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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 24/2008號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據七月五日第6/80/M號法律第二十九條

第一款c）項、第四十條c）項、第四十九條和續後數條、第

五十六條第二款c）項、第五十七條第一款a）項、第六十四條

和續後數條、第一百零七條、第一百二十九條、第一百四十三

條第一款及第一百六十二條第一款的規定，作出本批示。

一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修

改一幅以有償租賃方式批出，總面積為151,324平方米，位於

路氹填海區（路氹城），標示於物業登記局第23053號，由第

52/2001號運輸工務司司長批示規範的土地的批給合同。

二、按上款所指的修改內容，將兩幅無帶任何責任及負

擔，面積為11,353平方米及73,546平方米的地塊歸還予本特

區，並脫離上述標示於物業登記局第23053號的土地，以分別

納入澳門特別行政區公產作興建道路之用及納入其私產。

三、批准將以租賃方式批出，面積為66,425平方米的土地

的批給所衍生的權利轉讓予澳門科技大學基金會，該幅土地在

歸還上款所指的地塊後，成為第一款所指標示於物業登記局第

23053號的土地的剩餘部分，其上建有澳門科技大學的設施。

四、將上款所指面積為66,425平方米的地塊轉為無償批

給。

五、將兩幅沒有在物業登記局登記的、位於路氹城區、面

積分別為119,043平方米及26,578平方米的地塊，以租賃制度和

免除公開競投方式，無償批出予澳門科技大學基金會，並與上

述面積為66,425平方米的土地合併及共同利用，成為一幅面積

為212,046平方米的地段，用以興建上述私立高等教育機構的設

施。

六、本批示即時生效。

二零零八年八月十一日

運輸工務司司長 劉仕堯

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 24/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º, alínea c) do artigo 40.º, artigos 
49.º e seguintes, alínea c) do n.º 2 do artigo 56.º, alínea a) do n.º 1 
do artigo 57.º, artigo 64.º e seguintes, artigo 107.º, artigo 129.º, 
n.º 1 do artigo 143.º e n.º 1 do artigo 162.º, todos da Lei n.º 6/80/M, 
de 5 de Julho, o Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas manda:

1. É revista, nos termos e condições do contrato em anexo, 
que faz parte integrante do presente despacho, a concessão 
onerosa, por arrendamento, do terreno com a área global de 
151 324 m2, situado na zona de aterro entre as ilhas de Coloane 
e da Taipa (COTAI), descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial sob o n.º 23 053, titulado pelo Despacho do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas n.º 52/2001.

2. No âmbito da revisão referida no número anterior, rever-
tem, livre de ónus ou encargos, a favor da Região Administrati-
va Especial de Macau, duas parcelas de terreno com a área de 
11 353 m2 e de 73 546 m2, a desanexar do sobredito terreno des-
crito sob o n.º 23 053 na mencionada conservatória, destinadas a 
integrar, respectivamente, o domínio público, como via pública, 
e o domínio privado.

3. É autorizada a transmissão onerosa pela sociedade «Elite 
— Sociedade de Desenvolvimento Educacional, S.A.» a favor 
da «Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau» 
dos direitos resultantes da concessão por arrendamento do ter-
reno com a área de 66 425 m2 que, após a reversão das parcelas 
identificadas no número anterior, constitui o remanescente do 
terreno referido no n.º 1, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 23 053, onde se encontram construídas as insta-
lações da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

4. É convertida em gratuita a concessão do terreno referido 
no número anterior com a área de 66 425 m2.

5. São concedidas gratuitamente, em regime de arrendamento 
e com dispensa de concurso público, a favor da «Fundação Uni-
versidade de Ciência e Tecnologia de Macau», duas parcelas de 
terreno com a área de 119 043 m2 e 26 578 m2, situadas na zona 
de COTAI, que não se encontram descritas na aludida conser-
vatória, destinadas a ser anexadas e aproveitadas em conjunto 
com o terreno com a área de 66 425 m2, passando a constituir 
um lote com a área de 212 046 m2, destinado a instalações da 
referida instituição de ensino superior privado.

6. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

11 de Agosto de 2008.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.
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附件

