

戶，突然要求訂立一次過付清保費的大額合約；

• 客戶提出購買保險的要求沒有明顯目的，而且不願意透

露為何“需要”作出有關投資。

• 客戶提出購買保險，並要求以現金付款；

• 客戶提出購買保險，而所使用的支票並非從該客戶的個

人戶口提取款項；

•  有意購買保險的客戶，對保險公司的投資業績毫不關

心，只想知道提早取消該合約/退保的手續。

涉及離岸國際活動的洗黑錢或恐怖主義融資活動

• 客戶經由海外代理人、聯號或其他公司介紹，而這些公

司設立在被財務行動特別組織指稱為不合作國家及地區，或向

以貪污或製毒或販毒聞名的國家；

• 設立在澳門的客戶、欲尋求以電匯或外幣的交易形式作

出一筆過付款的投資；

涉及保險公司、僱員及代理人的洗黑錢或恐怖主義融資活

動

• 僱員的作風突然轉變，例如生活奢華或不願意放假；

• 僱員或代理人的業績有變，例如售賣產品的營業員的業

績，有顯著或不尋常的增幅；

• Guidance Note on Prevention of Money Laundering and 
Terrorist Financing (The Office of the Commissioner of Insu-
rance of Hong Kong — July 2005);

• How to Combat Money Laundering and Terrorist Financing 
— The Regulator’s Guide (Edited by Richard Pratt — Central 
Banking Publications Ltd. — 2005 ); and

• Handbook for Financial Services Business on Countering 
Financial Crime and Terrorist Financing (Guernsey Financial 
Services Commission — September 2007).

VII. ANEXOS

ANEXO A

INDICADORES DE TRANSACÇÕES SUSPEITAS

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo 

através de contratos de seguro de prémio único

• Um pedido de um cliente para celebrar um contrato de 
seguro (ou mais) em que a origem dos fundos não é clara e con-
sistente com o padrão de vida daquele;

• Um pedido inesperado para a aquisição significativa de um 
contrato do tipo «lump sum» efectuado por um cliente existen-
te, cujos contratos actuais são de valor reduzido e apenas de 
pagamentos periódicos;

• Uma proposta sem qualquer motivo visível e uma relutân-
cia em justificar a «necessidade» para efectuar o investimento 
em causa;

• Uma proposta de compra e regularização em numerário;

• Uma proposta de aquisição com utilização de um cheque 
sacado sobre uma conta pessoal diferente da do proponente;

• O cliente potencial não deseja conhecer a «performance» 
do investimento, mas apenas questiona sobre o cancelamento 
antecipado/resgate de um tipo específico de contrato.

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo 

através de actividade internacional «offshore»

• O cliente que é apresentado por um agente do exterior, fi-
lial ou outra companhia está localizado em PTNCs designados 
regularmente pelo GAFI ou em países onde a produção ou o 
tráfico de drogas possa ser predominante;

• O cliente residente em Macau procura um investimento 
«lump sum» e propõe que o pagamento seja efectuado através 
de uma transferência telegráfica ou em moeda externa.

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo 

envolvendo instituição seguradora, trabalhador e agente

• Alterações imprevistas nas características do trabalhador, 
p.e., estilo de vida de esbanjamento ou evitando o gozo de fé-
rias;

• Alteração repentina no desempenho de um trabalhador ou 
agente, p.e., a registarem uma «performance» digna de nota ou 
um aumento notável ou inesperado nas vendas;
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• Níveis elevados e consistentes em relação à venda de con-
tratos de prémio único, muito acima da média da expectativa da 
instituição seguradora;

• A utilização de um endereço que não seja o da residência 
permanente do cliente, p. e., o uso do endereço do escritório ou 
da residência do agente para o envio de documentação respei-
tante ao cliente.

Outros indicadores de branqueamento de capitais 

usando contratos de seguro

• Termo antecipado de um produto, especialmente com pre-
juízo;

• Um cliente que solicita uma apólice de seguro referente a 
actividade fora do padrão normal dos seus negócios;

• Um cliente que solicita uma apólice de seguro em quantia 
considerada para além das suas necessidades aparentes;

• Um cliente que tenta usar numerário para completar uma 
transacção proposta quando esse tipo de operação é normal-
mente feita através de cheques ou de outros instrumentos de 
pagamento;

• Um cliente que recusa, ou não revela vontade, em dar expli-
cações sobre a sua actividade financeira, ou dá explicações que 
se revelam não verdadeiras;

• Um cliente que está relutante em disponibilizar a informa-
ção habitual quando solicita uma apólice de seguro, ou que dá 
informação mínima ou fictícia ou que presta informação que é 
difícil ou dispendiosa para a instituição seguradora verificar;

• Atraso na entrega de informação o que não possibilita com-
pletar a verificação;

• Abertura de contas com o endereço do cliente fora da sua 
área local de actividade;

• Abertura de contas com nomes similares a outras empresas;

• Tentativa de abrir ou operar contas usando um nome falso;

• Qualquer transacção envolvendo um terceiro desconhecido;

• Uma transferência do benefício de um produto para um ter-
ceiro sem conexão aparente;

• Uma alteração dos beneficiários designados (especialmente 
se tal puder ser concretizado sem o conhecimento ou consenti-
mento da instituição seguradora e/ou se o direito de pagamento 
puder ser transferido simplesmente por assinatura de um adi-
cional à apólice);

• Substituição, durante a vida de um contrato de seguro, do 
beneficiário final por uma pessoa sem qualquer aparente cone-
xão com o tomador do seguro;

• Um incidente atípico de pagamento antecipado dos prémios 
do seguro;

• Os prémios do seguro foram pagos numa moeda e a solici-
tação para indemnização é efectuada noutra moeda;

• A actividade é desproporcionada com o que expectável do 
cliente, tendo em atenção a informação já conhecida do mesmo 

• 整付保費業務持續處於高水平，遠超任何保險機構平均

預期的幅度；

• 客戶所使用的地址並非其長久居住地址，例如使用營業

員的公司地址或住址，作為送遞客戶文件之用。

其他利用保險合約進行洗黑錢的識別指標

• 客戶提早終止保險產品，特別是在有損失的情況下；

• 客戶要求購買與其日常業務無關的保險；

• 客戶所要求購買的保險金額，被視為超出其表面需要； 

• 客戶試圖以現金完成擬議交易，但這類交易通常都以支

票或其他支付票據進行；

• 客戶拒絕、或不願意就有關的財務活動作出解釋，又或

作出被評定為虛假的解釋； 

• 客戶要求購買保險時，不願意提供一般的資料、或只提

供極少或虛假的資料，又或提供難以讓保險機構查證、或需要

高昂費用方可核實的資料； 

• 客戶拖延提供資料，以致無法完成核實工作； 

• 客戶以本地郵政服務地區以外的住址開設帳戶；

• 客戶以一個與其他現有商業實體類似的名稱開設帳戶； 

• 客戶試圖以虛假姓名開設或操作帳戶；

•  客戶所進行的交易涉及身分不明人士；

• 客戶把產品的利益轉讓予無明顯關係的第三者；

• 客戶更改指定受益人（特別是假如客戶可毋須通知保險

公司或取得其同意時，及/或客戶只須在保單上作出批註，即可

把權益轉讓予他人）；

• 在保險合約有效期內，把最終實益擁有人更改為與保單

持有人無任何明顯關連的人；

•  客戶接受一些與其健康狀況或年齡無關的極端不利條

款； 

• 客戶反常地提早繳付保費；

• 客戶以某種貨幣繳付保費，但要求以另一種貨幣支付賠

償金； 

• 根據保險機構對客戶的已知資料及其過往的財務活動，

客戶現時的財務活動與保險機構所預期不符；（如屬個人客
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戶，可考慮客戶的年齡、職業、住址、外表、過往財務活動

的類別及範圍；如屬公司客戶，可考慮財務活動的類別及規

模。） 

• 客戶在進行某種日常交易或正式財務活動時，不尋常地

聘請中介人，例如支付賠償金或大筆佣金予該名中介人。

• 客戶似乎已向多家保險機構購買了保險； 

• 在一次過繳清保費後，客戶隨即欲借取該保單的最高現

金價值。

附錄B

通過保險業務進行洗黑錢和恐怖主義融資活動的個案

人壽保險

• 於1990年，一名英國保險代理人因觸犯了洗黑錢條例被

定罪。這名保險代理人所參與的洗黑錢計劃，涉及一筆原本存

放於一所英國銀行逾150萬美元的款項。該洗黑錢的手法是通

過購買整付保險合約來隱藏款項的來源。保險代理人因此成為

受僱保險公司的最佳營業員，並且由於他的營業表現而獲公司

頒發獎項。參與這案件的不只是一名代理人，該名代理人的上

級也被控違反洗黑錢條例。這宗案件顯示了洗黑錢活動如何滲

入保險行業，倘若與一名貪污的員工合謀，不但會令保險公司

的公眾形象受損，還可能招致刑事責任。

• 本地警方展開小規模行動，調查毒販的資金調配問題。

毒販先將資金存入多個銀行帳戶，隨後再轉帳到一個離岸帳

戶。接著，毒販購買了一張75,000美元的人壽保單。保費是由

離岸帳戶以兩次電匯繳付的，並偽稱有關的款項是從海外投資

得來的收益。當毒販被拘捕時，保險公司已收到要求提早退保

的指示。

• 一名客戶購買一張十年期、以現金結算達40萬美元的人

壽保險。由於客戶在支付保費後拒絕透露資金的來歷，保險公

司將事件向警方檢舉。有關人士的欺詐行為已被起訴。

非人壽保險

• 洗黑錢罪犯為一艘根本不存在的遠洋輪船購買海損事故

保險並支付高昂的保費，並教唆中介人以正常的方式支付賠償

e da sua actividade financeira anterior (Para clientes indivi-
duais, atender à idade, profissão, endereço residencial, aspecto 
geral, tipo e nível da actividade financeira anterior. Para clientes 
pessoas-colectivas, considerar o tipo e nível de actividade);

• Qualquer emprego não normal de um intermediário no 
decurso de transacção habitual ou actividade convencional, p.e., 
pagamento de indemnizações ou comissões elevadas a um inter-
médio não usual;

• Um cliente que detém apólices com diversas instituições se-
guradoras;

• Um cliente quer solicitar um empréstimo referente ao valor 
máximo do «cash value» de uma apólice de prémio único, logo 
após pagar o pagamento deste.

ANEXO B

CASOS DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NA ACTIVIDADE 

SEGURADORA

Seguros de vida

• Em 1990, um agente de seguros britânico foi condenado por 
infringir o normativo legal contra o branqueamento de capitais. 
O agente de seguros estava envolvido num esquema de lava-
gem de dinheiro, no qual mais de USD 1.5 milhões haviam sido 
inicialmente colocados num banco na Inglaterra. O «processo 
de separação» envolveu a celebração de apólices de vida com 
prémio único. O agente de seguros tornara-se um dos melho-
res colaboradores da sua instituição seguradora e até recebera 
desta um prémio pelos seus esforços na venda de seguros. Este 
caso envolveu, na realidade, mais de um mediador, tendo o seu 
supervisor sido também acusado de violar a referida lei contra 
o branqueamento de capitais. Este caso mostra, por um lado, 
como o branqueamento chegou à indústria seguradora e, por 
outro, que havendo cumplicidade de um trabalhador corrupto, a 
instituição seguradora pode ficar exposta a publicidade negativa 
e a eventual responsabilidade criminal.

• Em menor escala e mais recentemente autoridades poli-
ciais investigaram a colocação de dinheiro por um traficante de 
drogas ilícitas. Os fundos foram depositados em várias contas 
bancárias e depois transferidos para uma conta «offshore». O 
traficante de drogas celebrou, então, uma apólice de seguro de 
vida no valor de USD 75.000,00. O pagamento da apólice foi 
feito através de duas transferências telegráficas distintas, de con-
tas «offshore». Aparentemente, os fundos usados no pagamento 
seriam os lucros de investimentos «offshore». Por ocasião da 
prisão do traficante de drogas a instituição seguradora recebera 
instruções daquele para o resgate antecipado da apólice.

• Um cliente subscreveu um contrato de seguro de vida com 
10 anos de duração e pagamento em numerário de cerca de 
USD 400 000,00. Após o pagamento, aquele recusou divulgar a 
origem dos fundos, tendo, então, a instituição seguradora parti-
cipado o caso às autoridades, as quais iniciaram uma acção por 
gestão fraudulenta cometida pelo indivíduo em causa.

Seguros não-vida

• Um branqueador de dinheiro adquiriu um seguro de ma-
rítimo-cascos para um navio oceânico fantasma («phantom 
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款項。為令保險公司可享有合理的回報，罪犯小心翼翼地確保

賠款少於保費。通過此手法，罪犯可利用保險公司開出的賠償

支票作洗黑錢的用途。而且，有關的金錢源自具信譽的保險公

司，甚少會遭其他人質疑款項的來源。

中介人

• 一名人士（隨後因走私毒品而被捕）透過保險經紀作出

價值25萬美元的投資（人壽），其手法如下：

透過保險經紀作總值25萬美元的投資並以現金分三期支付

全數。但有關的經紀人並未就該筆款項作出舉報，並悉數存入

銀行帳戶。因銀行知悉該經紀人是與某保險機構有連繫，固未

對有關存款產生懷疑。其後，經紀人以其本人名義發出三張總

值25萬美元的支票交予負責作出投資的保險機構，旨在避免引

起保險公司的懷疑。

• 此案涉及一宗於歐洲取得融資的建築工程案件。當中的

融資總額已包含一家顧問公司的服務費用。為確保取得該筆費

用，首先於人壽保險機構開立一個投資帳戶並存入大約40萬

美元的款項。而顧問公司在帳戶成立及獲得帳戶的授權後，隨

即悉數提取顧問合約內指明的費用。保險機構對有關的提取存

疑，並作出舉報。結果發現該顧問公司的職員涉及數宗同類型

的案件。有關帳戶已被凍結。

再保險

• 位於A國的州保險公司為其航空公司客戶安排再保險。

從公開資料查核該航空公司客戶時，發現該公司與疑似軍閥及

毒犯有聯繫。有關人士必須向執法當局作出匯報。

賠償

• 此案涉及運輸途中因失丟貴價貨品而要求賠償的個案。

保險受益人向調查員承認曾掩護他人以非法得來的款項作投資

ocean-going»). Pagou quantias elevadas como prémios dessa 
apólice e subornou os mediadores para que sinistros participa-
dos de forma regular fossem pagos. Todavia, foi muito cuidado-
so participando apenas os sinistros de valor inferior aos prémios 
liquidados, de forma que a instituição seguradora usufruisse de 
um lucro razoável pela emissão da apólice. Desta forma, o bran-
queador de capitais recebeu cheques em pagamento de indem-
nizações que foram usados para branquear fundos, os quais, por 
serem provenientes de uma instituição seguradora conceituada, 
não levantaram quaisquer suspeitas sobre a origem dos fundos, 
na medida em que constava o nome dessa entidade nos cheques 
ou nas transferências telegráficas.

Mediadores

• Um indivíduo (mais tarde preso por tráfico de drogas) fez 
um investimento financeiro (seguro de vida) de USD 250 000,00 
utilizando os serviços de um corretor de seguros. A sua actua-
ção é descrita de seguida. Contactou um corretor de seguros e 
entregou-lhe em numerário o total de USD 250 000,00 em três 
prestações. O corretor não participou a recepção dessa impor-
tância e depositou as três prestações num banco, consoante ia 
recebendo as mesmas. Estas acções não levantaram suspeitas 
ao banco, na medida em que o corretor era conhecido por eles 
como estando ligado a uma sucursal de uma seguradora. Segui-
damente, o corretor procedeu à entrega à instituição seguradora 
responsável pelo investimento financeiro de três cheques saca-
dos sobre uma conta bancária em seu nome, totalizando USD 
250.000,00, evitando, assim, quaisquer suspeitas da instituição 
seguradora.

• Um projecto de construção estava a ser financiado na Eu-
ropa. O empréstimo incluía também os honorários da empresa 
de consultadoria. Para garantir o pagamento dos honorários foi 
aberta uma conta-investimento e depositada uma importância 
equivalente a cerca de USD 400.000,00 numa instituição segura-
dora do ramo vida, tendo sido conferidos poderes à empresa de 
consultadoria para movimentar a conta. Imediatamente a seguir 
à abertura da conta, essa empresa levantou a totalidade do sal-
do existente correspondendo este aos seus honorários estipu-
lados no contrato de consultadoria. A instituição seguradora 
participou essa transacção considerando-a suspeita, ten do-se 
verificado que um trabalhador da empresa de consultadoria 
esteve envolvido em vários casos similares. A conta em apreço 
foi, então, congelada.

Resseguro

• Uma seguradora estatal no país A procurou cobertura do 
resseguro para o seu seguro de uma companhia aérea. Quando 
se procedeu à verificação da informação pública disponível, 
constatou-se que a companhia aérea estava ligada a potenciais 
«senhores da guerra» («war lords») e a traficantes de droga, 
pelo que se elaborou um relatório para as autoridades policiais.

Sinistros

• Um sinistro foi participado referente à perda registada no 
transporte de produtos de elevado valor. O segurado admi-
tiu aos investigadores que funcionava como «testa-de-ferro» 
(«fronting») para indivíduos que pretendiam investir «dinheiro 
sujo» contra o pagamento de uma comissão. Acredita-se que os 
produtos em causa, alegadamente adquiridos com numerário, 
não existiram ou então que o seu «desaparecimento» foi perpe-
trado pelos compradores para garantir a «ocorrência» de um si-
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以賺取利潤， 而聲稱以現金購買的貨物實際上並不存在，或被

買家蓄意搬走從而要求賠償，並獲得 “乾淨”的賠款。

詐騙賠償和恐怖主義融資活動

• 某人以貸款購買了一部名貴車輛，與此同時，亦購買了

一份醫療保險，以保障日後可能因醫療殘疾的關係而影響其償

還貸款的能力。一至兩個月後，該人士據稱被捲入一宗交通意

外，並通報有關保單上列有保障的損傷。同謀醫生確認損傷，

保險公司因而履行保單責任償還汽車的貸款。其後，犯罪集團

出售車輛獲利。在同類的個案中，某保險公司在恐怖份子進行

的騙局中損失超過二百萬美元。

附錄C

認可的證券交易所名單

— 美國證券交易所；

— 雅典證券交易所；

— 澳大利亞證券交易所；

— 馬來西亞證券交易所；

— 哥本哈根證券交易所；

— 德國交易所；

— 阿姆斯特丹交易所；

— 里斯本交易所；

— 巴黎交易所；

— 赫爾辛基證券交易所；

— 香港交易所；

— 愛爾蘭證券交易所；

— 意大利證券交易所；

— 佳斯達克證券交易所；

— 韓國交易所；

— 倫敦證券交易所；

— 盧森堡證券交易所；

— 馬德里證券交易所；

— 墨西哥證券交易所；

— 名古屋證券交易所；

— 納斯達克；

— 紐約證券交易所；

— 新西蘭交易所；

nistro, para o qual receberiam depois dinheiro «limpo», a título 
de indemnização.