（土地工務運輸局第6395.02號案卷及

土地委員會第15/2008號案卷）

合同協議方：

甲方——澳門特別行政區；

乙方——精英教育發展股份有限公司；及

丙方——澳門科技大學基金會。

鑒於：

一、透過公佈於二零零一年七月四日第二十七期《澳門特

別行政區公報》第二組的第52/2001號運輸工務司司長批示，

核准將一幅位於路氹填海區（路氹城），由C400、C410、

C420、C430、E2、E200、E210、E220及E230地段組成，總

面積為151,324平方米的土地，以租賃制度及免除公開競投方式

批予精英教育發展股份有限公司，用作興建澳門科技大學的設

施，包括教學大樓及輔助設備。該公司總辦事處設於澳門友誼

大馬路918號澳門世界貿易中心12字樓A及B座，並註冊於商業

及動產登記局第13532（SO）號。

二、該土地標示於物業登記局B簿冊第23053號，其以租賃

制度批給所衍生的權利以上述承批公司的名義登錄於第26509F

號。

三、根據批給合同第三條款第1款，該土地用作興建澳門科

技大學的設施，包括教學大樓及輔助設施 （行政樓、宿舍、禮

堂、圖書館、實驗室、中醫院、中藥研究中心及藥房、運動中

心、飯堂、停車場、綠化區及其他與大學發展相關的設備）。

四、根據批給合同第五條款的規定，土地的利用應按照

「總利用計劃」分三個階段進行，總期限為84個月，由第

52/2001號運輸工務司司長批示在《澳門特別行政區公報》公佈

之日起計，即至二零零八年七月三日。

五、按照土地工務運輸局發出的使用准照，已完成興建澳

門科技大學的部分校舍及輔助設施。

六、然而，為著配合本澳旅遊及博彩業的發展策略而對路

氹城區的城市規劃作出修改，因此，與承批公司展開協商，以

便將已批出的土地其中兩幅地塊歸還澳門特別行政區，一幅地

ANEXO

(Processo n.º 6 395.02 da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 15/2008 

da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

Região Administrativa Especial de Macau, como primeiro 
outorgante;

Elite — Sociedade de Desenvolvimento Educacional, S.A., 
como segundo outorgante; e

Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, 
como terceiro outorgante.

Considerando que:

1. Através do Despacho do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas n.º 52/2001, publicado no Boletim Oficial n.º 27, 
II Série, de 4 de Julho, foi titulada a concessão, por arrendamen-
to e com dispensa de concurso público, do terreno com a área 
de 151 324 m2, constituído pelos lotes C400, C410, C420, C430, 
E2, E200, E210, E220 e E230, situado na zona de aterro entre as 
ilhas de Coloane e da Taipa (COTAI), a favor da sociedade com 
a firma «Elite — Sociedade de Desenvolvimento Educacional 
S.A.», com sede na Avenida da Amizade, n.º 918, Edifício World 
Trade Centre, 12.º andar «A» e «B», em Macau, registada na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o 
n.º 13 532 (SO).

2. O referido terreno encontra-se descrito na Conservatória 
do Registo Predial (CRP) sob o n.º 23 053 do livro B e o direito 
resultante da concessão por arrendamento acha-se inscrito a fa-
vor da sociedade concessionária segundo a inscrição n.º 26 509F.

3. De acordo com o estabelecido no n.º 1 da cláusula terceira 
do contrato de concessão, o terreno destina-se a ser aproveitado 
com a construção de instalações para a Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau, nomeadamente edifícios destinados a 
salas de aula e a instalações de apoio, como sejam administra-
ção, dormitórios, auditório, biblioteca, laboratórios, hospital de 
medicina tradicional chinesa, centro de investigação de medi-
cina chinesa e farmácia, centro desportivo, refeitório, parques 
de estacionamento, zonas verdes e outras instalações ligadas ao 
desenvolvimento da Universidade.

4. Conforme as disposições da cláusula quinta do contrato 
de concessão, o aproveitamento do terreno deve operar-se, de 
acordo com o Plano Geral de Aproveitamento, em três fases, no 
prazo global de 84 meses, contados a partir da data de publica-
ção do aludido Despacho do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas n.º 52/2001, ou seja, até 3 de Julho de 2008.

5. Parte das instalações escolares e de apoio encontra-se já con-
cluída, conforme as licenças de utilização emitidas pela Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

6. Todavia, no seguimento das alterações introduzidas no pla-
no urbanístico da zona do COTAI, decorrentes da estratégia de 
desenvolvimento dos sectores do jogo e do turismo, foram en-
cetadas negociações com a sociedade concessionária com vista 
à reversão para a Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM) de duas parcelas de terreno concedido, uma destinada 
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塊供興建公共街道之用，而另一幅地塊則批予新濠博亞（新濠

天地）發展有限公司，用作興建名為“夢幻之城”的設施。

七、根據有關協商，承批公司承諾將會透過歸還兩幅面積

分別為11,353平方米及73,546平方米的地塊予特區，以修改批

給合同標的，尤其有關土地的地界線及面積等方面，而特區則

將會批出兩幅面積分別為119,043平方米及26,578平方米的地塊

予承批公司。

八、精英教育發展股份有限公司透過二零零六年七月六日

向行政長官遞交的申請書，聲明同意上述所指的歸還地塊及批

給地塊。

九、此外，基於已設立澳門科技大學基金會，而該基金會

是不牟利的私法法人，總辦事處設於氹仔偉龍馬路無號數澳門

科技大學，登記於身份證明局第2554號，以及因承批公司已將

該所私立高等教育機構的擁有權轉予澳門科技大學基金會，所

以承批公司申請批准將第52/2001號運輸工務司司長批示規範的

批給合同所衍生的權利轉讓予該基金會。

十、同時，由於透過行政長官於二零零五年八月九日作出

的批示，根據八月十二日第11/96/M號法律第四條及第六條第

二款的規定，賦予該基金會行政公益法人的資格，所以申請將

土地的批給轉為無償批給。

十一、由於需要修改批給合同標的和更改總發展計劃，以

便增加其他設施以配合落實發展目的所需，例如澳門國際學校

（包括學前教育、小學及中學）、科研中心、數據中心、足球

場、體育館、專供教學及實習用途的酒店及公寓式酒店、餐廳

及商店，所以亦申請修改由上述批示規範的批給合同。

十二、上述申請由承批公司及澳門科技大學基金會法定代

表人聯合簽署。

十三、根據公佈於二零零六年六月十二日第二十四期《澳

門特別行政區公報》第一組的第22/2006號行政命令，確認將該

所私立高等教育機構的擁有權轉予澳門科技大學基金會。

十四、考慮到該等設施的特定用途及經營有關設施所帶來

的收益，所以向教育暨青年局、行政暨公職局、旅遊局及財政

局等多個部門諮詢意見。

十五、關於計劃內的酒店及餐廳項目，按旅遊局的回覆，

倘有關設施用作教學用途而不向公眾提供收費服務，無須向其

a via pública e outra a integrar o terreno a conceder à sociedade 
«Melco Crown (COD) Desenvolvimentos, Limitada» para a 
construção do empreendimento designado por «City of Dreams».

7. No âmbito dessas negociações foi assumido o compromisso 
de alterar o objecto da concessão, no que concerne aos limites 
e à área do terreno, mediante a reversão para a RAEM das alu-
didas parcelas de terreno, com as áreas de 11 353 m2 e 73 546 m2 
e a concessão por arrendamento de duas outras parcelas de ter-
reno, com as áreas de 119 043 m2 e 26 578 m2.

8. Assim, por requerimento dirigido a Sua Ex.ª o Chefe do 
Executivo, apresentado em 6 de Julho de 2006, a sociedade 
«Elite — Sociedade de Desenvolvimento Educacional, S.A.» 
veio declarar que concorda com a reversão e a concessão referi-
das anteriormente.

9. Por outro lado, tendo instituído a «Fundação Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau», pessoa colectiva de direito 
privado, sem fins lucrativos, com sede em Macau, na Avenida 
Wai Long, s/n, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, 
Taipa, registada na Direcção dos Serviços de Identificação sob o 
n.º 2 554, e tendo transmitido para esta entidade a titularidade 
da referida instituição de ensino superior privado, a sociedade 
concessionária solicita autorização para a transmissão dos direi-
tos resultantes da concessão titulado pelo Despacho do Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas n.º 52/2001 a favor da 
mesma fundação.

10. Requere ainda a conversão da concessão em gratuita, 
dado que a fundação obteve, por despacho de Sua Ex.ª o Chefe 
do Executivo, de 9 de Agosto de 2005, a qualificação legal de 
pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, da Lei n.º 11/96/M, de 12 de Agosto.

11. Tendo em conta a alteração do objecto da concessão, bem 
como do Plano Geral de Aproveitamento de forma a incluir, 
entre outras, instalações da Escola Internacional de Macau, que 
compreende ensino pré-primário, primário e secundário, centro 
de investigação científica, centro de base de dados, campo de 
futebol, pavilhão desportivo, hotel e hotel-apartamento para 
fins exclusivamente pedagógicos e de estágio, restaurante e lojas 
comerciais, necessários à prossecução dos seus fins é também re-
querida a revisão do contrato de concessão titulado pelo citado 
despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas.

12. O referido requerimento é subscrito em conjunto pelos re-
presentantes legais da sociedade concessionária e da Fundação 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

13. A transmissão para esta entidade da instituição de ensino 
superior privado Universidade de Ciência e Tecnologia de Ma-
cau foi reconhecida pela Ordem Executiva n.º 22/2006, publica-
da no Boletim Oficial n.º 24, I Série, de 12 de Junho de 2006.

14. Atentas as finalidades específicas das diversas instalações 
e os rendimentos provenientes da sua exploração, foram solici-
tados, entre outros, pareceres da Direcção dos Serviços de Edu-
cação e Juventude (DSEJ), da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (SAFP), da Direcção dos Serviços 
de Turismo (DST) e da Direcção dos Serviços de Finanças.

15. Relativamente aos estabelecimentos de hotelaria e res-
tauração previstos, a DST informou que caso estes tenham fins 
pedagógicos e não prestem serviços ao público, mediante remu-
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申領准照；例如旅遊學院，根據八月二十八日第45/95/M號法