Sinistros fraudulentos e financiamento do terrorismo

• Um indivíduo comprou um veículo novo e caro, para o que 
obteve um empréstimo. Nessa altura, o comprador celebrou 
um seguro de saúde tendo em vista garantir o reembolso do 
empréstimo no caso de sofrer qualquer incapacidade devido 
a doença que o impossibilitasse a amortizar o financiamento. 
Um mês ou dois depois, esse indivíduo esteve envolvido inten-
cionalmente num «acidente» com o veículo, sendo efectuada 
a participação de uma lesão corporal (coberta pela apólice 
supramencionada). Um médico, trabalhando em conluio com o 
indivíduo em causa, confirmou essa lesão, pelo que a instituição 
seguradora honrou o sinistro liquidando o saldo em dívida do 
empréstimo. De seguida, a organização que conduziu a opera-
ção vendeu o veículo obtendo um lucro com essa transacção. 
Num caso, a seguradora envolvida sofreu prejuízos superiores a 
dois milhões de dólares americanos devido a esquemas fraudu-
lentos similares efectuados por grupos terroristas.

ANEXO C

LISTA DE BOLSA DE VALORES RECONHECIDAS

— American Stock Exchange;

— Athens Stock Exchange;

— Australian Stock Exchange;

— Bursa Malaysia;

— Copenhagen Stock Exchange;

— Deutsche Borse AG;

— Euronext Amsterdam;

— Euronext Lisbon;

— Buronext Paris;

— Helsinki Stock Exchange;

— Hong Kong Exchange and Clearing Limited;

— Irish Stock Exchange;

— Italian Stock Exchange;

— Jasdaq Securities Exchange;

— Korea Exchange;

— London Stock Exchange;

— Luxembourg Stock Exchange;

— Madrid Stock Exchange;

— Mexican Stock Exchange;

— Nagoya Stock Exchange;

— NASDAQ;

— New York Stock Exchange;

— New Zealand Exchange;
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— Osaka Securities Exchange;

— Oslo Bors;

— Pacific Exchange;

— Philadelphia Stock Exchange;

— Singapore Exchange Securities Trading Limited;

— Stock Exchange of Thailand;

— Stockholmsborsen;

— SWX Swiss Exchange;

— Tokyo Stock Exchange;

— Toronto Stock Exchange; e

— Wiener Borse AG.

ANEXO D

TRANSACÇÕES ASSOCIADAS A LOCALIZAÇÕES QUE 

REVESTEM PREOCUPAÇÃO

(envolvendo instituições financeiras)

• Transacções envolvendo câmbios de moeda estrangeira 
que são seguidas, em curto espaço de tempo, por transferências 
telegráficas para localizações que revestem preocupação espe-
cífica (por exemplo, países designados como tal por autoridades 
nacionais, países e territórios não-cooperantes indicados pelo 
GAFI, etc...).

• Efectivação de depósitos que são seguidos, em curto espaço 
de tempo, por transferências telegráficas de fundos, nomeada-
mente para ou através de uma localização que revista preocu-
pação específica (por exemplo, países designados como tal por 
autoridades nacionais, países e territórios não-cooperantes indi-
cados pelo GAFI, etc...).

• Uma conta comercial através da qual tem lugar um elevado 
número de transferências telegráficas («recebimentos» ou «saí-
das») e, para as quais, não é visível qualquer lógica inerente ao 
negócio ou outra razão de natureza económica, particularmente 
quanto esta actividade se destina a localizações que revestem 
preocupação específica ou através delas;

• O uso de contas múltiplas para receber e, depois, canalizar 
fundos para um número pequeno de beneficiários estrangeiros, 
individuais ou empresários, particularmente quando estes estão 
em localizações que revestem preocupação específica;

• Um cliente obtem um instrumento de crédito ou está envol-
vido em transacções financeiras envolvendo movimento de fun-
dos para / ou de localizações que revestem preocupação especí-
fica, quando não é visível quaisquer razões de lógica inerente ao 
negócio para efectuar transacções com essas localizações;

• A abertura de contas em instituições financeiras de localiza-
ções que revestem preocupação específica; ou 

• Enviar ou receber fundos através de transferências interna-
cionais de localizações que revestem preocupação específica ou 
para estas.

— 大阪證券交易所；

— 奧斯陸證券交易所；

— 太平洋交易所；

— 費城證券交易所；

— 新加坡證券交易所；

— 泰國證券交易所；

— 斯德哥爾摩證券交易所；

— 瑞士證券交易所；

— 東京證券交易所；

— 多倫多證券交易所；

— 維也納證券交易所。 

附錄D

與關注區域有連繫的交易

（涉及金融機構）

• 交易中所涉及的外幣在隨後很短的時間內通過電匯寄往

備受關注的區域（例如，被國家當局指名的國家，財務行動特

別組織認定為不合作的國家和地區，等等） ；

• 在隨後很短的時間內，將存入的款項通過電匯移轉，特別

是移轉往或途經備受關注的區域（例如，被國家當局指名的國

家，財務行動特別組織認定為不合作的國家和地區，等等） ；

• 利用企業帳戶作出大量看來不合乎商業邏輯或無其他經

濟目的的電匯往來活動， 特別是當這些活動是往來或途經備受

關注的區域；

• 使用多個帳戶收集資金，然後再其轉往予少數的外國受

益者，包括個人和企業，特別是當這些受益人身處於備受關注

的區域；

• 客戶獲得的信貸或從事的商業財務交易中，有資金往來

於備受關注的區域，而其與這些區域的合作看似並無商業邏輯

上的理由；

• 於備受關注區域內的金融機構開立帳戶； 或

• 利用國際移轉的方式，收發由關注區域匯出及/或匯入的

資金。
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附錄E

敏感國家評級例子
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附錄F

對客戶身分進行仔細查證例子

附錄G

審批程序例子

（資料來源：如何打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動—The Regulator’s Guide-Edited by Richard Pratt-Central Banking 

Publications Ltd.）
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附錄H

監管措施例子

附錄I

客戶風險評級例子

（資料來源：如何打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動—The Regulator’s Guide-Edited by Richard Pratt-Central Banking 

Publications Ltd.)
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ANEXO F

EXEMPLO PARA O PROCESSO DO DEVER DE VIGILÂNCIA

ANEXO G

EXEMPLO PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO

(Fonte: How to Combat Money Laundering and Terrorist Financing — The Regulator’s Guide — Edited by Richard Pratt — Central Banking Publi-
cations Ltd.)
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ANEXO H

EXEMPLO PARA O PROCESSO DE CONTROLO

ANEXO I

EXEMPLO PARA A NOTAÇÃO DO RISCO DE CLIENTE

(Fonte: How to Combat Money Laundering and Terrorist Financing — The Regulator’s Guide — Edited by Richard Pratt — Central Banking Publi-
cations Ltd.)
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附錄J

資料來源

從許多來源獲取之信息可協助金融機構識別與恐怖主義融

資活動有關連的資金，金融機構可藉此確定潛在的可疑或不尋

常交易，及按反洗黑錢或反恐怖主義融資活動的相關法律和法

規履行舉報的義務。

— 聯合國名單

委員會s/res/1267（ 1999 ） 網址：

http://www.un.org/docs/sc/committees/afghantemplate.

htm

— 其他名單

（1）財務行動特別組織

財務特別組織鑑定的不合作國家及地區

財務特別組織網址：http://www.fatf-gafi.org/ncct en.htm

（2）美國

二零零一年九月二十三日第13224號行政命令（更新）

美國財政部網址：http://www.ustreas.gov/terrorism.html

（3）歐洲聯盟理事會

二零零一年三月理事會條例（EC）N.º 467/2001〔凍結塔

利班資金〕

二零零一年十二月二十七日理事會條例（EC）N.º 927/2001

〔按理事會條例（EC）N.º 2580/2001應將其資產凍結的恐怖分

子及和恐怖分子組織名單〕

二零零一年十二月二十七日理事會共同立場，應用於打擊

恐怖主義的具體措施，〔個人、團體和參與恐怖主義行為的實

體的名單〕

歐盟 EUR-lex 網址：http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.

html 

（4）Transparency International

清廉指數

國際透明度組織網址：http://www.transparency.org 或 

http://www.icgg.org

（5）瑞士出口風險保險

出口風險擔保

ANEXO J

FONTES DE INFORMAÇÃO

Existem várias fontes de informação que podem ajudar as 
instituições seguradoras em determinarem se uma potencial 
transacção suspeita ou não-habitual possa implicar fundos en-
volvidos no financiamento do terrorismo e, assim, ficar sujeita às 
obrigações de participação ao abrigo das leis e regulamentações 
referentes ao combate ao branqueamento de capitais e ao finan-
ciamento do terrorismo.

— Listas das Nações Unidas

«Website» da Comissão sobre S/RES/1267(1999):

http://www.un.org/Docs/sc/committees/AfghanTemplate.htm

— Outras listas

(1) Grupo de Acção Financeira

Identificação do GAFI de Países e Territórios não-cooperantes

«Website» do GAFI: http://www.fatf-gafi.org/NCCT en.htm

(2) Estados Unidos da América

Ordem Executiva 13224, de 23 Setembro de 2001 (com actua-
lizações)

«Website» do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos 
da América: http://www.ustreas.gov/terrorism.html

(3) Conselho da União Europeia

Regulamento do Conselho (EC) N.º 467/2001, de 6 de Março 
de 2001 [sobre o congelamento de fundos dos Talibãs]

Regulamento do Conselho (EC) N.º 927/2001, de 27 de De-
zembro de 2001 [lista de terroristas e organizações terroristas 
cujos bens devem ser congelados em conformidade com o Re-
gulamento do Conselho (EC) N.º 2580/2001]

Posição Comum do Conselho de 27 de Dezembro de 2001 
sobre a aplicação de medidas específicas para combater o terro-
rismo [lista de pessoas, grupos e entidades envolvidos em actos 
terroristas]

«Website» do EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.
html

(4) Transparency International

«Corruption Perceptions Index»

«Website» da TI: http://www.transparency.org or http://www.
icgg.org

(5) Swiss Export Risk Insurance

«Export Risk Guarantee»
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瑞士出口風險保險網址：

http://www.serv-ch.com/en/deckungspolitik/overall-list-of-

countries/index.html

— 準則

（1）財務行動特別組織

財務行動特別組織對恐怖主義融資活動的特別建議

財務行動特別組織網址：h t t p: / /w w w.f a t f -g a f i .o r g/

TerFinance en.htm

財務行動特別組織對打擊洗黑錢的四十項建議

財務行動特別組織網址：http://www.fatf-gafi.org/40Recs 

en.htm

（2）聯合國公約和決議

制止恐怖主義融資活動的國際公約

網址：http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp

聯合國安理會對反恐佈主義的決議網址：h t t p:/ /w w w.

un.org/terrorism/sc.htm

（3）歐洲聯盟理事會

二零零一年十二月二十七日理事會條例（EC）N.º 2580/2001

就打擊恐怖主義對某些個人和實體所採取的具體限制性措施

歐盟EUR-lex網址：http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.

html 

«Website» da SERV:

http://www.serv-ch.com/en/deckungspolitik/overall-list-of-coun-
tries/index.html

— Padrões

(1) Financial Action Task Force

Recomendações especiais do GAFI relativas ao financiamen-
to de terroristas

«Website» do GAFI: http://www.fatf-gafi.org/TerFinance 
en.htm

«40 Recomendações» do GAFI relativas ao branqueamento 
de capitais 

«Website» do GAFI: http://www.fatf-gafi.org/40Recs en.htm

(2) Convenções e resoluções das Nações Unidas

Convenção internacional sobre supressão do financiamento a 
terroristas

«Website»: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp

Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas

«Website»: http://www.un.org/terrorism/sc.htm

(3) Conselho da União Europeia

Regulamento do Conselho (EC) N.º 2580/2001, de 27 de De-
zembro de 2001 sobre medidas específicas restrictivas dirigidas 
contra determinadas pessoas e entidades com o objectivo de 
combater o financiamento do terrorismo

«Website» do EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/en/endex.
html
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附錄K

向金融情報辦公室作出舉報的表格

（主表）
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（主表）
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（主表）
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（主表）
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（副表A）
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（副表A）
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ANEXO K

IMPRESSO DE PARTICIPAÇÃO A EFECTUAR AO

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

(Relatório efectuado ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, de 7 de Abril)
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（是項刊登費用為 $147,532.00）

(Custo desta publicação $ 147 532,00)
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第 010/2008-AMCM 號通告

按照十月十八日第58/99/M號法令第七十六條之規定，現公

佈下列實體已獲許可在澳門特別行政區經營“離岸”業務：

一、 離岸金融機構

葡國商業銀行股份有限公司澳門分行

BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構

儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司

二、 離岸商業及輔助服務機構 （已於上期公布的除外）

（一）二零零八年一月至六月獲許可之機構

1. 亞聯貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

2. 寶發（澳門離岸商業服務）有限公司

3. 力豐量儀澳門離岸商業服務有限公司

4. 力豐工具澳門離岸商業服務有限公司

5. 冠聰澳門離岸商業服務有限公司

6. 格威澳門離岸商業服務有限公司

7. 歌域澳門離岸商業服務有限公司

8. 灝世（澳門離岸商業服務）有限公司

9. 復旦健康國際（澳門離岸商業服務）有限公司

（二）二零零八年一月至六月獲批准更改公司商業名稱之

機構  

1. 瑋豐澳門離岸商業服務有限公司

 原名：環宇玩具澳門離岸商業服務有限公司

Aviso n.º 010/2008-AMCM

Para efeitos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 58/99/M, 
de 18 de Outubro, tornam-se públicas as seguintes entidades 
que se encontram autorizadas a praticar as actividades «offsho-
re» na Região Administrativa Especial de Macau:

I. Instituições financeiras «offshore»

Banco Comercial Português, S. A. — Sucursal de Macau

Banco BPI, S.A. — Sucursal Offshore de Macau

Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau, 
S.A.

II. Instituições de serviços comerciais e auxiliares (não in-
cluindo as instituições publicadas no aviso anterior)

i. Instituições autorizadas de Janeiro a Junho de 2008

1. Alloy Universal Comércio (Comercial Offshore de Macau) 
Limitada

Alloy Universal Trading (Macao Commercial Offshore) Limited

2. Perfect (Comercial Offshore de Macau) Limitada

Perfect (Macao Commercial Offshore) Limited

3. Leeport Metrology Comercial Offshore de Macau Limitada

Leeport Metrology Macao Commercial Offshore Limited

4. Leeport Tools Comercial Offshore de Macau Limitada

Leeport Tools Macao Commercial Offshore Limited

5. Champwise Comercial Offshore de Macau Limitada

Champwise Macao Commercial Offshore Limited

6. Garwell Comercial Offshore de Macau Limitada

Garwell Macao Commercial Offshore Limited

7. Gothik Comercial Offshore de Macau Limitada

Gothik Macao Commercial Offshore Limited

8. Orizon (Comercial Offshore de Macau) Limitada

Orizon (Macao Commercial Offshore) Limited

9. Fudan Saúde Internacional (Comercial Offshore de Ma-
cau) Limitada

Fudan Health International (Macao Commercial Offshore) 
Limited

ii. As companhias foram autorizadas a alterar as suas firmas 
durante o período de Janeiro a Junho de 2008:

1. Join Wealth Comercial Offshore de Macau Limitada

Join Wealth Macao Commercial Offshore Limited

Anteriormente conhecido por Planet Brinquedos Comercial 
Offshore de Macau Limitada, em inglês, Planet Toys Macao 
Commercial Offshore Limited
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2. 保利樹集團有限公司（澳門離岸商業服務）

 原名：建力有限公司（澳門離岸商業服務）

3. 保利樹集團有限公司（澳門離岸商業服務）

 中文、英文名稱不變，只更改葡文名稱

（三）二零零八年一月至六月取消許可證之機構  

1. 百利市場推廣（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年二月六日）

2. 森潤澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年二月六日）

3. 鼎盛電腦服務（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年二月六日）

4. 豊采國際（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年二月二十日）

5. 華利美澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年二月二十六日）

6. 曉詩精品（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年三月六日）

7. 立昇實業（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年三月六日）

2. Companhia Polytree Grupo Limitada Comercial Offshore 
de Macau

Polytree Group Limited (Macao Commercial Offshore)

Anteriormente conhecido por Keen Limitada (Comercial 
Offshore de Macau), em inglês, Keen Limited (Macao Commer-
cial Offshore)

3. Companhia Polytree Grupo Limitada (Comercial Offshore 
de Macau)

Polytree Group Limited (Macao Commercial Offshore)

Anteriormente conhecido por Companhia Polytree Grupo 
Limitada Comercial Offshore de Macau

O nome da companhia em Chinês e Inglês mantém-se

iii. Autorizações foram revogadas durante o período de Janeiro 
a Junho de 2008:

1. P.L. Marketing (Comercial Offshore de Macau) Limitada

P.L. Marketing (Macao Commercial Offshore) Co. Limited

(Data de cancelamento: 6 de Fevereiro de 2008)

2. Blossom Comercial Offshore de Macau Companhia Limi-
tada

Blossom Macao Commercial Offshore Company Limited

(Data de cancelamento: 6 de Fevereiro de 2008)

3. Infolink Serviços de Informática (Comercial Offshore de 
Macau) Limitada

Infolink Computer Services (Macao Commercial Offshore) 
Limited

(Data de cancelamento: 6 de Fevereiro de 2008)

4. Riche Internacional (Comercial Offshore de Macau) Limi-
tada

Riche International (Macao Commercial Offshore) Limited

(Data de cancelamento: 20 de Fevereiro de 2008)

5. Pentalpha Comercial Offshore de Macau Limitada

Pentalpha Macau Commercial Offshore Limited

(Data de cancelamento: 26 de Fevereiro de 2008)

6. Samsam Produtos (Comercial Offshore de Macau) Limitada

Samsam Productions (Macao Commercial Offshore) Limited

(Data de cancelamento: 6 de Março de 2008)

7. Lasco Comercial e Industrial (Comercial Offshore de Ma-
cau) Limitada

Lasco Industries (Macao Commercial Offshore) Limited

(Data de cancelamento: 6 de Março de 2008)
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8. 勤達澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年三月六日）