令的第三十六條及第三十八條b）項的規定，設有以迎賓館形

式運作的教學專業實習單位，供學校課程計劃進行實習，並如

酒店場所般運作。

十六、行政暨公職局就有關監管公益法人的帳目例如本個

案的情況提供意見，並指出根據七月五日第30/99/M號法令，

由財政局負責檢查公益法人在財政及行政上的狀況，而有關實

體須根據八月十二日第11/96/M號法律第十一條a）項的規定，

每年向財政局提交報告及營運帳目。

十七、財政局亦指出雖然有關規定是適用於本個案，但亦

可在批給合同內加入有關檢查澳門科技大學基金會的帳目的條

款。

十八、因此，對因更改合同標的及修改部分原批給合同的

用途而提出修改批給合同的申請，土地工務運輸局考慮到多個

部門對有關申請一般表示贊同，故同意予以批准；另對於將土

地的批給轉為無償批給的申請，該局亦贊同批准，皆因澳門科

技大學基金會已獲賦與行政公益法人的資格，而按七月五日第

6/80/M號法律第四十條c）項的規定，其在法律上具正當性獲

取這類批給；此外，對於將有關批給轉予該基金會的申請，該

局也贊同批准。

十九、將合同擬本送交申請人後，其於二零零八年七月

二十二日要求對合同擬本作出部分修改，包括土地的利用期

限，以及因不建藥廠而取消有關環保的條款。

二十、由於已建造樓宇的通道，故在技術上不能將土地劃

分為數地段，所以申請人要求以分層所有權制度興建有關項

目，以便能將之局部抵押，以取得進行有關工程及其運作所需

的融資。

二十一、考慮到按合同第九條款的規定，承批人不可將合

同地位以確定或臨時方式全部或部分轉讓，而設分層所有權制

度只為有關項目進行融資，所以接納有關申請。

二十二、經修改批給合同擬本並取得共識後，申請人聲明

接受批給合同所訂定的條款。

二十三、有關案卷按一般程序進行，土地委員會於二零零

八年八月五日舉行了會議，並對有關申請發出贊同意見。

neração, não estão sujeitos a licenciamento dessa Direcção dos 
Serviços, de que é exemplo o Instituto de Formação Turística 
(IFT) que, nos termos do artigo 36.º e da alínea b) do artigo 
38.º; ambos do Decreto-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agosto, inte-
gra uma unidade de aplicação pedagógico-profissional, sob a 
forma de Pousada, servindo de suporte experimental aos planos 
curriculares das escolas e funcionando como estabelecimento 
hoteleiro.

16. Os SAFP, pronunciando sobre o controlo das contas das 
pessoas colectivas de utilidade pública, como é o caso, referiu 
que de acordo com o Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho, 
compete à DSF inspeccionar, na área da contabilidade e da 
administração financeira, tais entidades, devendo as mesmas en-
viar, anualmente, em cumprimento do disposto na alínea a) do 
artigo 11.º da Lei n.º 11/96/M, de 12 de Agosto, o relatório e as 
contas dos exercícios findos à DSF.

17. No mesmo sentido se pronunciou a DSF que informou po-
der ser inserida no contrato de concessão uma cláusula referen-
te à inspecção das contas da Fundação Universidade de Ciência 
e Tecnologia, não obstante tal resultar da legislação aplicável.

18. Nestas circunstâncias, a DSSOPT emitiu parecer no sen-
tido do deferimento do pedido de revisão da concessão, por 
alteração do seu objecto e pela alteração parcial das finalidades 
previstas no primitivo contrato, atendendo a que os diversos 
serviços pronunciaram-se, na generalidade, favoravelmente, bem 
como do pedido de conversão da concessão em gratuita, por-
quanto à Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau foi atribuída a qualificação legal de pessoa colectiva de 
utilidade pública administrativa pelo que possui legitimidade 
para receber esse tipo de concessões, nos termos da alínea c) do 
artigo 40.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, e ainda do pedido de 
autorização de transmissão da concessão a favor da sobredita 
fundação.

19. Enviada a minuta de contrato às requerentes, vieram estas 
propor, em 22 de Julho de 2008, a introdução de algumas alte-
rações, nomeadamente quanto ao prazo de aproveitamento e à 
eliminação da cláusula respeitante à salvaguarda do ambiente, 
uma vez que não será construída a fábrica farmacêutica.

20. Na impossibilidade técnica de proceder ao loteamento 
do terreno em face dos acessos aos edifícios já construídos, as 
requerentes solicitaram que o empreendimento seja constituído 
em regime de propriedade horizontal, de molde a permitir a 
constituição de hipoteca sobre partes do mesmo, o que facilita a 
obtenção dos financiamentos necessários à sua realização e fun-
cionamento.

21. Tendo em conta que a concessionária não pode transmitir, 
total ou parcialmente e definitiva ou temporariamente a sua 
posição contratual, conforme estipulado na cláusula nona do 
contrato e que a propriedade horizontal tem por objectivo ape-
nas o financiamento do empreendimento, o pedido em causa foi 
aceite.

22. Introduzidas na minuta de contrato as alterações que me-
receram consenso, as requerentes declararam expressamente 
aceitar as condições da mesma.

23. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo a 
Comissão de Terras, em sessão de 5 de Agosto de 2008, emitido 
parecer favorável ao deferimento do pedido.
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二十四、土地委員會的意見於二零零八年八月七日經行政

長官的批示確認。

二十五、將本批示規範的合同擬本的條款通知申請人，而

其透過廖澤雲（已婚、居於澳門），以澳門科技大學基金會行

政委員會主席和代表，以及精英教育發展股份有限公司董事

會主席和代表的身份，簽署的聲明書表示同意。根據載於該

聲明書上的確認，上述人士的身分及權力已經Diamantino de 

Oliveira Ferreira私人公證員核實。

第一條款——合同標的

1. 為着配合路氹填海區都市規劃中所訂定的修改，以及澳

門科技大學的發展，本合同的標的為：

1）將一幅以租賃制度批出，由二零零一年七月四日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二期公佈的第52/2001號

運輸工務司司長批示規範，位於路氹填海區C400、C410、

C420、C430、E2、E200、E210、E220 及E230地段，總面積

151,324（壹拾伍萬壹仟叁佰貳拾肆）平方米，在地圖繪製暨地

籍局於二零零八年七月一日發出的第5888/2000號地籍圖中以字

母“A”、“B”及“C”定界及標示，並標示於物業登記局第

23053號的土地的批給修改；

2）將一幅無帶任何責任及負擔，在上述地籍圖中以字母

“B”定界及標示，面積11,353（壹萬壹仟叁佰伍拾叁）平方

米的地塊，由上項所指標示於物業登記局第23053號的土地脫

離，歸還給甲方，以便納入澳門特別行政區公產，作為公共街

道；

3）將一幅無帶任何責任及負擔，在上述地籍圖中以字母

“C”定界及標示，面積73,546（柒萬叁仟伍佰肆拾陸）平方

米，價值為$73,546,000.00（澳門幣柒仟叁佰伍拾肆萬陸仟元

整）的地塊，由上項所指標示於物業登記局第23053號的土地

脫離，歸還給甲方，以便納入澳門特別行政區私產；

4）經甲方批准，乙方將一幅以租賃制度批出，面積66,425

（陸萬陸仟肆佰貳拾伍）平方米，價值為$30,000,000.00（澳門

幣叁仟萬元整），在上述地籍圖中以字母“A”定界及標示，

標示於物業登記局第23053號，其上建有澳門科技大學校舍的

土地的批給所衍生的權利轉讓予丙方，並獲其接納；

5）將上項所指的以字母“A”標示的地塊轉換為以無償及

租賃制度批給；

24. O parecer da Comissão de Terras foi homologado por 
despacho de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 de Agosto de 
2008.

25. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas às requerentes e por estas expressamente 
aceites, mediante declaração assinada por Liu, Chak Wan, casa-
do, residente em Macau, na qualidade de presidente do Conse-
lho de Administração e em representação da «Fundação Uni-
versidade de Ciência e Tecnologia de Macau» e na qualidade de 
presidente do Conselho de Administração e em representação 
da sociedade «Elite — Sociedade de Desenvolvimento Educa-
cional, S.A.», qualidade e poderes para o acto verificados pelo 
notário privado Diamantino de Oliveira Ferreira, conforme re-
conhecimento exarado naquela declaração.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Com vista à compatibilização com as alterações introdu-
zidas no plano urbanístico da zona de aterro entre as ilhas de 
Coloane e da Taipa e, com o desenvolvimento da Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, constitui objecto do presente 
contrato:

1) A revisão da concessão, por arrendamento, do terreno, 
situa do na zona de COTAI, designado por lotes C400, C410, 
C420, C430, E2, E200, E210, E220 e E230, com a área global de 
151 324 m2 (cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e qua-
tro metros quadrados), demarcado e assinalado com as letras 
«A», «B» e «C» na planta n.º 5 888/2000, emitida em 1 de Julho 
de 2008, pela DSCC, descrito na CRP sob o n.º 23 053, a qual se 
rege pelo Despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas n.º 52/2001, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 4 de Julho;

2) A reversão, a favor do primeiro outorgante, livre de ónus 
ou encargos, da parcela de terreno com a área de 11 353 m2 (onze 
mil trezentos e cinquenta e três metros quadrados), demarcada 
e assinalada com a letra «B» na referida planta, a desanexar do 
referido terreno descrito na CRP sob o n.º 23 053, destinada a 
integrar o domínio público da RAEM, como via pública;

3) A reversão, a favor do primeiro outorgante, livre de ónus 
ou encargos, de parcela do terreno com a área de 73 546 m2 
(setenta e três mil quinhentos e quarenta e seis metros quadra-
dos), à qual é atribuído o valor de $ 73 546 000,00 (setenta e três 
milhões quinhentos e quarenta e seis mil patacas), demarcada 
e assinalada com a letra «C» na referida planta, a desanexar do 
referido terreno descrito na CRP sob o n.º 23 053, destinada a 
integrar o domínio privado da RAEM;

4) A transmissão, pelo segundo outorgante, com autorização 
do primeiro outorgante, para o terceiro outorgante, que aceita, 
com o valor atribuído de $ 30 000 000,00 (trinta milhões pata-
cas) dos direitos resultantes da concessão, por arrendamento, da 
parcela de terreno com a área de 66 425 m2 (sessenta e seis mil 
quatrocentas e vinte e cinco metros quadrados), demarcada e 
assinalada com a letra «A» na referida planta, descrita na CRP 
sob o n.º 23 053, onde se encontram construídas as instalações 
da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau;

5) A conversão em concessão gratuita, por arrendamento, da 
parcela de terreno referida na alínea anterior, identificada pela 
letra «A»;
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6）以租賃制度及免除公開競投方式無償批出兩幅位於路

氹填海區，面積分別為119,043（壹拾壹萬玖仟零肆拾叁）平

方米及26,578（貳萬陸仟伍佰柒拾捌）平方米，價值分別為

$119,043,000.00（澳門幣壹億壹仟玖佰零肆萬叁仟元整）及

$26,578,000.00（澳門幣貳仟陸佰伍拾柒萬捌仟元整），在上述

地籍圖中以字母“D”及“E”定界及標示，兩者均未在物業

登記局標示的地塊批予丙方；

7）甲方將建於上述地籍圖中以字母“D”定界及標示的地

塊上之足球場及體育館建築物有償轉予丙方。

2. 上款5）項及6）項所指的地塊，在地圖繪製暨地籍局

於二零零八年七月一日發出的第5888/2000號地籍圖中以字母

“A”、“D”及“E”定界及標示，將以無償租賃方式合併及

共同利用，組成一幅面積212,046（貳拾壹萬貳仟零肆拾陸）平

方米的地段，以下簡稱土地，其批給由本合同的條款規範。

第二條款——租賃期限

1. 租賃的有效期為25（貳拾伍）年，由二零零一年七月四

日，即第52/2001號運輸工務司司長批示在第二十七期《澳門特

別行政區公報》第二組公布之初次批示當日起計。

2. 上款所訂定的租賃期限，可根據相關的法例連續續期。

第三條款——土地的利用及用途

1. 土地用作以分層所有權制度興建澳門科技大學的設施，

包括教學大樓及輔助設施（行政樓、宿舍、禮堂、圖書館、實

驗室、科研中心、數據中心、辦公樓、醫院、藥物研究中心、

中西藥店、用作科研設備儲存/臨床生物化學用途的用品和藥物

的倉庫、專供教學及實習用途的酒店及公寓式酒店、足球場、

體育館、飯堂、餐廳、商店、停車場、綠化區及其他與大學發

展相關的設備）。

2.部份土地可用作設立與教育相關的設施，如澳門國際學

校，包括學前教育、小學及中學等。

3. 土地的利用應遵守將由丙方制訂和遞交，並由甲方核准

的「總利用計劃」訂定的條件。

6) A concessão gratuita, em regime de arrendamento e com 
dispensa de concurso, a favor do terceiro outorgante, de duas 
parcelas de terreno situadas na zona de COTAI, respectivamen-
te com as áreas de 119 043 m2 (cento e dezanove mil e quarenta 
e três metros quadrados) e 26 578 m2 (vinte e seis mil quinhen-
tos e setenta e oito metros quadrados), às quais são atribuídos 
os valores respectivos de $ 119 043 000,00 (cento e dezanove 
milhões e quarenta e três mil patacas) e $ 26 578 000,00 (vinte e 
seis milhões quinhentas e setenta e oito mil patacas), ambas não 
descritas na CRP, demarcadas e assinaladas com as letras «D» e 
«E» na referida planta;

7) A cedência onerosa pelo primeiro outorgante ao terceiro 
outorgante da construção do Campo de Futebol e do Pavilhão 
Desportivo implantados na parcela de terreno demarcada e as-
sinalada com a letra «D» na referida planta.

2. As parcelas de terreno referidas nas alíneas 5) e 6) do nú-
mero anterior, demarcadas e assinaladas com as letras «A», «D» 
e «E» na planta n.º 5 888/2000, emitida em 1 de Julho de 2008, 
pela DSCC, destinam-se a ser anexadas e aproveitadas conjun-
tamente, em regime de arrendamento gratuito, constituindo um 
lote com a área de 212 046 m2 (duzentos e doze mil e quarenta 
e seis metros quadrados), de ora em diante designado, simples-
mente, por terreno, cuja concessão passa a reger-se pelas cláusu-
las do presente contrato.

Cláusula segunda — Prazo do arrendamento

1. O arrendamento é válido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) 
anos, contados a partir de 4 de Julho de 2001, data da outorga 
do despacho do contrato inicial titulado pelo Despacho do Se-
cretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 52/2001, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 27, II Série.

2. O prazo do arrendamento fixado no número anterior pode, 
nos termos da legislação aplicável, ser sucessivamente renovado.

Cláusula terceira — Aproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é aproveitado, em regime de propriedade ho-
rizontal, com a construção de instalações para a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, nomeadamente de edifícios 
destinados a salas de aula e a instalações de apoio (administra-
ção, dormitórios, auditório, biblioteca, laboratórios, centro de 
investigação científica, centro de base de dados, escritórios, hos-
pital, centro de investigação de medicina, farmácia de medicina 
oriental e ocidental, depósito dos equipamentos para investiga-
ção científica/armazém dos artigos e artigos medicinais reserva-
dos para experimentação bioquímica, hotel e hotel-apartamento 
destinados exclusivamente a fins pedagógico e de estágio, cam-
po de futebol, pavilhão desportivo, refeitório, restaurante, lojas 
comerciais, parques de estacionamento, zonas verdes e outras 
instalações ligadas ao desenvolvimento da Universidade).