9. 金威格澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年三月六日）

10. 啟邦有限公司——澳門離岸商業服務

 （取消日期：二零零八年三月七日）

11. 居利（澳門）離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年三月二十八日）

12. 泛華澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年三月二十八日）

13. 宏創發展有限公司——澳門離岸商業服務

 （取消日期：二零零八年三月二十八日）

14. 鴻圖澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年四月八日）

15. 德昌科技澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年四月八日）

 　

16. 運得司（澳門離岸商業服務）有限公司

 （取消日期：二零零八年四月十八日）

17. 訊易通電子澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年五月二十九日）

18. 佳海澳門離岸商業服務有限公司

 （取消日期：二零零八年六月十一日）

19. 華倫（澳門離岸商業服務）有限公司

8. Midas Comercial Offshore de Macau Limitada

Midas Macao Commercial Offshore Limited

(Data de cancelamento: 6 de Março de 2008)

9. GVG Comercial Offshore de Macau Limitada

GVG Macao Commercial Offshore Company Limited

(Data de cancelamento: 6 de Março de 2008)

10. First Best Limitada — Comercial Offshore de Macau

First Best Limited — Macao Commercial Offshore

(Data de cancelamento: 7 de Março de 2008)

11. Housely Comercial Offshore de (Macau) Limitada

Housely (Macao) Commercial Offshore Company Limited

(Data de cancelamento: 28 de Março de 2008)

12. PAN China Comercial Offshore de Macau Limitada

PAN China Macao Commercial Offshore Limited

(Data de cancelamento: 28 de Março de 2008)

13. Grand Creator Development Limited — Macao Commer-
cial Offshore

(Data de cancelamento: 28 de Março de 2008)

14. Grande Expectativas Comercial Offshore de Macau Limi-
tada

Great Expectations Macau Commercial Offshore Limited

(Data de cancelamento: 8 de Abril de 2008)

15. Tak Cheung Tecnologia Comercial Offshore de Macau Li-
mitada

Tak Cheung Technology Macao Commercial Offshore Com-
pany Limited

(Data de cancelamento: 8 de Abril de 2008)

16. Intas (Comercial Offshore de Macau) Limitada

Intas (Macao Commercial Offshore) Limited

(Data de cancelamento: 18 de Abril de 2008)

17. Suyeto Electrónicos Comercial Offshore de Macau Limi-
tada

Suyeto Electronics Macau Commercial Offshore Limited

(Data de cancelamento: 29 de Maio de 2008)

18. Great Ocean Comercial Offshore de Macau Limitada

Great Ocean Macao Commercial Offshore Company Limited

(Data de cancelamento: 11 de Junho de 2008)

19. Warran (Comercial Offshore de Macau) Limitada

Warran Electric (Macao Commercial Offshore) Company 
Limited
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 （取消日期：二零零八年六月十一日）

二零零八年七月十日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

委員： 潘志輝

（是項刊登費用為 $6,822.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職

人員編制內以下空缺：

第一職階首席資訊技術員一缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考

申請應自本公告於《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。 

二零零八年七月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 $1,047.00）

按照第13/2002號《規範澳門保安部隊保安學員培訓課程的

錄取及修讀制度》之行政法規第十四條第四款之規定，有關澳

門保安部隊第九屆保安學員培訓課程投考人體格檢驗總結果已

張貼在位於兵營斜巷之澳門保安部隊事務局大堂，以供參閱。

投考人亦可於本局網頁（www.fsm.gov.mo）查閱其本人成績。

二零零八年七月十五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 $676.00）

(Data de cancelamento: 11 de Junho de 2008)

Autoridade Monetária de Macau, aos 10 de Julho de 2008.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente: Anselmo Teng.

Administrador: António Félix Pontes.

(Custo desta publicação $ 6 822,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), vigente, para o preenchimento do seguinte lugar no 
quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau:

Um lugar de técnico de informática principal, 1.º escalão

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no átrio do edifício da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
11 de Julho de 2008.

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

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2002 que regulamenta o regime de admissão e 
frequência do Curso de Formação de Instruendos das Forças 
de Segurança de Macau, a lista dos resultados finais da Junta 
de Inspecção Sanitária aos candidatos ao 9.º CFI das FSM, 
encontra-se afixada no átrio desta Direcção dos Serviços, sita 
na Calçada dos Quartéis, a fim de ser consultada, podendo os 
candidatos consultar o seu próprio resultado no «website» da 
DSFSM(www.fsm.gov.mo).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
15 de Julho de 2008.

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

(Custo desta publicação $ 676,00)
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通 告

根據保安司司長於二零零八年七月十一日之批示，批准就

刊登於二零零八年六月四日第二十三期《澳門特別行政區公

報》第二組第5593頁至5597頁，有關“澳門保安部隊第十屆保

安學員培訓課程”招考通告中，第五點（二）項的內容更改如

下：

正選成員：

主席：消防局副消防總長 鄭文強

委員：消防局一等消防區長 黃偉源

   治安警察局副警司 馬超雄

秘書：消防局消防區長 彭耀偉

候補成員：

主席：消防局副消防總長 蔡惠濠

委員：治安警察局副警司 王偉濤

   消防局副一等消防區長 陳志文

秘書：消防局副消防區長 Joaquim de Araújo

二零零八年七月十七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 $1,224.00）

司 法 警 察 局

公 告

按照刊登於二零零七年十一月二十八日第四十八期第二組

《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高級技術員組別之第

一職階二等高級技術員（化學、化工、生化以及相關範疇）五

缺，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佈。

二零零八年七月十八日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $920.00）

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 11 de Julho de 2008, foi autorizada a introdução de altera-
ções ao conteúdo constante em (2) do ponto 5 do aviso do con-
curso de admissão ao 10.º Curso de Formação de Instruendos 
das Forças de Segurança de Macau, publicado de páginas 5593 
a 5597 do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 23, II Série, de 4 de Junho de 2008, que são como se 
segue: 

Efectivos 

Presidente:  Cheang Man Keong, chefe-ajudante do CB.

Vogais: Wong Wai Un, chefe de primeira do CB;

       Ma Chio Hong, subcomissário do CPSP.

Secretário: Pang Io Wai, chefe do CB.

Suplentes 

Presidente: Choi Wai Hou, chefe-ajudante do CB.

Vogais: Vong Wai Tou, subcomissário do CPSP;

       Chan Chi Man, chefe assistente do CB.

Secretário: Joaquim de Araújo, subchefe do CB. 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
17 de Julho de 2008. 

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

tendente.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, 
geral, de prestação de provas, para o preenchimento de cinco 
vagas de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, áreas de quí-
mica, engenharia química, bioquímica e áreas relacionadas, do 
grupo de pessoal técnico superior do quadro da Polícia Judi-
ciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 28 de No-
vembro 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 tam-
bém 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 18 de Julho de 2008.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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衛  生  局

通  告

批示第9/SS/2008號

為執行刊登於二零零二年六月二十六日《澳門特別行政

區公報》第二十六期第二組之衛生局六月十九日第5/2002號批

示，本人按該批示第三款及第五款規定，委任以下人士為醫療

活動申訴評估中心（申訴中心）成員，任期由二零零八年七月

四日起生效，為期一年。

主席：吳永禮醫生

委員：柯慶華醫生

   陳子傑醫生

   李兆文醫生

二零零八年七月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

按照社會文化司司長二零零六年八月九日的批示，透過履

歷的公開審查及答辯，進行醫院醫生職程內科專科醫務顧問級

別考試。開考通告刊登於二零零六年十一月一日第四十四期

《澳門特別行政區公報》第二組。

按照社會文化司司長二零零七年七月十一日的批示，撤銷

了上述開考程序， 但不包括有關報考程序。所有利害關係人已

獲通知有關決定。

按照社會文化司司長二零零八年六月二日的批示，已委任

了新的典試委員會，成員如下：

主席：血液腫瘤科主任醫生 António de Pinho Pereira醫生

正選委員：內窺鏡檢查科主治醫生 林韻玲醫生（具內科 

  醫務顧問級別資格）

     香港醫學專科學院代表 黎滿勝醫生

候補委員：香港醫學專科學院代表 黎則堯醫生

     香港醫學專科學院代表 梁振強醫生

SERVIÇOS DE SAÚDE

Avisos

Despacho n.º 9/SS/2008

Para execução do Despacho n.º 5/2002 dos Serviços de Saúde, 
de 19 de Junho, publicado no Boletim Oficial n.º 26, II Série, 
de 26 de Junho de 2002, designo como membros do Centro de 
Avaliação das Queixas Relativas a Actividades de Prestação de 
Cuidados de Saúde (CAQ), pelo prazo de um ano, a partir do 
dia 4 de Julho de 2008, os seguintes indivíduos, nos termos do 
n.º 3 e n.º 5 do referido despacho.

Presidente: Dr. Ng Weng Lai aliás Wu Yong Li.

Vogais: Dr. O Heng Wa;

Dr. Chan Chi Kit;

Dr. Lei Sio Man.

Serviços de Saúde, aos 11 de Julho de 2008.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Agosto de 2006, 
se realizou o concurso de habilitação ao grau de consultor de 
medicina interna, através do método de apreciação e discussão 
pública do curriculum vitae. O aviso de abertura do concurso foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, do dia 1 de Novembro de 2006. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2007, foi anulado o proce-
dimento de abertura do referido concurso, com excepção dos 
procedimentos de apresentação de candidatura. Todos os inte-
ressados foram informados sobre a referida decisão. 

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Junho de 2008, foi no-
meado o novo júri do concurso, com os seguintes membros: 

Presidente: Dr. António de Pinho Pereira, chefe de serviço 
hospitalar do Serviço de Hemato-Oncologia.  

Vogais efectivos: Dra. Lam Wan Leng, assistente hospitalar do 
Serviço de Endoscopia (com habilitação ao grau de consultor 
de medicina interna);

Dr. Lai, Moon Sing, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Lai, Jak Yiu, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong;

Dr. Leung, Chun Keung Joseph, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong.
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考試是以九月二十一日第68/92/M號法令第十條第二款規定

的履歷的公開審查及答辯進行，典試委員會每一成員有十五分

鐘發問問題，而准考人有同等時間作答。

新的典試委員會已於二零零八年七月十七日作出決議，依

照九月二十一日第68/92/M號法令第十條的規定，配合《澳門公

共行政工作人員通則》的規定， 制訂了評分準則。 該評分準則

於本通告刊登之日張貼於衛生局人事處供查閱。

在此通告刊登之後，新的典試委員會將會審議已提交的報

考申請（包括履歷及相關文件），並根據《澳門公共行政工作

人員通則》第五十七條及第五十八條的相關規定，重新公佈臨

時名單及確定名單。

二零零八年七月十七日於衛生局

局長　李展潤

（是項刊登費用為 $2,104.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

2008/2009學年為教育暨青年局屬下公立學校

提供醫護服務公開招標

1. 招標實體：教育暨青年局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 承投標的：向教育暨青年局屬下公立學校提供醫護服

務。

4. 服務提供期：由二零零八年九月一日至二零零九年八月

三十一日。

5. 投標書有效期：投標書有效期由開標日起計九十天，且

得按照招標方案規定延長。

6. 報價方式：總額承投。

7. 臨時擔保：澳門幣叁萬圓整。

8. 確定擔保：判予總額之4%。

9. 底價：不設。

Será utilizado o método de apreciação e discussão pública do 
curriculum vitae, para as quais cada membro do júri dispõe de 
quinze minutos e o candidato igual tempo para responder, con-
forme determina o n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 68/92/ 
/M, de 21 de Setembro. 

O novo júri do concurso deliberou no dia 17 de Julho de 2008, 
de acordo com o estipulado no artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 68/92/M, de 21 de Setembro, e em cumprimento do disposto 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, sobre a elaboração das grelhas de avaliação, as quais 
vão ser afixadas na Divisão de Pessoal para consulta, no dia da 
publicação do presente aviso. 

Após a publicação do presente aviso, o novo júri do concurso 
procederá à apreciação das candidaturas apresentadas (incluin-
do curriculum vitae e respectivos documentos) e de acordo com 
os artigos 57.º e 58.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, vão ser publicadas novamente as listas 
provisória e definitiva. 

Serviços de Saúde, aos 17 de Julho de 2008.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 104,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços de assistência 

médica às escolas públicas dependentes da Direcção dos Serviços 

de Educação e Juventude no ano lectivo de 2008/2009

1. Entidade adjudicante: Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ).

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Objecto do concurso: prestação de serviços de assistência 
médica às escolas públicas dependentes da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

4. Período da prestação dos serviços: de 1 de Setembro de 
2008 a 31 de Agosto de 2009.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade é de 
90 (noventa) dias, a contar da data do acto público do concurso, 
prorrogável nos termos previstos no respectivo programa do 
concurso.

6. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

7. Caução provisória: $ 30 000,00 (trinta mil patacas).

8. Caução definitiva: 4% do montante da adjudicação.

9. Preço base: não há.
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10. 參加條件：

競投者須為本澳註冊且獲衛生局認可的合格醫護組織或機

構，規模最少須具有七名醫護人員，並證明已遵守其稅務義務

之公司，均可參加投標。

11. 交標地點、日期及時間：

交標地點為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔

案暨文書收發科；

交標截止日期及時間為二零零八年八月六日下午五時三十

分。

12. 公開開標地點、日期及時間：

公開開標地點為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局會議室；

公開開標日期及時間為二零零八年八月七日上午十時正。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，競投者

或其合法代表必須出席開標儀式，以便對其所提交之標書文件

可能出現之疑問加以澄清。

13. 查閱卷宗及取得卷宗副本的地點、日期及時間：

地點為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓檔案暨文書收發科；

日期由公告公佈日起至公開招標截標日期及時間止；

時間為辦公時間內。

14. 評標標準及其所佔之比重：

——合理價格：50%；

——公司或機構的履歷：10%；

——醫護人員專業資格：20%；

——公司或機構曾提供的相關工作經驗：10%；

——執行計劃質素：10%。

15. 附加說明文件：

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，競

投者應前往澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局瞭解有

否附加說明文件。

二零零八年七月十八日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $3,334.00）

10. Condições de admissão: podem concorrer organizações ou 
instituições de assistência médica que se encontrem registados 
na RAEM e sejam reconhecidas pela Direcção dos Serviços de 
Saúde, possuindo, no mínimo, sete profissionais desta área, e que 
possam comprovar que têm as suas obrigações fiscais em dia.

11. Local, data e hora limite para a entrega das propostas: 

A entrega deve ser feita na Secção de Arquivo e Expediente 
Geral da DSEJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau. 

A data e hora limite para entrega é no dia 6 de Agosto de 
2008, até às 17,30 horas.

12. Local, data e hora do acto público:

O acto público realiza-se na sede da DSEJ, Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, na sala de reunião, no dia 7 
de Agosto de 2008, pelas 10,00 horas. 

* Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem estar presentes no acto público de abertura das 
propostas para esclarecerem dúvidas que, eventualmente, sur-
jam relativas aos documentos constantes das suas propostas.

13. Consultas do processo, o local, a data e hora de acesso aos 
respectivos exemplares:

A consulta pode ser feita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, na Secção de Arquivo e Expediente Geral da 
DSEJ.

O período de consulta é desde a publicação do anúncio até à 
data-limite de entrega das propostas, no horário de expediente.

14. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço razoável: 50%;

— Currículo das empresas ou instituições do concorrente: 10%;

— Qualidade profissional do pessoal de enfermagem: 20%;

— Experiência na área de assistência médica:10%;

— Qualidade de execução da proposta:10%.

15. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem compa-
re cer na Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, Ave -
ni da de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, a partir da publi-
cação do presente anúncio até à data-limite de entrega das 
propostas do concurso público, para tomar conhecimento de 
eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 18 de 
Julho de 2008.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 3 334,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
entidades particulares, vem o Instituto de Acção Social publicar 
a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano de 2008:

社 會 工 作 局

名 單

為履行有關給予個人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，社會工作局現公布二零零八年第二季財

政資助表：

受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

恩慈院兒童之家

Casa «Ecf. Fellowship Orphanage Inc.»     

29/5/2008 $ 355,623.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

青暉舍      

Centro Residencial «Arco-Iris» 

3/4/2008 $ 14,000.00 活動津貼：08年工略任務。

Subsídio para actividade: 08 projecto de profis-

são.

10/4/2008 $ 20,000.00 活動津貼：精心延展精彩服務。

Subsídio para actividade: curso de formação às 

prestações.

29/5/2008 $ 1,227,304.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

梁文燕培幼院

Instituto «Helen Liang»        

22/5/2008 $ 4,750.00 活動津貼：假期活動 。

Subsídio para actividade: visita às instalações 

de Macau nas férias.

29/5/2008 $ 523,332.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

希望之泉    

Fonte da Esperança             

14/3/2008 $ 1,800.00 活動津貼：非常任務 2008。

Subsídio para actividade: classificação do futu-

ro das crianças internadas 2008.

8/5/2008 $ 61,320.00 購置津貼：14 張組合床。

Subsídio para aquisição: 14 jogos de camas.

16/5/2008 $ 1,300.00 活動津貼：Shine Shine 迎夏日08。

Subsídio para actividade: programa em Verão 

08 «Shine Shine». 

29/5/2008 $ 768,279.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：員工急救課程。

Subsídio para actividade: curso de formação — 

Primeiros socorros.

希望之源    

Berço da Esperança

29/5/2008 $ 495,588.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖公會北區青年服務隊           

Equipa de Intervenção Comunitária para Jo-

vens da Zona Norte Sheng Kung Hui

29/5/2008 $ 916,797.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

氹仔坊眾托兒所   

Creche Fong Chong Toc I So     

29/5/2008 $ 245,733.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

聖約翰托兒所

Creche S. João   

29/5/2008 $ 613,713.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

小海燕托兒所

Creche  «A Gaivota»            

29/5/2008 $ 222,678.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

婦聯小海豚托兒所 

Creche «O Golfinho» da Associação das Se-

nhoras Democráticas de Macau      

29/5/2008 $ 284,439.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖約翰托兒所（新口岸填海區）     

Creche S. João (NAPE)          

29/5/2008 $ 375,453.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

鳴道苑      

Jardins Dom Versiglia          

          

22/5/2008 $ 11,100.00 活動津貼：院舍大旅行。

Subsídio para actividade: visita ao Qing Yuan 

do utentes.

29/5/2008 $ 949,761.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

九澳聖若瑟宿舍   

Lar de S. José Ká-Hó           

2/5/2008 $ 2,090.00 活動津貼：老友記聯誼日。

Subsídio para actividade: dia de amizade dos 

utentes.

2/5/2008 $ 7,500.00 活動津貼：親子好友營。

Subsídio para actividade: dia de convívio entre 

pais e filhos.

29/5/2008 $ 927,420.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 56,850.00 購置津貼：4 台電熱水爐。

Subsídio para aquisição: 4 esquentadores.