2. Parte do terreno é aproveitado com a construção das insta-
lações relacionadas a educação, por exemplo, a Escola Interna-
cional de Macau, destinada ao ensino secundário, primário e à 
educação pré-escolar.

3. O aproveitamento do terreno deve obedecer às condições 
estipuladas no Plano Geral de Aproveitamento, a elaborar e a 
apresentar pelo terceiro outorgante e a aprovar pelo primeiro 
outorgante.
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第四條款——利用期限

1. 土地利用期由二零零八年七月四日起計續延84（捌拾

肆）個月。

2.  上款訂定的期限包括遞交及核准計劃的期限。

第五條款——土地上的剩餘物料

1. 未得甲方事先的書面批准，丙方不得移走土地上任何來

自挖掘地基及平整土地的物料，如泥、石、碎石和砂。

2. 不能用於土地以及無其他用途的物料經甲方批准後方可

移走。

3. 經甲方批准移走的物料，須存放於甲方指定的地點。

4. 倘若丙方違反本條款的規定，除必須繳付由土地工務運

輸局鑑定人員按實際移走物料訂定的賠償外，並將科以下列罰

款：

1）首次違反：$20,000.00至$50,000.00；

2）再次違反：$50,001.00至$100,000.00；

3）第三次違反：$100,001.00至$200,000.00；

違反四次或以上，甲方有權解除合同。

第六條款——特別負擔

由丙方獨力承擔的特別負擔為騰空在地圖繪製暨地籍局

於二零零八年七月一日發出的第5888/2000號地籍圖中以字母

“A”、 “B”、“C”、“D”及“E”定界及標示的地塊，

並移走其上現存的所有建築物、物料及基礎建設。

第七條款——罰款 

1. 倘若丙方不遵守第四條款所訂定的期限，延遲不超過60

（陸拾）日者，處以罰款每日可達$5,000.00（澳門幣伍仟元

整）；延遲超過60日，但在120（壹佰貳拾）日以內者，罰款

則加至雙倍，但有合理的解釋且為甲方接受則除外。

2. 倘若遇到不可抗力或其結果被證實為不受控制的特殊情

況，丙方則可免除承擔上款所指的責任。

3. 因不可預見及不可抵抗事件而引發的情況方可視為不可

抗力。

4. 根據第2款所指的情況，丙方必須盡快將發生的事實以書

面形式通知甲方。

Cláusula quarta — Prazo de Aproveitamento

1. O aproveitamento do terreno é prorrogado por mais 84 (oi-
tenta e quatro) meses, contados a partir de 4 de Julho de 2008.

2. O prazo fixado no número anterior inclui os prazos para 
apresentação e aprovação dos projectos.

Cláusula quinta — Materiais sobrantes do terreno

1. O terceiro outorgante fica expressamente proibido de re-
mover do terreno, sem prévia autorização escrita do primeiro 
outorgante, quaisquer materiais, tais como, terra, pedra, saibro e 
areia, provenientes de escavações para as fundações e de nivela-
mento do terreno.

2. Só é dada autorização, pelo primeiro outorgante, de remo-
ção dos materiais que não possam ser utilizados no terreno nem 
sejam susceptíveis de qualquer outro aproveitamento.

3. Os materiais removidos com autorização do primeiro ou-
torgante são sempre depositados em local indicado por este.

4. Pela inobservância do estipulado nesta cláusula e sem pre-
juízo do pagamento de indemnização a ser fixada por peritos da 
DSSOPT em função dos materiais efectivamente removidos, o 
terceiro outorgante fica sujeito às seguintes penalidades:

1) Na 1.ª infracção: $ 20 000,00 a $ 50 000,00;

2) Na 2.ª infracção: $ 50 001,00 a $ 100 000,00;

3) Na 3.ª infracção: $ 100 001,00 a $ 200 000,00.

A partir da 4.ª infracção, o primeiro outorgante tem a facul-
dade de rescindir o contrato.

Cláusula sexta — Encargo especial

Constitui encargo especial a suportar, exclusivamente, pelo 
terceiro outorgante, a desocupação das parcelas do terreno de-
marcadas e assinaladas com as letras «A», «B», «C», «D», e «E», 
na planta n.º 5 888/2000, emitida em 1 de Julho de 2008, e remo-
ção das mesmas de todas as construções e materiais e infra-es-
tru turas, porventura aí existentes.

Cláusula sétima — Multa

1. Salvo motivos especiais devidamente justificados, aceites 
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento do prazo fixado 
na cláusula quarta o terceiro outorgante fica sujeito a multa que 
pode ir até $ 5 000,00 (cinco mil patacas), por cada dia de atraso, 
até 60 (sessenta) dias; para além desse período e até ao máximo 
global de 120 (cento e vinte) dias, fica sujeito a multa até ao do-
bro daquela importância.

2. O terceiro outorgante fica exonerado da responsabilidade 
referida no número anterior em casos de força maior ou de ou-
tros factos relevantes que estejam, comprovadamente, fora do 
seu controlo.