望廈青年之家

Lar de Jovens de Mong-Há

11/1/2008 $ 4,230.00 活動津貼：青年義工組。

Subsídio para actividade: grupo de jovens vo-

luntários.

29/5/2008 $ 893,709.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

明愛托兒所  

Creche Cáritas   

24/4/2008 $ 76,000.00 維修/工程津貼：維修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obra de repa-

ração.

29/5/2008 $ 396,930.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

婦聯第一托兒所   

Creche «Fu Luen Tai Yat Toc I So»         

29/5/2008 $ 487,134.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

婦聯小燕子托兒所 

Creche «A Andorinha» da Associação das 

Senhoras Democráticas de Macau     

29/5/2008 $ 329,178.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

工人托兒所  

Creche dos Operários           

29/5/2008 $ 263,424.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

沙梨頭坊眾托兒中心             

Creche Sa Lei Tau Fong Chong Toc I Chong 

Sam

22/5/2008 $ 188,000.00 維修/工程津貼：維修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obras de repa-

ração.

29/5/2008 $ 261,402.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

庇護十二托兒所   

Creche de Pio XII

29/5/2008 $ 194,943.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

教宗若望廿三世托兒所           

Creche «Papa João XXIII»       

29/5/2008 $ 502,881.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖瑪沙利羅慈惠托兒所           

Creche Santa Maria Mazzarello  

29/5/2008 $ 576,723.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

國際傳教證道會托兒所           

Creche de Associação dos Cristãos em Acção

29/5/2008 $ 97,104.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

嘉模托兒所  

Infantário de Nossa Senhora do Carmo      

29/5/2008 $ 142,116.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

童真托兒所  

Creche «O Traquinas»           

29/5/2008 $ 237,776.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

望廈托兒所  

Creche «Mong-Há» 

29/5/2008 $ 359,061.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

同善堂第二托兒所 

Creche «Tung Sin Tong II»      

29/5/2008 $ 339,897.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門互助總會孟智豪夫人托兒所   

Creche do Montepio Geral de Macau «D. 

Ana Sofia Monjardino» 

17/4/2008 $ 6,500.00 消防設備保養。

Subsídio para manutenção de detecção de in-

cêndio.

24/4/2008 $ 2,424.00 購置津貼：3 台幼兒學行車。

Subsídio para aquisição: 3 carrinho de aprendi-

zagem às crianças.

29/5/2008 $ 251,289.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

同善堂第三托兒所 

Creche «Tung Sin Tong (III)»   

29/5/2008 $ 289,116.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 5,900.00 購置津貼：1 台影印機。

Subsídio para aquisição: 1 máquina fotocopia-

dora.

同善堂第一托兒所 

Creche Tung Sin Tong (I)       

29/5/2008 $ 491,406.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

婦聯第三托兒所   

Creche (III) da Associação das Mulheres de 

Macau            

29/5/2008 $ 293,739.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

筷子基托兒所

Creche Fai Chi Kei             

29/5/2008 $ 306,972.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門基督教青年會——青年社區中心

Associação dos Jovens Cristãos de Macau —

Centro Comunitário para Jovens  

24/4/2008 $ 14,000.00 活動津貼：“無煙團大使”學校聯盟計劃。

Subsídio para actividade: realização de campis-

mo ligado ao tema de anti-tabagismo.

2/5/2008 $ 14,000.00 活動津貼：“無煙團大使”計劃總結大會。

Subsídio para actividade: reunião da conclusão 

da actividade «Embaixador sem tabaco».

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 454,743.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門基督教青年會 

Associação dos Jovens Cristãos de Macau   

17/4/2008 $ 36,850.00 活動津貼：博彩業從業員活動計劃之“彩虹人

生——貓頭鷹行動”。

Subsídio para actividade: projecto de activida-

des para trabalhadores dos casinos «Actividade 

de acção de mocho».

2/5/2008 $ 18,150.00 活動津貼：博彩業從業員活動計劃之“彩虹人

生——健樂行”。

Subsídio para actividade: projecto de activida-

des para trabalhadores dos casinos «Vida de 

arco iris — Passeio».

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 20,000.00 加印“博彩從業員活動計劃”之宣傳光碟。            

Reprodução de disco de publicação «Projecto 

de actividades para trabalhadores dos casinos».

同善堂第四托兒所 

Creche Tung Sin Tong (IV)      

29/5/2008 $ 228,120.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

仁慈堂托兒所

Creche de Santa Casa da Misericórdia de 

Macau 

29/5/2008 $ 300,715.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖公會星願居

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau      

27/3/2008 $ 15,800.00 維修/工程津貼：維修水管。

Subsídio para manutenção/obra: reparação de 

tubos de canalização.

3/4/2008 $ 32,000.00 活動津貼：院舍同工培訓系列。

Subsídio para actividade: curso de formação 

aos trabalhadores.

10/4/2008 $ 9,800.00 購置津貼：1 台數碼鋼琴。

Subsídio para aquisição: 1 piano digital.
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聖公會星願居

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau      

17/4/2008 $ 14,692.00 購置津貼：更換閉路電視系統。

Subsídio para aquisição: substituição do siste-

ma de segurança.

29/5/2008 $ 636,297.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 12,000.00 活動津貼：生涯規劃。

Subsídio para actividade: programa do cuida-

dos da vida.

澳門中華學生聯合總會——少年警訊活動委

員會

Associação de Estudantes Chong Wa de Ma-

cau — Comissão de Polícia Juvenil de Macau       

24/4/2008 $ 20,000.00 活動津貼：廣東省抗毒軍紀之旅。

Subsídio para actividade: viagem contra à dro-

ga mediante disciplina militar.

16/5/2008 $ 6,850.00 活動津貼：情緒與壓力管理。  

Subsídio para actividade: gestão de controlo da 

pressão.

澳門少年飛鷹會   

Macau Flying Eagle Association 

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária para Jo-

vens da União Geral das Ass. dos Moradores 

de  Macau         

29/5/2008 $ 659,412.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

15/6/2008 $ 1,122.40 活動津貼：2007青年禁毒活動獎勵計劃——第

二期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2007 — 2.ª parte.

聖公會澳門社會服務處（新動力——校園適

應服務計劃）

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau            

29/5/2008 $ 308,601.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

希望之源協會

Associação Berço da Esperança  

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖公會澳門社會服務處           

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau            

17/4/2008 $ 203,118.00 “青年本色——青少年職業訓練設施”運作資

金。

Subsídio para estabelecer o funcionamento do 

equipamento de treino profissional dos jovens.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

青年戶外活動協會 

Associação Juvenil das Actividades ao Ar 

Livre de Macau      

5/6/2008 $ 9,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008.

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau  

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。      

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.
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氹仔松柏之家

Casa dos «Pinheiros» da Taipa  

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

綠楊長者日間護理中心           

Centro de Cuidados Especiais Rejuvenscer 

da UGAM            

29/5/2008 $ 770,328.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖母（聖瑪利亞）安老院           

Asilo Santa Maria

17/4/2008 $ 5,000.00 活動津貼：母親節慶祝活動——開心五月天。           

Subsídio para actividade: festa do Dia da Mãe 

— Alegria em Maio.

29/5/2008 $ 1,700,535.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

仁慈堂安老院

Lar da Nossa Senhora da Misericórdia      

29/5/2008 $ 1,173,234.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門工聯健頤長者服務中心       

Centro de Convívio Vivacidade da Associa-

ção Geral dos Operários de Macau  

29/5/2008 $ 135,237.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

松柏之家老人中心 

Centro de Dia «Chong Pak Chi Ka»          

3/4/2008 $ 7,000.00 活動津貼：母親節系列活動。

Subsídio para actividade: série de actividades 

do Dia da Mãe.

29/5/2008 $ 284,754.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 24,600.00 購置津貼：設備。    

Subsídio para aquisição: equipamento.

澳門街坊會聯合總會老人服務中心 

Centro de Apoio aos Idosos da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau        

27/3/2008 $ 7,000.00 活動津貼：“關懷互獻邁向明天”中心會慶暨

祝壽同樂日。

Subsídio para actividade: festa de aniversário 

do Centro.

29/5/2008 $ 162,654.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

嘉翠麗社屋老人中心             

Centro de Dia da Residência D. Julieta 

Nobre (Bloco A)      

29/5/2008 $ 192,570.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

母親會護理安老院 

Lar de Cuidados Especiais da Obra das Mães

29/5/2008 $ 1,215,867.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 2,000.00 活動津貼：心連心小型音樂會。

Subsídio para actividade: mini concerto «Entre 

coração».

黑沙環天主教牧民中心耆康樂園   

Centro de Convívio «Kei Hong Lok Yuen» 

do Centro Pastoral da Areia Preta   

29/5/2008 $ 120,363.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

金黃歲月耆英社   

Centro de Convívio «Clube de Terceira 

Idade»

29/5/2008 $ 116,610.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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街總北區臨屋頤康中心           

Centro de Convívio do C.H.T. Patane da 

UGAM

29/5/2008 $ 98,466.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

青洲坊眾互助會頤康中心         

Centro de Convívio da Ass. Benef. e Assis-

tência Mútua dos Moradores do Bairro da 

Ilha Verde

24/4/2008 $ 4,500.00 活動津貼：國內探訪老人院。

Subsídio para actividade: visita ao lar de idosos 

da China.

29/5/2008 $ 78,606.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 3,000.00 活動津貼：荷花璀璨，豐盛人生攝影比賽。    

Subsídio para actividade: concurso de fotogra-

fia pelos idosos.

澳門聖安多尼堂頤老之家         

Casa para Anciãos da Paróquia de Santo An-

tónio

27/3/2008 $ 7,500.00 活動津貼：24 週年感恩祭餐會。       

Subsídio para actividade: 24.º aniversário do 

Centro.

29/5/2008 $ 135,384.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

瑪大肋納安老院   

Asilo Vila Madalena            

10/4/2008 $ 4,000.00 活動津貼：衷心感謝慈母恩。

Subsídio para actividade: festa do Dia da Mãe.

29/5/2008 $ 1,092,426.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門菜農合群社康年之家         

Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da 

Associação de Agricultores de Macau

3/4/2008 $ 2,000.00 活動津貼：耆英端午包粽大比拼。    

Subsídio para actividade: festa do Barco de 

Dragão.

29/5/2008 $ 127,872.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

海傍老人中心

Centro de Dia do Porto Interior

24/4/2008 $ 6,300.00 活動津貼：2008 年度員工培訓。

Subsídio para actividade: cursos de formação 

para os trabalhadores 2008.     

29/5/2008 $ 630,309.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

望廈老人中心

Centro de Dia Mong-Há          

14/3/2008 $ 4,000.00 活動津貼：國內親子一天遊。

Subsídio para actividade: viagem à China para 

os idosos e os seus familiares.

10/4/2008 $ 10,000.00 活動津貼：耆青義工參觀交流團。

Subsídio para actividade: viagem as instituições 

de serviço social de Hong Kong pelos voluntá-

rios.

24/4/2008 $ 6,600.00 活動津貼：2008 年度員工培訓 。      

Subsídio para actividade: curso de formação 

para os trabalhadores 2008.     
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望廈老人中心

Centro de Dia Mong-Há

2/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：齊頌偉大父母恩，合定同歡迎奧

運。       

Subsídio para actividade: actividade de come-

moração do Dia da Mãe e do Pai.

2/5/2008 $ 2,000.00 活動津貼：歡樂端午獻關懷。

Subsídio para actividade: actividade comemo-

rativa da festa do Barco de Dragão.

29/5/2008 $ 722,949.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

崗頂明愛老人中心 

Centro para Idosos da Casa Ricci          

2/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：耆異旅程之歷史遊踪 。     

Subsídio para actividade: visita aos idosos em 

Macau.         

29/5/2008 $ 147,276.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門提柯坊會頤康中心           

C. de Lazer e Recreação dos Anciãos da A. de 

Bene. e Assistência Mútuo dos Moradores do 

B. «Tai O»    

14/3/2008 $ 5,000.00 活動津貼：“耆英薈萃樂頤年”08敬老聯歡茶

會。

Subsídio para actividade: festa para idosos.

22/5/2008 $ 4,500.00 活動津貼：耆青共舞樂融融。  

Subsídio para actividade: actividade de dança 

dos idosos e jovens.

29/5/2008 $ 78,606.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

新橋區坊眾互助會頤康中心       

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores Bairro San Kio          

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門筷子基坊眾互助會青松頤老中心    

Centro de Convívio de Cheng Chong da Ass. 

de Bene. e Ass. Mútua dos Mora. do Bairro 

Fai Chi Kei       

20/3/2008 $ 4,400.00 活動津貼：故地情濃。

Subsídio para actividade: visita aos idosos da 

China.

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

基督教港澳信義會恩耆中心       

Centro de Convívio Missão Luterana de 

Hong Kong e Macau/Centro de Terceira Ida-

de «Yan Kei»            

29/5/2008 $ 94,002.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

沙梨頭坊眾互助會頤康中心       

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Patane

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：頌親恩敬老郊遊聯歡會。

Subsídio para actividade: viagem e festa come-

morativa para o Dia da Mãe.

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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南區四會頤康中心 

Centro de Lazer e Recreação das Associa-

ções dos Moradores da Zona Sul de Macau          

10/4/2008 $ 3,500.00 活動津貼：慶祝母親節“温韾家庭頌親恩”歡

樂遊。

Subsídio para actividade: festa do Dia da Mãe.

29/5/2008 $ 80,484.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

母親會頤康中心   

Centro de Convívio da Obra das Mães       

14/3/2008 $ 4,500.00 活動津貼：美麗回憶滿載情之晚年夫妻倍恩

愛。        

Subsídio para actividade: actividade de fotogra-

fia dos casais.

29/5/2008 $ 116,610.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

母親會安老院

Lar de Idosos da Obra das Mães 

4/3/2008 $ 997,550.40 維修/工程津貼：維修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obra de repa-

ração.

3/4/2008 $ 1,500.00 活動津貼：暢遊威尼斯。  

Subsídio para actividade: visita do Venetian da 

Taipa.

29/5/2008 $ 484,518.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

望廈坊會頤康中心 

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores de Mong-Há

22/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：慶祝中心週年會慶聯歡茶會。

Subsídio para actividade: comemoração do ani-

versário do Centro. 

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

馬場黑沙灣祐漢新村頤康中心     

Centro de Convívio do Bairro do Hipódro-

mo, Bairro da Areia Preta e Iao Hon

10/4/2008 $ 8,000.00 活動津貼：温情無限 TOUCH 探訪活動。 

Subsídio para actividade: visita ao lar de idosos 

e às famílias pobres da China.

29/5/2008 $ 82,362.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

台山坊眾互助會頤康中心         

Centro de Convívio da Ass. de Bene. e As-

sistência Mútua dos Moradores do B. Artur 

Tamagnini Barbosa   

27/3/2008 $ 6,500.00 活動津貼：門球技術親善交流。

Subsídio para actividade: intercâmbio de «Ga-

te-ball».

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 8,500.00 活動津貼：慶祝頤康中心成立十六週年。

Subsídio para actividade: festa do 16.º aniversá-

rio do Centro.

13/6/2008 $ 4,500.00 活動津貼：活得健康。 

Subsídio para actividade: promoção de uma 

vida saudável.

聖方濟各安老院   

Asilo de São Francisco Xavier  

29/5/2008 $ 727,500.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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伯大尼安老院

Asilo de Betânia 

29/5/2008 $ 1,504,923.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

三巴門坊眾互助會頤康中心       

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun           

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：慶祝母親節之給媽媽的信。  

Subsídio para actividade: comemoração do Dia 

da Mãe.

2/5/2008 $ 2,000.00 活動津貼：粽子飄香賀端陽。  

Subsídio para actividade: comemoração do Dia 

do Barco de Dragão.

29/5/2008 $ 74,103.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊總會頤康中心           

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da 

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau         

24/4/2008 $ 7,000.00 活動津貼：第九屆全澳耆英健身操匯演。

Subsídio para actividade: 9.ª edição de espectá-

culo de ginásio pelos idosos.

29/5/2008 $ 89,871.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

下環坊會頤康中心 

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da 

Associação dos Residentes do Bairro Praia 

do Manduco       

24/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：母臨大會。

Subsídio para actividade: festa do Dia da Mãe.     

16/5/2008 $ 1,000.00 活動津貼：“愛心粽子”賀端午。       

Subsídio para actividade: comemoração da fes-

ta de Barco de Dragão.

29/5/2008 $ 78,606.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

海島市居民群益會頤康中心       

Centro de Convívio da Associação dos Habi-

tantes das Ilhas Kuan Iek        

29/5/2008 $ 84,240.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

康暉長者日間護理中心           

Centro de Cuidados Especiais Longevidade  

24/4/2008 $ 6,018.70 活動津貼：2008 年度員工培訓。      

Subsídio para actividade: curso de formação 

para os trabalhadores 2008.     

29/5/2008 $ 1,074,084.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

青洲老人中心

Centro de Dia da Ilha Verde    

24/4/2008 $ 7,700.00 活動津貼：2008 年度員工培訓。     

Subsídio para actividade: curso de formação 

aos trabalhadores 2008.         

29/5/2008 $ 872,673.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

嘉翠麗大廈B座老人宿舍          

Residência D. Julieta Nobre Carvalho Bl. B

29/5/2008 $ 180,090.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

嘉翠麗大廈A座老人宿舍          

Residência D. Julieta Nobre de Carvalho, Bl. A

29/5/2008 $ 180,090.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

羅必信夫人大廈老人宿舍         

Residência D. Maria Angélica Lopes dos 

Santos 

29/5/2008 $ 180,090.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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北區臨屋老人宿舍 

Residência do C.H.T. de Patane da UGAM    

29/5/2008 $ 180,090.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊會聯合總會長者關懷服務網絡  

Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da 

UGAM

29/5/2008 $ 91,956.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門工聯嘉翠麗大廈 C 座長者宿舍

Residência D. Julieta Nobre Carvalho Bloco 

C

29/5/2008 $ 177,303.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門工會聯合總會（協助九澳老人院二十四

小時服務）

Associação Geral dos Operários de Macau 

(Do Serviço de 24 Horas do Lar de Nossa 

Senhora de Ká-Hó)     

22/5/2008 $ 27,650.00 購置津貼：2 台冷氣。 

Subsídio para aquisição: 2 ar-condicionados. 

29/5/2008 $ 625,085.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

黑沙環明暉護養院 

Lar de Cuidados «Sol Nascente» da Areia 

Preta 

16/4/2008 $ 920,000.00 改善工程，環境美化及物資添置。      

Obras de melhorar o ambiente e a aquisição de 

materiais.

2/5/2008 $ 24,000.00 活動津貼：“痴呆症患者照顧技巧”工作坊。           

Subsídio para actividade: workshop sobre «Os 

técnicos de prestar cuidados aos doentes de de-

mentia».

29/5/2008 $ 2,260,059.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊總會頤駿中心           

Centro I Chon da União Geral das Associa-

ções dos Moradores de Macau       

29/5/2008 $ 784,578.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門婦聯頤康協會 

Associação das Idosos de Fu Lun de Macau  

6/3/2008 $ 12,000.00 活動津貼：全澳長者故事講演比賽。    

Subsídio para actividade: concurso de história 

pela idosos de Macau.

望廈之家    

Residência Temporária de Mong-Há          

29/5/2008 $ 266,520.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 10,580.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

聖瑪嘉烈弱智中心 

Centro de Santa Margarida      

27/3/2008 $ 7,700.00 活動津貼：友好競技同樂日。  

Subsídio para actividade: concurso de desporto 

com alegria.

29/5/2008 $ 1,123,032.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖類斯公撒格之家 

Lar São Luís Gonzaga           

29/5/2008 $ 2,665,968.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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主教山兒童中心   

Lar de Nossa Senhora da Penha  

 

24/4/2008 $ 16,000.00 活動津貼：員工培訓。

Subsídio para actividade: curso de formação 

aos trabalhadores.

29/5/2008 $ 832,206.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖路濟亞中心

Centro de Santa Lúcia          

17/4/2008 $ 1,500.00 活動津貼：開心澳門農莊。

Subsídio para actividade: passeio de um dia.

2/5/2008 $ 6,500.00 活動津貼：學習之旅——香港復康機構交流。           

Subsídio para actividade: visita de estudo a 

Hong Kong.

29/5/2008 $ 678,591.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 2,780.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

旭日中心    

Centro de Dia «Alvorada»       

29/5/2008 $ 535,749.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 15,800.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

利民坊（職業訓練中心）

Loja do Canto (Centro da Formação Profis-

sional)             

29/5/2008 $ 218,034.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

啟能中心    

Centro de Apoio Vocacional     

27/3/2008 $ 7,630.00 活動津貼：音樂治療工作坊。  

Subsídio para actividade: curso de formação 

sobre música.

17/4/2008 $ 2,200.00 維修/工程津貼：維修電箱。

Subsídio para manutenção/obra: reparação na 

caixa de energia eléctrica.

29/5/2008 $ 461,523.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

啟智中心    

Centro de Desenvolvimento Infantil — Kai 

Chi

29/5/2008 $ 589,449.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門特殊奧運會附屬弱智人士職業培訓暨展

能中心      

Centro de Formação Pro. e de Estimulação 

do Des. dos Deficientes Mentais de Macau 

Special Olympics   

29/5/2008 $ 417,303.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 22,300.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.
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澳門特殊奧運會附屬弱智人士職業培訓暨展

能中心      

Centro de Formação Pro. e de Estimulação 

do Des. dos Deficientes Mentais de Macau 

Special Olympics  

5/6/2008 $ 11,630.00 活動津貼：2008 職業推廣日。 

Subsídio para actividade: dia de promoção rea-

bilitação profissional 2008.   

13/6/2008 $ 8,400.00 活動津貼：家長支援網絡。

Subsídio para actividade: workshop do treino 

da ajuda aos parentes.

澳門盲人重建中心 

Centro de Reabilitação de Cegos

16/5/2008 $ 9,600.00 活動津貼：粽子飄香賀端陽一天遊。

Subsídio para actividade: dia de viagem do fes-

tival do Barco de Dragão.

29/5/2008 $ 91,407.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聾人服務中心

Centro de Apoio a Surdos       

3/4/2008 $ 9,440.00 活動津貼：員工培訓——手語翻譯員工作經驗

交流活動。

Subsídio para actividade: curso de formação 

aos trabalhadores.

29/5/2008 $ 445,266.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 5,840.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

曉光中心    

Centro de Dia «A Madrugada»    

14/3/2008 $ 6,237.50 活動津貼：職員培訓課程“終身學習，美麗人

生”。

Subsídio para actividade: cursos de formação 

aos trabalhadores.

29/5/2008 $ 599,649.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 10,500.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。       

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

啟聰中心    

Centro de Educação para Crianças com Pro-

blemas de Audição   

29/5/2008 $ 71,109.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

曙光中心    

Centro «O Amanhecer»           

29/5/2008 $ 430,212.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 21,600.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

傷殘人士社會服務中心暨庇護工場 

Centro de Apoio Social e Oficina de Traba-

lho Protegido para Deficientes   

29/5/2008 $ 349,266.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

13/6/2008 $ 5,000.00 活動津貼：當一日老師。  

Subsídio para actividade: ser um dia professor.  
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澳門明愛復康巴士 

Rehab. Bus de Caritas          

29/5/2008 $ 110,124.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

康寧中心    

Centro Hong Neng 

2/5/2008 $ 2,900.00 活動津貼：端陽樂康寧。

Subsídio para actividade: festa do Barco de 

Dragão.

29/5/2008 $ 7,800.00 活動津貼：團隊成員香港交流。

Subsídio para actividade: visita de estudo a 

Hong Kong.

心明治小食店

Casa de Petisco «Sam Meng Chi» 

22/5/2008 $ 2,800.00 活動津貼：夏日生活營。

Subsídio para actividade: campismo de Verão.

29/5/2008 $ 146,247.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 26,436.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。   

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008 

13/6/2008 $ 10,000.00 活動津貼：職員學習交流——第五屆兩岸四地

啟智服務研討會。

Subsídio para actividade: curso de treino aos 

trabalhadores.

澳門特殊奧運會附屬智障人士輔助就業中心

Centro de Apoio ao Emprego para Deficien-

tes Mentais de Macau Special Olympics           

2/5/2008 $ 26,721.00 購置津貼：電腦設備。

Subsídio para aquisição: equipamento informá-

tico.

29/5/2008 $ 346,485.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 28,320.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

5/6/2008 $ 11,630.00 活動津貼：2008 職業推廣日。

Subsídio para actividade: dia de promoção rea-

bilitação profissional 2008.   

澳門扶康會寶翠中心             

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau Centro Pou Choi             

16/5/2008 $ 27,162.00 維修/工程津貼：維修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obra de repa-

ração.

29/5/2008 $ 1,117,227.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 26,000.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

29/5/2008 $ 32,160.00 活動津貼：澳門扶康會五週年推廣日。  

Subsídio para actividade: dia da promoção «5.º 

aniversário».
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澳門醫療事工協會——協安中心    

Centro de Paz e Esperança      

14/3/2008 $ 15,000.00 活動津貼：“同行幽谷路，燃點眾關懷”步行

籌款2008。 

Subsídio para actividade: marcha para angaria-

ção de fundo 2008.

29/5/2008 $ 36,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 1,000.00 活動津貼：義工培訓工作坊。  

Subsídio para actividade: curso de formação 

sobre trabalho voluntário.

澳門紅十字會非緊急醫療愛心護送服務  

Cruz Vermelha de Macau — Serviço de 

Transladação Médica     

29/5/2008 $ 655,023.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

啟康中心    

Centro Kai Hong  

10/4/2008 $ 3,150.00 活動津貼：傷健共融樂 Fun Fun。

Subsídio para actividade: actividade para defi-

cientes e voluntários.            

29/5/2008 $ 433,140.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

康樂綜合服務中心 

Complexo de Serviços «Hong Lok»

14/3/2008 $ 6,300.00 活動津貼：中心成立二週年慶典暨服務推廣

日。        

Subsídio para actividade: 2.º aniversário e dia 

da promoção do Centro.

16/5/2008 $ 35,000.00 購置津貼：1 台小型客貨車。  

Subsídio para aquisição: 1 carrinha.

29/5/2008 $ 574,119.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 14,100.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃 。        

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

康盈中心    

Centro Hong Ieng 

26/3/2008 $ 28,356.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

17/4/2008 $ 5,600.00 活動津貼：服務態度知多D講座。       

Subsídio para actividade: curso de formação do 

conhecimento.

22/5/2008 $ 7,000.00 活動津貼：“繽紛社區快樂遊”活動。   

Subsídio para actividade: viagem às instituições.

29/5/2008 $ 575,273.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門扶康會怡樂軒 

Centro I Lok     

29/5/2008 $ 346,858.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

善牧中心    

Centro do Bom Pastor           

29/5/2008 $ 209,556.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門街坊會聯合總會家庭服務中心 

Centro de Apoio a Famílias da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau        

19/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：獻孝心頌親恩家庭聯歡會。  

Subsídio para actividade: festa para promover 

o intercâmbio dos pais e filhos.

29/5/2008 $ 186,090.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

13/6/2008 $ 2,000.00 活動津貼：“傳心傳義展全能”義工小組。             

Subsídio para actividade: curso de formação 

para os voluntários.

婦聯家庭服務中心 

Centro de Apoio Familiar da Associação Ge-

ral das Mulheres de Macau        

21/2/2008 $ 24,000.00 四月及五月份租金資助。  

Subsídio da renda aos meses de Abril e Maio.

10/4/2008 $ 2,400.00 活動津貼：關愛社區義工交流活動。    

Subsídio para actividade: visita e intercâmbio 

aos serviços sociais para os voluntários.

2/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：“親親媽咪表孝心”慶祝母親節茶

聚。       

Subsídio para actividade: actividade do Dia da 

Mãe.

29/5/2008 $ 65,169.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門美滿家庭協進會             

Movimento Católico de Apoio à Família — 

Macau 

14/3/2008 $ 9,960.00 活動津貼：夫婦喜樂營。  

Subsídio para actividade: campismo de expe-

riência da vida para casais.

27/3/2008 $ 10,000.00 活動津貼：身心解碼（NLP）入門及進階工作

坊。       

Subsídio para actividade: workshop sobre inte-

lectual (NLP).

17/4/2008 $ 14,695.00 活動津貼：美滿 100 婚——結婚週年紀念感恩

際。      

Subsídio para actividade: celebração de aniver-

sário dos 100 casais.

8/5/2008 $ 4,000.00 活動津貼：親子音樂治療及教育工作坊。

Subsídio para actividade: workshop sobre «Tra-

tamento e educação da música para crianças».

29/5/2008 $ 181,224.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 2,547.00 維修/工程津貼：維修冷氣。

Subsídio para manutenção/obra: reparação de 

ar condicionado.

5/6/2008 $ 5,000.00 活動津貼：成長中探索自我。 

Subsídio para actividade: workshop sobre 

«Acrescimento dos jovens».
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明愛家庭服務部   

Centro de Apoio à Família — Casa Ricci    

3/4/2008 $ 4,500.00 活動津貼：親子活動日。  

Subsídio para actividade: dia de pais e filhos.

29/5/2008 $ 210,564.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門離島婦女互助會家庭服務中心 

Centro de Apoio às Famílias Carenciadas da 

Associação de Mútuo Auxílio das Mulheres 

das Ilhas         

3/4/2008 $ 2,000.00 活動津貼：親子環保工作坊。  

Subsídio para actividade: workshop para os 

pais e filhos sobre a protecção ambiental.

24/4/2008 $ 6,800.00 購置津貼：1 台影印機。  

Subsídio para aquisição: 1 máquina fotocopia-

dora.

29/5/2008 $ 98,637.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 2,500.00 活動津貼：活力家庭攝影比賽。

Subsídio para actividade: concurso de fotogra-

fia sobre o tema de família enérgica.

建華家庭服務中心 

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»        

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：“媽媽站起來”工作坊。     

Subsídio para actividade: workshop sobre o es-

forço da mãe.

17/4/2008 $ 3,500.00 活動津貼：“親子大曬冷”競技日。     

Subsídio para actividade: dia de competição 

entre pais e filhos.

29/5/2008 $ 107,136.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

13/6/2008 $ 10,000.00 活動津貼：“家庭自強闖逆境”親子訓練。             

Subsídio para actividade: campismo sobre 

como enfrentar a adversidade sobre a família.

婦聯北區家庭服務中心           

Centro de Apoio Familiar da Zona Norte da 

Associação das Senhoras Democráticas de 

Macau 

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：親子溝通有妙法。  

Subsídio para actividade: acampamento para a 

promoção da comunicação entre pais e filhos.  

2/5/2008 $ 2,850.00 維修/工程津貼：通渠費用。

Subsídio para manutenção/obra: obra de de-

sentupir canos.

8/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：母親節“溫馨家庭頌親恩”活動。          

Subsídio para actividade: actividades de varie-

dades para comemorar o Dia da Mãe.

29/5/2008 $ 103,227.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

善牧會婦女互助中心             

Irmãs da Caridade do Bom Pastor — Centro 

de Apoio à Mulher  

3/4/2008 $ 5,200.00 活動津貼：母親節快樂頌嘉年華。      

Subsídio para actividade: carnaval do Dia da 

Mãe  

8/5/2008 $ 2,500.00 活動津貼：瑜伽興趣班第二期。

Subsídio para actividade: curso de yoga — 2.ª 

fase. 
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善牧會婦女互助中心             

Irmãs da Caridade do Bom Pastor — Centro 

de Apoio à Mulher

29/5/2008 $ 151,395.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 2,500.00 活動津貼：社交舞初班。  

Subsídio para actividade: curso básico de dan-

ça.   

29/5/2008 $ 2,350.00 活動津貼：美容化妝禮儀班第一期。    

Subsídio para actividade: curso de maquilha-

gem — 1.ª fase.     

29/5/2008 $ 2,000.00 活動津貼：善牧義工共聚夏日。

Subsídio para actividade: actividade de forma-

ção de voluntários.

婦聯勵苑    

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Asso-

ciação das Mulheres de Macau      

29/5/2008 $ 551,802.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門防止虐待兒童會護兒中心     

Associação de Luta contra os Maus Tratos às 

Crianças de Macau — Centro de Protecção 

das Crianças      

20/3/2008 $ 2,900.00 活動津貼：預防兒童性侵犯講座。      

Subsídio para actividade: palestra sobre a pre-

venção de violência sexual às crianças.

29/5/2008 $ 432,954.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 9,000.00 活動津貼：服務推廣日。  

Subsídio para actividade: dia de promoção dos 

serviços.

司打口家庭服務中心             

Centro de Apoio à Família da Praça de Ponte 

e Horta         

29/5/2008 $ 155,643.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門青年挑戰福音戒毒中心——男子中心   

Desafio Jovem — Secção Masculina

27/3/2008 $ 64,097.00 購置津貼：設備。

Subsídio para aquisição: equipamento.

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。    

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 314,580.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門青年挑戰福音戒毒中心——女子中心   

Desafio Jovem — Secção Masculina

6/3/2008 $ 5,000.00 活動津貼：電腦新領域。

Subsídio para actividade: curso de informática 

para os utentes.

29/5/2008 $ 285,582.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門基督教新生命團契——康復中心  
Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 
—  Associação para a Reabilitação de Toxi-
codependentes

10/4/2008 $ 6,000.00 活動津貼：“健康人生”藥物濫用防治系列活

動。

Subsídio para actividade: curso de formação 
dos utentes.



N.º 30 — 23-7-2008 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7239

受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

澳門基督教新生命團契——康復中心  

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

—  Associação para a Reabilitação de Toxi-

codependentes

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008 國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 344,268.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門更新互助會   

Associação Renovação e Apoio Mútuo de 

Macau 

24/4/2008 $ 3,500.00 活動津貼：“有你真好”活動。 

Subsídio para actividade: manifestação de cari-

nho por ocasião de festa do Barco de Dragão.

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 253,593.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門戒毒康復協會 

Associação Reabilitação  Toxicodependentes 

de Macau        

20/3/2008 $ 5,000.00 活動津貼：敦親睦鄰家長小組。

Subsídio para actividade: grupo familiar.   

20/3/2008 $ 15,000.00 活動津貼：緩減傷害國際會議。

Subsídio para actividade: 19.ª Conferência In-

ternacional da IHRA.

27/3/2008 $ 3,000.00 活動津貼：第四屆禁毒籃球賽。

Subsídio para actividade：4.º torneio de bas-

quetebol «Não à Droga».

3/4/2008 $ 18,600.00 活動津貼：2008月曆設計比賽。

Subsídio para actividade: concurso de desenho 

de calendários 2008.

24/4/2008 $ 7,000.00 活動津貼：第六屆“向毒品說不”足球比賽。          

Subsídio para actividade: 6.º torneio de futebol 

«Não à droga».

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

8/5/2008 $ 2,500.00 活動津貼：更換學校展覽海報。

Subsídio para actividade: renovação dos carta-

zes para exposições nas escolas.
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澳門戒毒康復協會 

Associação Reabilitação Toxicodependentes 

de Macau        

8/5/2008 $ 31,500.00 活動津貼：葡語及英語禁毒講座。      

Subsídio para actividade: palestra de combate à 

droga em português e inglês.

16/5/2008 $ 10,000.00 活動津貼：外展工作。 

Subsídio para actividade: programa de trabalho 

ao exterior.

29/5/2008 $ 398,001.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

重光之家    

Casa de Reabilitação           

8/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：戒毒工作者專業交流活動。

Subsídio para actividade: actividade de inter-

câmbio entre instituições de detoxificação.     

29/5/2008 $ 143,649.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

戒煙保健會總會   

Associação de Abstenção do Fumo e de Pro-

tecção de Saúde     

24/4/2008 $ 5,000.00 活動津貼：健康活力滿濠江活動四角籃球邀請

賽。      

Subsídio para actividade: associação de abs-

tenção do fumo e protecção da saúde — Vigor 

saudável em Macau.

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

2/5/2008 $ 7,000.00 活動津貼：青少年學生戒煙圖畫及漫畫比賽。          

Subsídio para actividade: competição de dese-

nho e banda desenhada contra o tabagismo.  

16/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：“戒煙與禁毒預防藥物濫用講座”

暨“青少年健康教育品德講座”。

Subsídio para actividade: palestra sobre «Toxi-

codependência e antitabagismo» e «Educação 

moral de jovens».

16/5/2008 $ 8,000.00 活動津貼：澳門戒煙日。  

Subsídio para actividade: dia de abstenção do 

fumo de Macau.

澳門基督教新生命團契——青少年外展拓展

部           

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

— Serviço Extensivo aos Jovem Consumido-

res de Drogas        

8/5/2008 $ 23,000.00 活動津貼：印制“SMART YOUTH”雜誌。

Subsídio para actividade: a publicação da revis-

ta «SMART YOUTH».

22/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

29/5/2008 $ 287,652.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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聖士提反會應許之家             

St. Stephen’s Society (House of Promise)  

2/5/2008  $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門戒毒康復協會——戒毒外展部    

Associação Reabilitação Toxicodependentes 

de Macau — Serviço Extensivo ao Exterior      

20/3/2008 $ 343,090.00 維修/工程津貼：裝修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obra de repa-

ração.

17/4/2008 $ 178,875.00 購置津貼：設備。     

Subsídio para aquisição: equipamentos.     

29/5/2008 $ 126,850.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

下環浸信會社會服務中心         

Ha Wan Baptist Church Social Service Cen-

tre 

29/5/2008 $ 198,054.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

新馬路區坊眾互助會             

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

da Avenida Almeida Ribeiro      

17/4/2008 $ 3,500.00 活動津貼：慈暉獻技展新姿。  

Subsídio para actividade: celebração do Dia da 

Mãe.

板樟堂營地街區坊眾互助會       

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

das Ruas de São Domingos dos Mercadores       

21/2/2008 $ 3,000.00 活動津貼：慶祝三八婦女節聯歡會及探訪貧困

家庭。    

Subsídio para actividade: celebração do Dia 

Internacional das Mulheres e visitas aos fami-

liares.

下環區坊眾互助會 

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro 

abrangendo a Rua da Praia do Manduco

20/3/2008 $ 6,500.00 活動津貼：娘媽寶誕敬老聯歡日。      

Subsídio para actividade: festa comemorativa 

aos idosos em «Leong Ma Pou Tan».

澳門街坊會聯合總會氹仔社區中心 

Centro Comunitário da Taipa da União Ge-

ral das Associações dos Moradores de Macau       

24/4/2008 $ 16,500.00 活動津貼：家庭生活教育之“構建和諧健康家

庭”系列活動。

Subsídio para actividade: série de actividades 

para o assunto de educação familiar.        

29/5/2008 $ 122,280.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 10,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

黑沙環天主教牧民中心           

Centro Pastoral de Areia Preta 

29/5/2008 $ 49,896.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

望廈社區中心

Centro Comunitário Mong Há     

24/4/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。 

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.
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望廈社區中心

Centro Comunitário Mong Há     

29/5/2008 $ 254,982.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

祐漢社區中心

Centro Comunitário Iao Hon     

29/5/2008 $ 319,704.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 38,200.00 購置津貼：設備。

Subsídio para aquisição: equipamento.

黑沙環區協會

Associação para o Bem Comunitário da 

Areia Preta            

29/5/2008 $ 22,455.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊會聯合總會青洲社區中心 

Centro Comunitário da Ilha Verde da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau  

29/5/2008 $ 210,828.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

台山社區中心

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

22/5/2008 $ 5,050.00 維修/工程津貼：更換消防設備。       

Subsídio para manutenção/obra: substituição 

do sistema de contra incêndio.

29/5/2008 $ 319,704.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

福隆區坊眾互助會 

Associação dos Moradores do Bairro Fok 

Long 

6/3/2008 $ 3,000.00 活動津貼：慶祝三八婦女節聯歡餐會及探訪單

親家庭。

Subsídio para actividade: celebração do Dia 

Internacional das Mulheres.

20/3/2008 $ 3,000.00 活動津貼：溫馨四月天。

Subsídio para actividade: viagem em Abril. 

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：慶祝母親節聯歡餐會及探訪獨居長

者。

Subsídio para actividade: celebração do Dia da 

Mãe e visita de idosos isolados.

聖公會澳門社會服務處——智醒少年計劃 

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau — Projecto de Jo-

vens Inteligentes     

29/5/2008 $ 150,732.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心    

Centro de Actividades Complexão da Asso-

ciação Geral dos Operários de Macau em 

Taipa     

2/5/2008 $ 1,500.00 活動津貼：齊頌樂齡共和諧。

Subsídio para actividade: actividade coopera-

dora para idosos e juventude.

16/5/2008 $ 1,800.00 活動津貼：抗逆劇場版。

Subsídio para actividade: concurso da drama 

sobre o tema de luta contra a toxicodependên-

cia.

29/5/2008 $ 105,435.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

Centro de Serviço Comunitário da Areia 

Preta da União Geral das Associações dos 

Moradores de Macau    

29/5/2008 $ 137,634.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：“同行同心” 義工交流活動。 

Subsídio para actividade: intercâmbio aos vo-

luntários «Mesmo espaço e mesmo coração».      

5/6/2008 $ 3,000.00 活動津貼：“共創和諧社區”暨中心成立七週

年服務推廣日。

Subsídio para actividade: celebração da funda-

ção de 7.º aniversário.

5/6/2008 $ 2,000.00 活動津貼：“認識賭博迷思”工作坊。

Subsídio para actividade: palestra com o tema 

de o conhecimento do vício dos jogos.  

5/6/2008 $ 2,500.00 活動津貼：“環境清潔，由我做起”之廣華清

潔大行動。 

Subsídio para actividade: actividade sobre lim-

peza do «Edifício Kong Wa».

13/6/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

十月初五街區坊眾互助會         

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, 

abrangendo a Rua Cinco de Outubro  

22/5/2008 $ 7,200.00 活動津貼：十月坊眾賀康公，敬老聯歡晚會 。         

Subsídio para actividade: festa de celebração 

de «Hong Kung» aos idosos.

宣道堂社區服務中心             

Centro Comunitário «Sun Tou Tong»         

2/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：彩虹人生親子書籤，口號設計比

賽。        

Subsídio para actividade: actividade do Dia da 

Mãe — Desenho do folheto e competição do 

projecto de slogan.

29/5/2008 $ 10,000.00 活動津貼：少年活動週（彩虹人生）。 

Subsídio para actividade: campismo de uma se-

mana para enriquecer a vida social para jovens.  

澳門繁榮促進會綜合服務中心     

Centro de Prestação de Serviços Gerais da 

Associação Promotora do Desenvolvimento 

de Macau            

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogo.

16/5/2008 $ 10,000.00 活動津貼：“你”有“理”財（青年投資工作

坊）。

Subsídio para actividade: workshop sobre acti-

vidade financeira.

29/5/2008 $ 456,462.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門繁榮促進會綜合服務中心     

Centro de Prestação de Serviços Gerais da 

Associação Promotora do Desenvolvimento 

de Macau            

19/6/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門海傍，海邊街區坊眾互助會   

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

da Marginal       

27/3/2008 $ 3,500.00 活動津貼：認識澳門，展望未來戶外活動。            

Subsídio para actividade: conhecer Macau e 

prever o futuro nas actividades exteriores.

下環社區中心

Centro Comunitário da Praia do Manduco    

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：母親節之“頌親恩”。

Subsídio para actividade: celebração do Dia da 

Mãe.

29/5/2008 $ 152,160.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門基督徒文字協會             

Associação de Literatura Cristã de Macau  

24/4/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。 

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門工會聯合總會北區綜合服務中心    

Centro de Serviços da Zona Norte da Fede-

ração das Associações dos Operários             

24/4/2008 $ 15,000.00 活動津貼：“同歡唱，顯濠情”聯歡晚會。

Subsídio para actividade: jantar de convívio e 

canção em juntos.

24/4/2008 $ 19,200.00 活動津貼：輕鬆好玩，勝景半天遊。    

Subsídio para actividade: viagem de meio dia.

2/5/2008 $ 35,000.00 活動津貼：溫馨家庭頌親恩“智醒不迷賭家庭

生活更美好”。

Subsídio para actividade: «Não no jogo, Melhor 

no futuro».

22/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。 

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

29/5/2008 $ 212,484.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

新口岸社區中心   

Centro Comunitário da Zona de Aterros do 

Porto Exterior     

14/3/2008 $ 2,500.00 活動津貼：親子教育座談會之打開心底話。

Subsídio para actividade: palestra sobre educa-

ção de pais e filhos.

16/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：青年領袖培訓營。

Subsídio para actividade: curso de formação do 

comando das juventudes.

29/5/2008 $ 198,054.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門街坊總會樂駿中心           

Centro Lok Chon da União Geral das Asso-

ciação dos Moradores de Macau      

29/5/2008 $ 371,610.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

善牧會      

Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do 

Bom Pastor            

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門防止虐待兒童會             

Associação de Luta contra os Maus Tratos às 

Crianças de Macau             

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

鮑思高青年服務網絡             

Rede de Serviços Juvenis Bosco 

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogo.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門循道衛理聯合教會           

Igreja Metodista de Macau      

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門基督教青年會——賭博從業員活動計劃 

Associação dos Jovens Cristãos de Macau — 

Projecto de Actividades para os Funcionários 

de Jogos       

29/5/2008 $ 178,938.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

聖公會澳門社會服務處——Fun Club 博彩員

俱樂部計劃  

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau — O Plano de Acti-

vidades para Trabalhadores

21/1/2008 $ 31,500.00 活動津貼：FUN CLUB 博彩員工俱樂部——第

二季撥款 。 

Subsídio para actividade: o plano de actividade 

para trabalhadores de indústria de jogos «Fun 

Club», referente ao 2.º trimestre.

27/3/2008 $ 36,500.00 彩虹人生博彩從業員服務計劃——巴士宣傳及

海報製作。

Actividade para trabalhadores de indústria de 

jogos — Propaganda em carruagens de auto-

carros.

29/5/2008 $ 253,764.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門工會聯合總會 

Associação Geral dos Operários de Macau   

2/1/2008 $ 78,408.00 二○○八年第二季社區就業輔助計劃的津貼。          

Subsídio do plano de apoio comunitário ao em-

prego, referente ao 2.º trimestre 2008.       

11/1/2008 $ 30,000.00 活動津貼：歲晚送溫情。

Subsídio para actividade: visitas domiciliárias 

às famílias cujas dificuldades económicas.

8/5/2008 $ 2,000.00 活動津貼：家庭教育及婦女健康講座——子宮

頸癌的成因及預防。

Subsídio para actividade: palestra sobre educa-

ção e saúde das mulheres.
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澳門工會聯合總會 

Associação Geral dos Operários de Macau   

8/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：慶祝母親節——家庭和諧樂融融。           

Subsídio para actividade: celebração do Dia da 

Mãe.

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門明愛    

Caritas de Macau 

2/1/2008 $ 158,952.00 二○○八年第二季社區就業輔助計劃的津貼。          

Subsídio do plano de apoio comunitário ao em-

prego, referente ao 2.º trimestre 2008.       

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門婦女聯合總會 

Associação das Mulheres de Macau          

2/1/2008 $ 78,408.00 二○○八年第二季社區就業輔助計劃的津貼。          

Subsídio do plano de apoio comunitário ao em-

prego, referente ao 2.º trimestre 2008.       

3/4/2008 $ 3,000.00 活動津貼：樂在其中親子卡拉OK比賽。  

Subsídio para actividade: competição de kara-

oke entre pais e filhos.

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 1,500.00 活動津貼：端午節送粽獻關懷。

Subsídio para actividade: oferta de comida de 

festa do Barco de Dragão.

歐漢琛慈善會

Associação de Beneficência Au Hon Sam     

29/5/2008 $ 133,476.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

路環街坊四廟慈善會             

Associação de Beneficência «Quatro Pago-

des» Coloane        

3/4/2008 $ 8,500.00 活動津貼：粵劇敬老專場及學生歌舞表演。

Subsídio para actividade: espectáculo de ópera 

chinesa para idosos.

17/4/2008 $ 3,500.00 活動津貼：老老團團慶敬老。

Subsídio para actividade: visita aos idosos na 

China.

29/5/2008 $ 10,812.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊會聯合總會             

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau          

2/1/2008 $ 138,816.00 二○○八年第二季社區就業輔助計劃的津貼。          

Subsídio do plano de apoio comunitário ao em-

prego, referente ao 2.º trimestre 2008.       

3/4/2008 $ 6,000.00 活動津貼：婦女工作交流團。  

Subsídio para actividade: viagem de aprendiza-

gem dos serviços das mulheres.
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澳門街坊會聯合總會             

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau          

8/5/2008 $ 9,000.00 活動津貼：抑鬱症的預防，輔導與治療。

Subsídio para actividade: formação sobre a 

prevenção da doença da «Depressão».

8/5/2008 $ 9,000.00 活動津貼：問題賭博輔導技巧。

Subsídio para actividade: formação da técnica 

do problemático aconselhamento ao jogo.

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：“我心目中的父母”徵文比賽。             

Subsídio para actividade: concurso de composi-

ção de título «o meu pais».

澳門社會工作人員協進會         

Associação dos Assistentes Sociais de Macau 

10/4/2008 $ 1,500.00 活動津貼：今日睇真 D（社工學生培訓計劃） 

活動。

Subsídio para actividade: actividade de forma-

ção para os estudantes de serviço social.

10/4/2008 $ 8,000.00 活動津貼：敘事治療法初階課程。      

Subsídio para actividade: curso básico de acon-

selhamento através de história.

29/5/2008 $ 47,403.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

沙梨頭坊眾互助會 

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

do Patane         

29/5/2008 $ 3,500.00 活動津貼：親子競技樂繽紛。  

Subsídio para actividade: actividade de compe-

tição desportiva para as famílias.

草堆六街區坊眾互助會           

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi»      

10/4/2008 $ 3,200.00 活動津貼：溫情洋溢頌親恩聯歡聚餐。  

Subsídio para actividade: festa a famílias em 

comemoração do Dia da Mãe.

提柯街區坊眾互助會             

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro «O Tai»          

2/5/2008 $ 4,000.00 活動津貼：“愛意盈懷頌春暉”慶祝母親節預

祝父親節。

Subsídio para actividade: festa em comemora-

ção do Dia da Mãe e Dia do Pai.

聖安多尼濟貧會   

Pão dos Pobres de St° António  

29/5/2008 $ 4,158.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

氹仔坊眾聯誼會   

Associação de Moradores da Taipa          

6/3/2008 $ 8,000.00 活動津貼：氹仔坊眾恭祝北帝寶誕。    

Subsídio para actividade: comemorativo do 

aniversário do Templo «Pak Tai».

澳門傷殘人士服務協進會         

Associação de Apoio aos Deficientes de Ma-

cau

16/5/2008 $ 1,000.00 活動津貼：象棋比賽 2008。

Subsídio para actividade: concurso de xadrez 

2008.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門傷殘人士服務協進會         

Associação de Apoio aos Deficientes de Ma-

cau

29/5/2008 $ 23,300.00 活動津貼：2008 展能藝術培訓活動資助計劃。         

Subsídio para actividade: formação de arte 

para deficientes 2008.

5/6/2008 $ 5,000.00 活動津貼：2008 年殘疾人士服務推廣日暨賣旗

籌款。  

Subsídio para actividade: dia de promoção da 

pessoa deficiente e venda de bandeiras 2008. 

澳門愛心之友協進會             

Associação dos «Amigos da Caridade» de 

Macau

6/3/2008 $ 3,400.00 活動津貼：防癌及抗癌講座第一部份“慈航引

領在我傍，善度今生莫徬徨”。

Subsídio para actividade: palestra sobre apoio 

espiritual nas doentes cancerosos.

14/3/2008 $ 10,000.00 活動津貼：開心歡樂“番禺百萬葵園”一天

遊。        

Subsídio para actividade: passeio de um dia.  

17/4/2008 $ 50,000.00 活動津貼：澳門愛心之友協進會會慶。  

Subsídio para actividade: festa comemorativa 

da Associação.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門傷殘人士體育協會           

Associação Recreativa dos Deficientes de 

Macau

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門弱智人士服務協會           

Associação de Apoio aos Deficientes Mentais 

de Macau

2/5/2008 $ 12,550.00 活動津貼：“全城同心，培弱自立顯愛心”推

廣活動 。  

Subsídio para actividade: promoção de serviço 

aos deficientes 2008.         

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門利民會  

Associação Richmond Fellowship de Macau   

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門特殊奧運會   

Special Olympics Macau         

14/3/2008 $ 7,000.00 活動津貼：賣旗日。   

Subsídio para actividade: venda de bandeiri-

nhas.

27/3/2008 $ 15,000.00 活動津貼：義賣推廣日。  

Subsídio para actividade: venda caritas e dia da 

promoção.

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門弱智人士家長協進會         

Associação dos Familiares Encarregados dos 

Deficientes Mentais de Macau   

3/4/2008 $ 15,000.00 活動津貼：2008 年賣旗籌款。

Subsídio para actividade: venda de bandeiri-

nhas 2008.     

16/5/2008 $ 98,000.00 活動津貼：澳門智障人士醫療需要研究報告。          

Subsídio para actividade: programa de estudos 

sobre deficientes mentais retornar a Macau.     

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門聾人協會

Associação de Surdos de Macau  

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

5/6/2008 $ 16,000.00 活動津貼：第四屆世界聾人聯合會亞太青年

營。        

Subsídio para actividade: conferência e inter-

câmbio em Indonésia. 

同善堂      

Associação de Beneficência Tung Sin Tong  

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門歸僑總會

Associação Geral dos Chineses Ultramarinos

2/5/2008 $ 4,000.00 活動津貼：外遊活動——深圳東部華僑城一日

遊。       

Subsídio para actividade: visita à China.          

恆毅社      

Agência da Perseverança da Coragem        

29/5/2008 $ 111,990.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門青年志願者協會             

Associação dos Jovens Voluntários de Macau

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門聾人（成人）特殊教育協會     

Macau Adult Deaf Special Education Asso-

ciation             

10/4/2008 $ 237,100.00 維修/工程津貼：裝修工程。

Subsídio para manutenção/obra: obra de repa-

ração.  

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門果欄六街區坊眾互助會       

Ass. de Mútuo Auxílio de Moradores de Seis 

Vias Públicas, abrangendo a Rua dos Fai tiões 

de Macau      

29/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：認識濫用藥物之危害。      

Subsídio para actividade: actividade de cam-

pismo a fim de dar conhecimento do dano de 

abuso de droga.

澳門扶康會  

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau 

29/5/2008 $ 233,225.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門南灣，西灣街區坊眾互助會   

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

da Praia Grande e Avenida da República        

2/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：頌親恩聯歡會暨第二季會員生日

會。

Subsídio para actividade: celebração do Dia da 

Mãe.
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澳門國際青年獎勵計劃協會       

Associação Prémio Internacional para Jo-

vens de Macau        

31/12/2007 $ 72,000.00 活動津貼：2 0 0 8  金章級團體生活科審核旅

程——澳門，馬來西亞青年互動交流營。

Subsídio para actividade: curso de treino no 

campo da categoria de medalha de ouro e o 

processo de apreciação.

31/12/2007 $ 18,000.00 活動津貼：2008 野外歷奇營。 

Subsídio para actividade: 2008 treino de campo 

de aventura.

31/12/2007 $ 48,000.00 活動津貼：2008 銅章級野外鍛練科導師訓練課

程。     

Subsídio para actividade: cursos de formação 

para monitores do treino no campo da catego-

ria de medalha bronze.

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

31/12/2008 $ 6,400.00 活動津貼：2008 野外定向訓練營。     

Subsídio para actividade: campo de treino de 

navegação terrestre.

澳門腎友協會

Associação de Amizade de Insuficientes Re-

nais de Macau      

10/4/2008 $ 5,000.00 活動津貼：香港腎友門球邀請賽 2008。 

Subsídio para actividade: participação de jogos 

da Associação de Amizade de Insuficientes Re-

nais de Hong Kong.

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門新一代協進會 

Associação da Nova Geração de Macau       

29/5/2008 $ 98,598.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

13/6/2008 $ 8,740.00 活動津貼：親子系列興趣班。  

Subsídio para actividade: grupo de interesse 

entre os pais e filhos.        

善明會      

Associação de Beneficência Sin Ming       

10/4/2008 $ 46,250.00 活動津貼：陽光家庭——愛從家出發。   

Subsídio para actividade: família de luz solar — 

Amor da casa.

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。       

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門母親會  

Obra das Mães Macau            

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門扶輪青年服務團             

Rotaract Clube de Macau        

19/6/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門仁慈堂  

Santa Casa da Misericórdia de Macau       

29/5/2008 $ 180,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門街坊總會新移民綜合服務     

Apoio Social para Famílias Imigrantes de 

U.G.A.M.           

29/5/2008 $ 128,124.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門明愛——生命熱線            

Esperança de Vida

3/4/2008 $ 8,600.00 活動津貼：社會問卷調查及成果發佈會。

Subsídio para actividade: inquérito sobre a co-

munidade e publicação do resultado.

2/5/2008 $ 7,700.00 活動津貼：職員培訓。

Subsídio para actividade: curso de formação 

aos trabalhadores.

29/5/2008 $ 445,284.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門中華教育會   

Associação de Educação de Macau

22/5/2008 $ 30,000.00 活動津貼：澳門高齡教師體格檢查。

Subsídio para actividade: exame médico dos 

professores idosos.

澳門漁民互助會   

Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores 

de Macau          

24/4/2008 $ 2,400.00 活動津貼：休漁期宣傳三防。  

Subsídio para actividade: período de descanso 

de pesca.

29/5/2008 $ 150,408.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 2,500.00 活動津貼：內地二天遊。

Subsídio para actividade: viagem de 2 dias na 

China.

29/5/2008 $ 6,000.00 活動津貼：休漁期聯歡會。

Subsídio para actividade: jantar no período de 

descanso de pesca.

澳門義務工作者協會             

Associação de Voluntários de S. Social de 

Macau             

29/5/2008 $ 90,000.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

露宿者中心  

Centro de Acolhimento para Desalojados    

29/5/2008 $ 489,543.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

筷子基坊眾互助會 

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi Kei      

20/3/2008 $ 3,000.00 活動津貼：坊眾同樂恭賀土地爺爺寶誕文娛曲

藝表演。

Subsídio para actividade: espectáculo de ópera 

chinesa em honra de Deus da Terra.
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青洲坊眾互助會   

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha Ver-

de    

6/3/2008 $ 4,000.00 活動津貼：邁向美好明天。

Subsídio para actividade: enfrentar os melhores 

dias.

16/5/2008 $ 4,500.00 活動津貼：愛系社會作文比賽。

Subsídio para actividade: competição de com-

posição da área social.

澳門扶輪社  

Rotary Club of Macau           

16/5/2008 $ 5,000.00 活動津貼：第六十一屆慈善晚會。

Subsídio para actividade: jantar do 61.º aniver-

sário.

濠江中央獅子會   

Lions Clube de Macau Central   

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau         

29/5/2008 $ 2,585,001.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

澳門夫婦懇談會   

Associação Encontro Matrimonial de Macau  

2/5/2008 $ 2,000.00 活動津貼：六週年會慶聯歡暨親子同樂日。

Subsídio para actividade: festa do 6.º aniversá-

rio e convívio entre pais e filhos.

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：暸解夫婦的情緒溝通。

Subsídio para actividade: conhecimento de co-

municação entre casais.

澳門健舞會  

Associação de Dança Aeróbica de Macau     

5/6/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門中華新青年協會             

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau 

14/3/2008 $ 34,500.00 活動津貼：“智醒少年”分享營——07-08智醒

少年分享會。

Subsídio para actividade: actividade de pre-

venção relacionado com o jogo problemático 

«Jovens Inteligentes».

20/3/2008 $ 23,450.00 活動津貼：“智醒少年”招募。

Subsídio para actividade: actividade de pre-

venção relacionado com o jogo problemático 

«Jovens Inteligentes».

22/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：健康專題性活動探訪。

Subsídio para actividade: visita de estudo do 

«Programa de saúde».

29/5/2008 $ 150,408.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.
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澳門長者體育總會 

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau 

2/5/2008 $ 17,000.00 活動津貼：全民健身與奧運同行2008第七屆澳

門中老年太極拳，劍，扇團體聯歡賽。

Subsídio para actividade: 7.º concurso desporti-

vo de «Tai Chi» dos idosos.

2/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：長者健康大使柔力球推廣教授活

動。

Subsídio para actividade: actividade desportivo 

para promoção «Iao Lek Kao» dos idosos.

2/5/2008 $ 15,000.00 活動津貼：健康大使柔力球分區聯歡賽活動。

Subsídio para actividade: concurso desportivo 

de «Iao Lek Kao» dos idosos.

澳門青年抉擇協會 

Associação de «Choice» para Jovens de Ma-

cau 

8/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門義務青年會   

Assoc. Juventude Voluntária de Macau       

17/4/2008 $ 17,500.00 活動津貼：彩虹人生——第二季博彩從業員參

與社會服務計劃。

Subsídio para actividade: 2.º projecto de activi-

dades para os funcionários de jogos.

29/5/2008 $ 187,524.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

29/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門青少年體育舞蹈協會         

Macau Youth Dance Sport Association       

29/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃 - 第一

期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

澳門幸運博彩業職工總會         

Associação dos Trabalhadores da Indústria 

de Jogos de Fortuna e Azar de Macau           

20/3/2008 $ 15,000.00 活動津貼：健康生活，共享豐盛人生系列活

動—— 健康步行日。

Subsídio para actividade: dia de marcha saudável.

20/3/2008 $ 30,000.00 活動津貼：健康生活，共享豐盛人生系列活

動——健康生活攝影比賽。

Subsídio para actividade: concurso fotográfico 

para vida da saúde.

2/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：健康生活，構建豐盛人生講座。

Subsídio para actividade: série de actividades 

de promoção sobre a vida saudável.
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澳門社會服務中心 

Centro de Serviços Sociais de Macau       

22/5/2008 $ 10,000.00 活動津貼：“譜出新篇章，展出新姿彩”活

動。

Subsídio para actividade: actividade sobre «Sim 

a vida, Não à droga».

澳門攝影學會

Associação Fotográfica de Macau

29/5/2008 $ 5,800.00 加印“和諧家庭”攝影比賽得獎作品。

Impressão adicional «Concurso de fotografias 

de famílias».

澳門南海沙頭同鄉青年委員會     

Associação dos Conterrâneos de Sa Tau, 

Nam Hoi de Macau     

2/5/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

聖公會（澳門）蔡高中學         

Sheng Kung Hui Choi Kou School (Macau)    

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門獅子會  

Lions Clube de Macau           

2/5/2008 $ 219,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——全城同心禁毒

嘉年華。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Carnaval.  

2/5/2008 $ 3,800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

國際獅子會中國港澳 303 區      

Lions Clube International District 303 China, 

HK & Macau    

2/5/2008 $ 800.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門中國青年商會總會           

Associação Geral de Jovens Empresários 

Macau, China         

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.

澳門朝陽學會

Associação Académica Sol Matinal de Ma-

cau 

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.
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受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

二龍喉中葡小學   

Escola Primária Luso — Chinesa da Flora   

2/5/2008 $ 3,000.00 活動津貼：2008國際禁毒日——攤展活動及表

演。

Subsídio para actividade: Dia Internacional 

contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas 

2008 — Exposição e tendinhas de jogos.         

雷鳴道主教紀念學校             

Escola D. Luis Versiglia Ká-Ho Macau      

2/5/2008 $ 40,000.00 活動津貼：拒遭毒手大激戰 2008。

Subsídio para actividade: concurso de «War 

Game» 2008.    

澳門流行歌舞協會 

Associação de Dança de Música Pop de Ma-

cau

5/6/2008 $ 20,000.00 活動津貼：2008青年禁毒活動獎勵計劃——第

一期撥款。

Subsídio para actividade: projecto premiador 

para acções de combate à droga dos jovens 

2008 — 1.ª parte.

北京大學教育基金會             

Peking University Education Foundation of 

China             

5/6/2008 $ 48,628.20 活動津貼：第五屆“博彩產業與公益事業”高

層論壇暨國際學術研討會。

Subsídio para actividade: conferência interna-

cional na indústria de jogo e assistência públi-

ca.

婦聯家庭服務中心 

Apoio Financeiro ao Centro de Apoio Fami-

liar da Associação Senhoras Democráticas de 

Macau             

14/3/2008 $ 30,000.00 活動津貼：“展現新姿彩”系列活動。

Subsídio para actividade: série de actividades 

de Expor as novidades coloridas.

3/4/2008 $ 15,100.00 活動津貼：單親網絡互助服務——反思營。

Subsídio para actividade: campismo — Serviço 

da rede de apoio mútuo a famílias monoparen-

tais.

29/5/2008 $ 132,156.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

台山社區中心

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

29/5/2008 $ 51,612.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

明愛家庭服務部   

Centro de Apoio à Família — Casa Ricci    

29/5/2008 $ 192,564.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

建華家庭服務中心 

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»        

29/5/2008 $ 132,156.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

祐漢社區中心

Centro Comunitário Iao Hon     

29/5/2008 $ 132,156.00 二○○八年第二季的津貼。

Subsídio do 2.º trimestre de 2008.

總金額

Total

 $ 74,677,977.20

Instituto de Acção Social, aos 18 de Julho de 2008.

O Presidente do Instituto, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 74 900,00)

二零零八年七月十八日於社會工作局

局長 葉炳權

（是項刊登費用為 $74,900.00）
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公 告

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，為填補社會工作局人員編制內

翻譯員職程第一職階顧問翻譯一缺，以文件審閱、有限制的方

式進行一般晉升開考的報考人臨時名單，現張貼於西墳馬路

六號社會工作局人力資源科（或可瀏覽本局網址 www.ias.gov. 

mo），以供有關人士於辦公時間內查閱。其招考通告的公告載

於二零零八年七月二日第二十七期《澳門特別行政區公報》第

二組內。 

根據《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第五款的

規定，有關名單被視為確定名單。 

二零零八年七月十七日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長 張惠芬

正選委員：處長 辛志元

     顧問翻譯 Ana Maria Cheng da Rosa 

（是項刊登費用為 $1,116.00）

                                                      

旅 遊 學 院

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日

第54/GM/97號批示，旅遊學院現公佈二零零八年第二季度受資

助實體的名單：

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, se encontra afixada a lista pro-
visória do candidato ao concurso comum, documental, de acesso, 
condicionado, para o preenchimento de uma vaga de intérprete-
-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor 
do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de Julho 
de 2008, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção 
Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6 (e no website do 
IAS: www.ias.gov.mo) para efeitos de consulta dos interessa-
dos, durante as horas de expediente.

A lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 do artigo 
57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau.

Instituto de Acção Social, aos 17 de Julho de 2008.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

Vogais efectivos: San Chi Jun, chefe de divisão; e

Ana Maria Cheng da Rosa, intérprete-tradutora assessora.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
às instituições particulares, vem o Instituto de Formação Turísti-
ca publicar a listagem dos apoios concedidos no 2.º trimestre do 
ano de 2008:

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

李斯蔚

Li Si Wei

30/05/2008 $ 3,500.00 2007/08旅遊學院獎學金。

Bolsa de Estudo do Instituto.

吳慶輝

Ng Heng Fai

30/05/2008 $ 3,500.00 2007/08旅遊學院獎學金。

Bolsa de Estudo do Instituto.

鄧碧琳

Deng Bilin

22/05/2008 $ 10,000.00 保利達集團獎學金基金受益人。

Bolseira da Bolsa do Grupo Polytex-Macau.

梁秀玲

Leong Sao Leng

01/02/2008 $ 416.50 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.
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受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

盧綺雯

Lou I Man

01/02/2008 $ 493.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

馬詠恩

Ma Wing Yan

01/02/2008 $ 2,592.50 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

鍾豪

Chong Hou

01/02/2008 $ 1,037.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

Gheorghe Dragoi 24/01/2008 $ 7,280.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

Julius Nikodemus Salmi 24/01/2008 $ 7,280.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

陳詠彬

Chan Weng Pan

06/03/2008 $ 6,720.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

陳秀怡

Chan Sao I Cecilia

13/03/2008 $ 15,000.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

黎曉君

Lai Hio Kuan

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

吳絲絲

Ng Si Si

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

歐陽佩儀

Ao Ieong Pui I

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

黃卓漢

Wong Cheok Hon

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

鄧聯輝

Tang Lun Fai

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

盧泳儀

Lou Weng I

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

陳浩然

Chan Hou In

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

嚴乙倫

Im Ut Lon

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

余嘉杰

U Ka Kit

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

馬卓莉

Ma Cheok Lei

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.
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受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

梁詠秋

Leong Weng Chao

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

林麗愉

Lam Lai U

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

廖月婷

Lio Ut Teng

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

賴惠敏

Lai Wai Man

22/05/2008 $ 5,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

廖焯然

Lio Cheok In

22/05/2008 $ 11,000.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

李素芬

Lee So Fun

22/05/2008 $ 3,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

劉燕玲

Lao In Leng

22/05/2008 $ 3,500.00 課程獎學金。

Bolsa de Estudo.

總額

Total:

$ 152,819.00

Instituto de Formação Turística, aos 14 de Julho de 2008.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 4 352,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncios

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Co-
missão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2008, se encontra aberto o 
concurso público para a adjudicação da empreitada por preço 
global, denominada «Obra N.º 3 — Beneficiação Parcial do 
Revestimento Superficial do Circuito do Grande Prémio para o 
55.º Grande Prémio de Macau».

1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande 
Prémio de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: o levantamento de pavimento em 
betão betuminoso  com «Máquina de Raspagem» e beneficia-
ção parcial do revestimento superficial do circuito do Grande 
Prémio de Macau nos troços que se encontram mais deteriora-
dos, nomeadamente na Avenida da Amizade e na Avenida Lobo 
Sarmento de Carvalho, Estrada de S. Francisco, Estrada de Ca-
cilhas, Estrada de D. Maria II, Rua dos Pescadores e no paddock 
incluindo o fornecimento e colocação de betão betuminoso no 
pavimento. 

二零零八年七月十四日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $4,352.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公

開宣佈，根據社會文化司司長於二零零八年七月十一日作出

的批示，現就“第3號工程——改善澳門賽車跑道部分路面工

程——第五十五屆澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：東望洋賽車跑道。

4. 承投工程目的：改善澳門賽車跑道部分主要的路段，包

括友誼大馬路、賈羅布大馬路、加思欄馬路、海邊馬路、馬交

石砲台馬路、漁翁街及維修站，使用刮路機刮除舊瀝青路面，

供應及重新鋪瀝青路面等工程。
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5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。 

6. 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。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣貳拾萬元正（$200,000.00），可以

以保險金、現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金或銀

行擔保方式提供，應註明“澳門格蘭披治大賽車委員會”，並

註明用途。

9. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之五。

10. 底價：不設底價。

11.  接納條件：投標人須有土地工務運輸局之施工註冊登

記。

12. 交標地點、日期及時間：直至二零零八年八月十一日下

午五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披

治賽車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

13. 講解會：有意者可於二零零八年七月三十日上午十一時

正，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳門格

蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。

14. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零零八年八月十二日上午十一時正。

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日

第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現

之疑問。

有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開標

的儀式，此受權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式的

授權書。

15. 投標書之評核標準及其所佔之系數﹕

a） 造價70%；

b）工期15%；

c）施工計劃5%：

i.  詳細度、說明、組織及關鍵的工作程序2%；

5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do 
caderno de encargos.

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

8. Caução provisória: $ 200 000,00 (duzentas mil patacas), po-
dendo ser prestada por seguro-caução, depósito de numerário 
ou cheque a entregar no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi-
ços de Turismo, ou por garantia bancária à ordem da Comissão 
do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o fim a 
que se destina.

9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: podem concorrer as entidades 
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes na modalidade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às 
17,45 horas do dia 11 de Agosto de 2008.

13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 11,00 horas do dia 30 de Julho de 2008, na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Ami-
zade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Ma-
cau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar;

Dia e hora: 12 de Agosto de 2008, pelas 11,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar 
presentes no acto público de abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos 
documentos apresentados a concurso.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço: 70%; 

b) Prazo de execução: 15%; 

c) Plano de trabalhos: 5% :

  i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho
   crítico das tarefas: 2%;
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ii. 人力資源及機械設備的合適性3%；

d）同類型之施工經驗10%：

i. 具備同類型規模或更大規模的施工質量被接納的公共工

程經驗5%；

ii. 同類型工程的履歷5%。

計算之方式根據招標方案內第十條之說明。

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦

公時間內。

價格：$200.00（澳門幣貳佰元整）。

二零零八年七月十七日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $4,078.00）

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開

宣佈，根據社會文化司司長於二零零八年七月十一日作出的批

示，現就“第5a號工程——安裝水塘看台工程——第五十五屆

澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：友誼馬路由水塘彎至連接賽車大樓及水塘的

行人天橋區域。

4. 承投工程目的：為水塘旁邊區域設計及搭建臨時的觀眾

席看台，以及看台周邊的梯級通道，調整所需地面平水，建造

基礎等。

5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。 

6. 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。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣拾柒萬伍仟元正（$175,000.00），可

以以保險金、現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金或銀

 ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%.

 d) Experiência em obras semelhantes: 10%:

  i. Obras executadas de igual ou superior dimensão, com

   comprovativo de recepção de qualidade pelos donos de

   obras públicas: 5%;

 ii. Currículo de obras desta natureza 5%.

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa 
do concurso.

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e 
durante o horário normal de expediente;

Preço: $ 200,000 (duzentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 17 de Julho de 
2008.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 4 078,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Co-
missão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2008, se encontra aberto o 
concurso público para a adjudicação da empreitada por preço 
global, denominada  «Obra N.º 5a — Obra de Instalação das 
Bancadas do Reservatório para o 55.º Grande Prémio de Ma-
cau».

1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande 
Prémio de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Avenida da Amizade (desde a 
curva do Reservatório até à passagem de peões que liga o Edifí-
cio do Grande Prémio ao Reservatório).

4. Objecto da empreitada: a referida obra tem como objecto 
o planeamento e montagem das bancadas provisórias de espec-
tadores junto ao reservatório, incluindo a construção de toda a 
estrutura, acessos e passagens e o respectivo nivelamento.

5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do 
caderno de encargos.

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

8. Caução provisória: $ 175 000,00 (cento e setenta e cinco mil 
patacas), podendo ser prestada por seguro-caução, depósito de 
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行擔保方式提供，應註明“澳門格蘭披治大賽車委員會”，並註

明用途。

9. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之五。

10. 底價：不設底價。

11. 接納條件：投標人須有土地工務運輸局之施工註冊登

記。

12. 交標地點、日期及時間：直至二零零八年八月十一日五

時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽

車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

13. 講解會：有意者可於二零零八年七月三十日下午三時

正，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳門格

蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。

14. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零零八年八月十二日下午三時正。

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日

第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現

之疑問。

有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開標

的儀式，此受權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式的

授權書。

15. 投標書之評核標準及其所佔之系數：

a）造價70%； 

b）工期15%；

c）施工計劃5%： 

i. 詳細度、說明、組織及關鍵的工作程序2%；

ii.  人力資源及機械設備的合適性3%；

d）同類型之施工經驗10%：

i. 過往供應及安裝同類型規模的看台施工經驗 5%；

ii.  同類型工程的履歷 5%。

計算之方式根據招標方案內第十條之說明。

numerário ou cheque a entregar no Sector de Apoio ao Fundo 
de Turismo da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Turismo ou por garantia bancária, à ordem da 
Comissão do Grande Prémio de Macau devendo ser especifica-
do o fim a que se destina.

9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: podem concorrer as entidades 
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes na modalidade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às 
17,45 horas do dia 11 de Agosto de 2008.

13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 15,00 horas do dia 30 de Julho de 2008, na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Ami-
zade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Ma-
cau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar;

Dia e hora: 12 de Agosto de 2008, pelas 15,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar 
presentes no acto público de abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos 
documentos apresentados a concurso.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço: 70%; 

b) Prazo de execução: 15%; 

c) Plano de trabalhos: 5%:

  i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho

   crítico das tarefas: 2%;

 ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%;

d) Experiência em obras semelhantes: 10%:

  i. Fornecimentos e instalações de bancadas de idênticas

   dimensões: 5%;

 ii. Currículo de obras desta natureza: 5%.

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa 
do concurso.
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16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦

公時間內。

價格：$200.00（澳門幣貳佰元整）。

二零零八年七月十七日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $3,902.00）

                                                      

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開

宣佈，根據社會文化司司長於二零零八年七月十七日作出的批

示，現就 “第1號工程——基建及防撞欄工程——第五十五屆

澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：東望洋賽車跑道。

4. 承投工程目的：為東望洋賽車跑道製造和安裝兩旁的防

撞欄系統、活動閘門系統，安全保護網系統及提供整體防撞欄

系統的維修保護等工作。

5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。 

6. 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。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣叁拾萬元正（$300,000.00），可以

以保險金、現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金或銀

行擔保方式提供，應註明“澳門格蘭披治大賽車委員會”，並

註明用途。

9. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之五。

10. 底價：不設底價。

11. 接納條件：投標人須有土地工務運輸局之施工註冊登

記。

12. 交標地點、日期及時間：直至二零零八年八月十三日下

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Aveni-
da da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e 
durante o horário normal de expediente;

Preço: $ 200,00 (duzentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 17 de Julho de 
2008.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 902,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Co-
missão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 17 de Julho de 2008, se encontra aberto o 
concurso público para a adjudicação da empreitada por preço 
global, denominada «Obra N.º 1 — Obra de Infra-estruturas e 
Barreiras Metálicas para o 55.º Grande Prémio de Macau».

1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande 
Prémio de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: montagem de barreiras metálicas, 
montagem de portões, colocação de redes de protecção e provi-
denciar a respectiva manutenção de todo o sistema montado.

5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do 
caderno de encargos.

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

8. Caução provisória: $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), po-
dendo ser prestada por seguro-caução, depósito de numerário 
ou cheque a entregar no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi-
ços de Turismo ou por garantia bancária, à ordem da Comissão 
do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o fim a 
que se destina.

9. Caução definitiva: 5% do valor total de adjudicação.

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: podem concorrer as entidades 
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes na modalidade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
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午五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披

治賽車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

13. 講解會：有意者可於二零零八年七月三十一日上午十一

時正，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳門

格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。

14. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零零八年八月十四日下午三時正。

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日

第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現

之疑問。

有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開標

的儀式，此受權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式的

授權書。

15. 投標書之評核標準及其所佔之系數﹕

a）造價70%； 

b）工期 15 %；

c）施工計劃 5%： 

i. 詳細度、說明、組織及關鍵的工作程序 2%；

ii. 人力資源及機械設備的合適性 3%；

d）同類型之施工經驗 10%：

i. 具備同類型規模或更大規模的施工質量被接納的公共工

程經驗 5%；

ii. 同類型工程的履歷 5%。

計算之方式根據招標方案內第十條之說明。

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦

公時間內。

價格：$200.00（澳門幣貳佰元整）。

二零零八年七月十八日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $3,706.00）

Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às 
17,45 horas do dia 13 de Agosto de 2008.

13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 11,00 horas do dia 31 de Julho de 2008, na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Ami-
zade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.  

14. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Ma-
cau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar;

Dia e hora: 14 de Agosto de 2008, pelas 15,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar 
presentes no acto público de abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos 
documentos apresentados a concurso.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço: 70%; 

b) Prazo de execução: 15%; 

c) Plano de trabalhos: 5%:

  i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho

   crítico das tarefas: 2%;

 ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%.

d)  Experiência em obras semelhantes: 10%:

  i. Obras executadas de igual ou superior dimensão, com

    comprovativo de recepção de qualidade pelos donos

   de obras públicas: 5%;

 ii. Currículo de obras desta natureza: 5%.

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa 
do concurso.

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da 
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e 
durante o horário normal de expediente;

Preço: $ 200,00 (duzentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 18 de Julho de 
2008.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 706,00)
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學 生 福 利 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日

第54/GM/97號批示，學生福利基金現公佈二零零八年第二季財

政資助名單：

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem o Fundo de Acção Social Escolar 
publicar a listagem dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 
2008:

受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

膳食津貼：24名學生

Subsídio de refeições: 24 alunos

27/03/2008 $ 8,180.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第三期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (3.ª prestação).

特殊助學金： 24名學生

Bolsa especial: 24 alunos

27/03/2008 $ 680,722.58 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial, aos 

alunos em Portugal.

獎學金：357名大專學生

Bolsa de mérito: 357 bolseiros 

27/03/2008 $ 2,610,600.00 發放2007/2008學年第三期獎學金。

Concessão da 3.ª prestação de subsídio de bol-

sa de mérito para o ano lectivo de 2007/2008.

學費及文教用品津貼：188名學生

Subsídio de propina e subsídio para 

aquisição de uniformes e material esco-

lar: 188 alunos

17/04/2008 $ 155,090.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放學費及文教

用品津貼。

Concessão de subsídio de propina e subsídio 

para aquisição de uniformes e material escolar 

aos alunos com dificuldades económicas, para 

o ano lectivo de 2007/2008.

特別資助：51名學生

Subsídio especial: 51 alunos 

17/04/2008 $ 95,014.00 向經濟困難學生發放書簿費、雜費及其他費

用。

Concessão de subsídio de material escolar e 

outras despesas aos alunos com dificuldades 

económicas.  

膳食津貼：660名學生

Subsídio de refeições: 660 alunos

17/04/2008 $ 255,252.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第四期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (4.ª prestação).

膳食津貼：69名學生

Subsídio de refeições: 69 alunos

08/05/2008 $ 26,917.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第四期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (4.ª prestação).

學費及文教用品津貼：2名學生

Subsídio de propina e subsídio para 

aquisição de uniformes e material esco-

lar: 2 alunos

08/05/2008 $ 2,400.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放學費及文教

用品津貼。

Concessão de subsídio de propina e subsídio 

para aquisição de uniformes e material escolar 

aos alunos com dificuldades económicas, para 

o ano lectivo de 2007/2008.
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受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidades

特殊助學金：何嘉敏、黃瑞心、黃瑞韻

及何漪雪

Bolsa especial: Ho Ka Man, Wong Soi 

Sam, Wong Soi Wan e Ho I Sut.

08/05/2008 $ 86,821.63 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial, aos 

alunos em Portugal.

膳食津貼：6名學生

Subsídio de refeições: 6 alunos

15/05/2008 $ 2,478.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第四期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (4.ª prestação).

特別資助：羅小霞

Subsídio especial: Lo Sio Ha 

15/05/2008 $ 36,900.00 資助有經濟困難學生購買助聽器。

Concessão de subsídio da máquina de audiofo-

ne a aluno com dificuldades económicas

膳食津貼：706名學生

Subsídio de refeições: 706 alunos

29/05/2008 $ 254,027.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第五期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (5.ª prestação).

獎學金：6名大專學生

Bolsa de mérito: 6 bolseiros

29/05/2008 $ 24,000.00 發放2007/2008學年第三期獎學金。

Concessão da 3.ª prestação  de subsídio  de bol-

sa de mérito para o ano lectivo de 2007/2008.

特殊助學金：6名學生

Bolsa especial: 6 alunos

29/05/2008 $ 112,771.31 為赴葡學生發放特殊助學金及住宿費。

Concessão de subsídio de bolsa especial e sub-

sídio de alojamento, aos alunos em Portugal.

回程旅費津貼：譚美娥、許秋雲及李婉

思

Subsídio de transporte de volta: Tam 

Mei Ngo, Hoi Chao Wan e Lei Un Si 

12/06/2008 $ 19,330.00 發放回程旅費津貼。

Concessão de subsídio de transporte de volta.

回程旅費津貼：梁圳域及孫仲恩

Subsídio de transporte de volta: Leong 

Chan Wek e Sun Chong Ian 

18/06/2008 $ 11,460.00 發放回程旅費津貼。

Concessão de subsídio de transporte de volta.

膳食津貼：11名學生

Subsídio de refeições: 11 alunos

18/06/2008 $ 3,720.00 向2007/2008學年經濟困難學生發放膳食津貼

（第五期）。

Concessão de subsídio de refeições aos alunos 

com dificuldades económicas, para o ano lecti-

vo de 2007/2008 (5.ª prestação).

特殊助學金：22名大專學生

Bolsa especial: 22 alunos

26/06/2008 $ 287,716.47 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial ao 

aluno em Portugal.

二零零八年七月十日於學生福利基金

行政管理委員會主席 蘇朝暉（局長）

（是項刊登費用為 $4,280.00）

Fundo de Acção Social Escolar, aos 10 de Julho de 2008. 

O Presidente do Conselho Administrativo, Sou Chio Fai, di-
rector.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS                 

E TRANSPORTES

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de fiscal técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de fiscal 
técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2008:

Candidato aprovado: valores

Sun Seak Kuan ...................................................................7,17

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 à entidade competente, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 8 de Julho de 2008).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 11 de Julho de 2008.

O Júri:

Presidente: Maria Goretti Chan, chefe de sector.

Vogais efectivos: Américo Galdino Dias, chefe de secção; e

Au Man Vai, técnica superior de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
oficial administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de oficial 
administrativo do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2008:

Candidato aprovado:                                                          valores

Mac Chi Sang ..........................................................................7,2

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decre to-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 can di dato pode 
interpor recurso da presente lista à entidade competente, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 8 de Julho de 2008).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 11 de Julho de 2008.

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補人員編制技術稽查員職程第一職階

特級技術稽查員一缺，經於二零零八年五月十四日第二十期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方

式進行的一般晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格應考人： 分

孫錫鈞 ..............................................................................7.17

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號法令修訂之《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佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零零八年七月八日運輸工務司司長的批示確認）

二零零八年七月十一日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：Maria Goretti Chan

正選委員：Américo Galdino Dias

          區文慧

（是項刊登費用為 $1,253.00）

土地工務運輸局為填補人員編制行政文員職程第一職階首

席行政文員一缺，經於二零零八年五月十四日第二十期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行

的一般晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格應考人： 分

麥志生 ................................................................................7.2

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號法令修訂之《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佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零零八年七月八日運輸工務司司長的批示確認）

二零零八年七月十一日於土地工務運輸局
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典試委員會：

主席：科長 Ana Izabel Machon

正選委員：特級助理技術員 黃穎華

     首席行政文員 李建強

（是項刊登費用為 $1,292.00）

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專

業技術員組別第一職階特級技術輔導員兩缺。

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。

二零零八年七月十六日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $910.00）

郵 政 局

名 單

根據八月二十六日第54/GM/97號批示關於撥給私人和私人

機構財政資助的有關規定，郵政局現公佈二零零八年第二季度

的財政資助名單：

O Júri:

Presidente: Ana Izabel Machon, chefe de secção.

Vogais efectivos: Wong Weng Wa, técnica auxiliar especialista; e

Lei Kin Keong, oficial administrativo principal.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

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, sita na Rampa da Barra, 
Quartel dos Mouros, o aviso de abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos funcionários desta 
Capitania, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau (ETAPM), vigente, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, para o 
preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico especialista, 
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro 
de pessoal da Capitania dos Portos, sendo o prazo para a apre-
sentação de candidaturas 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.

Capitania dos Portos, aos 16 de Julho de 2008.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 910,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de Cor-
reios publicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 
2008:

受資助機構 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidade

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給的金額

（澳門元）

Montante

atribuído

(MOP)

郵電職工福利會

Clube de Pessoal dos CTT

由郵政局資助2008年部份會務經費。

Subsídio atribuído pela Direcção dos Serviços 

de Correios para apoiar parte das despesas de 

funcionamento em 2008.

06/06/2008 300,000.00
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二零零八年七月十一日於郵政局

局長 羅庇士

（是項刊登費用為 $1,732.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補人員編制內氣象高級技術員職程

之第一職階顧問氣象高級技術員四個空缺，經於二零零八年五

月二十一日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組公布以

文件審閱、有限制的方式進行普通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

1.º 劉英偉 ..........................................................................8.5

2.º 袁奕粧 ..........................................................................8.2

3.º 勞美明 ..........................................................................8.2

4.º 張展超 ..........................................................................8.0

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

工作天內提出上訴。

（經二零零八年七月八日運輸工務司司長的批示確認）

二零零八年七月十一日於地球物理暨氣象局

受資助機構 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidade

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給的金額

（澳門元）

Montante

atribuído

(MOP)

郵電職工福利會

Clube de Pessoal dos CTT

由郵政儲金局資助2008年部份會務經費。

Subsídio atribuído pela Caixa Económica Postal 

para apoiar parte das despesas de funcionamen-

to em 2008.

11/06/2008 80,000.00

澳門銀行公會

Associação de Bancos de Macau

由郵政儲金局捐助四川大地震賑災活動。

Doação da Caixa Económica Postal para a Cam-

panha de Angariação para as Vítimas do Sismo 

na Província de Sichuan.

19/05/2008 100,000.00

Direcção dos Serviços de Correios, aos 11 de Julho de 2008. 

O Director dos Serviços, Carlos Alberto Roldão Lopes.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro 
lugares de meteorologista assessor, 1.º escalão, da carreira de 
meteorologista do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, aberto por anúncio do aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 21, II Série, de 21 de Maio de 2008:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lao Ieng Wai ...................................................................8,5

2.º Yuen Iek Chong ..............................................................8,2

3.º Lou Mei Meng ................................................................8,2

4.º Cheong Chin Chio ..........................................................8,0

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 as alterações introduzidas  
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 8 de Julho de 2008).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 11 de 
Julho de 2008.
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典試委員會：

主席：梁永權

委員：陳國耀

   冼桓明

（是項刊登費用為 $1,595.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

“路氹城VU4.2, VU5.1和VU5.2大馬路的建造工程”

公開招標競投

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：路氹城路氹連貫公路東面。

4. 承攬工程目的：建造VU4.2，VU5.1和VU5.2大馬路及相

關的排放系統。

5. 最長施工期：300天（叁佰天）。

6. 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。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$3,000,000.00（澳門幣叁佰萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，

須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定

擔保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓E/F座，建設發展辦

公室。

截止日期及時間：二零零八年八月二十日（星期三）下午

五時正。

O Júri:

Presidente: Leong Weng Kun.

Vogais: Chan Koc Io; e

Sin Vun Meng.

(Custo desta publicação $ 1 595,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para «Empreitada de construção das Avenidas  

VU4.2, VU5.1 e VU5.2, no COTAI»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: zona a Leste do Istmo, no Cotai.

4. Objecto da empreitada: construção das Avenidas VU4.2, 
VU5.1 e VU5.2, e o respectivo sistema de drenagem.

5. Prazo máximo de execução: 300 dias (trezentos dias).

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 3 000 000,00 (três milhões de patacas), 
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contra-
to, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concorren-
tes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de obras, 
bem como as que à data do concurso, tenham requerido a sua 
inscrição, neste último caso a admissão é condicionada ao defe-
rimento do pedido de inscrição.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º E/F;

Dia e hora limite: dia 20 de Agosto de 2008 (quarta-feira), até 
às 17,00 horas.
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13. 公開開標地點、日期及時間：

地點： 羅理基博士大馬路南光大廈十樓E/F座，建設發展辦

公室會議室。

日期及時間： 二零零八年八月二十一日（星期四）上午九

時三十分。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，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。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓E/F座，建設發展辦

公室。

時間：辦公時間內。

價格：$3,000.00（澳門幣叁仟元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——合理工期5%；

——施工計劃 

a）與工期之統一性5%；

b）相互之間的連貫性及關鍵要徑5%；

——材料10%；

——同類型之施工經驗及質量10%；

——工地安全計劃5%。

16. 附加的說明文件：由二零零八年八月一日至截標日止，

投標者應前往羅理基博士大馬路南光大廈十樓E/F座，建設發展

辦公室，以了解有否附加之說明文件。

二零零八年七月十七日於建設發展辦公室

主任  陳漢傑

（是項刊登費用為 $3,572.00）

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º E/F, sala de reunião;

Dia e hora: dia 21 de Agosto de 2008 (quinta-feira), pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presen-
tes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos pre-
vistos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclare-
cer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados 
no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º E/F;

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 3 000,00 (três mil patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

Preço razoável: 60%;

Prazo de execução razoável: 5%;

Plano de trabalhos: 

 a) Coerência com o prazo: 5%;

 b) Encadeamento e caminho crítico: 5%;

Material: 10%;

Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%; e

Plano de Segurança de Trabalhos: 5%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer na sede do GDI, sita na 
Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º E/F, a 
partir de 1 de Agosto de 2008, inclusive, e até à data limite para 
a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas, aos 17 
Julho de 2008.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 3 572,00)

sandy
印章
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