3. Consideram-se casos de força maior os que resultem exclu-
sivamente de eventos imprevisíveis e irresistíveis.

4. Para efeitos do disposto no número dois, o terceiro outor-
gante obriga-se a comunicar, por escrito, ao primeiro outor-
gante, o mais rapidamente possível, a ocorrência dos referidos 
factos.
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第八條款——足球場及體育館建築物

1. 丙方須向甲方繳付足球場及體育館的圖則、監督及建造

總費用，金額為$279,837,982.00（澳門幣貳億柒仟玖佰捌拾叁

萬柒仟玖佰捌拾貳元整），連同年利率5%的利息，分12（壹

拾貳）期繳付，以半年為一期，每期金額相等，即本金連利息

合共$27,280,601.00（澳門幣貳仟柒佰貳拾捌萬零陸佰零壹元

整）。第一期須於規範本合同的批示在《澳門特別行政區公

報》公佈後六（陸）個月內繳付。

2. 由本合同在《澳門特別行政區公報》刊登日起計90（玖

拾）日內，甲方須將無帶任何責任及負擔的足球場及體育館建

築物交予丙方。

第九條款——轉讓

1. 丙方不可將合同的地位轉讓，不論是全部或部分、確定

或臨時性質。

2. 為保證建設及運作獲得所需的融資，丙方可按照十二月

二十六日第51/83/M號法令第二條規定，將現時批出土地的租

賃權部份或全部向總行或分行設於澳門特別行政區的信貸機構

作自願性抵押。

第十條款——使用准照

僅當遞交已全數繳付第八條款規定的足球場及體育館的圖

則、監督及建造費用的證明後方予發出最後的使用准照。

第十一條款——監督

1. 在批出土地的利用期間，丙方必須准許行政當局有關部

門執行監督工作的代表進入土地及施工範圍執行監督工作，並

向代表提供協助和工具，使其有效執行任務。

2. 在土地部分或全部利用完成後，丙方必須完全遵守澳門

特別行政區現行法例的規定，尤其是：

1）八月二十九日第11/91/M號法律有關澳門教育制度、

十二月二十六日第9/2006號法律有關非高等教育及相關補充法

例，以及按照其行政及教學自治級別適用的其他法律及規章規

定，特別是監察效力方面。

Cláusula oitava — Construções do campo de futebol e do pa-
vilhão desportivo

1. O terceiro outorgante paga ao primeiro outorgante o 
custo global de projecto, de fiscalização e de construção do 
campo de futebol e do pavilhão desportivo, no montante de 
$ 279 837 982,00 (duzentas e setenta e nove milhões oitocentas 
e trezentas e sete mil novecentas e oitenta e duas patacas), que 
vence juros à taxa anual de 5%, em 12 (doze) prestações semes-
trais, iguais de capital e juros, no montante de $ 27 280 601,00 
(vinte e sete milhões duzentas e oitenta mil e seiscentas e uma 
patacas), cada uma, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses após 
a publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau do despacho que titula o presente contrato.

2. O primeiro outorgante obriga-se a proceder à entrega ao 
terceiro outorgante, livre de quais que ónus ou encargos, no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação do presente 
contrato no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, da construção do campo de futebol e do pavilhão 
desportivo.

Cláusula nona — Transmissão

1. A posição contratual do terceiro outorgante não pode ser 
transmitida, total ou parcialmente e definitiva ou temporaria-
mente.

2. Para garantia do financiamento necessário à construção e 
funcionamento do empreendimento, o terceiro outorgante pode 
constituir hipoteca voluntária sobre o direito ao arrendamento 
do terreno, total ou parcialmente, concedido a favor de institui-
ções de crédito sediadas ou com sucursal na RAEM, nos termos 
do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 51/83/M, de 26 de 
Dezembro.

Cláusula décima — Licenças de utilização

A última licença de utilização só é emitida após a apresen-
tação do comprovativo de que o pagamento das prestações do 
custo de projecto, de fiscalização e de construção do campo de 
futebol e do pavilhão desportivo fixado na cláusula oitava se 
encontra pago na sua totalidade.

Cláusula décima primeira — Fiscalização

1. Durante o período de aproveitamento do terreno conce-
dido, o terceiro outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 
mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-
tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-
lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 
desempenho da sua função.

2. Após a conclusão, parcial ou total, do aproveitamento do 
terreno, o terceiro outorgante obriga-se ao integral cumprimen-
to do disposto na legislação em vigor nesta RAEM nomeada-
mente: 

1) Na Lei n.º 11/91/M, de 29 de Agosto, respeitante ao Siste-
ma Educativo de Macau, na Lei n.º 9/2006, de 26 de Dezembro, 
respeitante ao ensino não superior e respectiva legislação com-
plementar, bem como nas demais disposições legais e regula-
mentares que lhe sejam aplicáveis em função do seu grau de 
autonomia pedagógica e administrativa, designadamente para 
efeitos inspectivos;
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2) A apresentar anualmente o relatório e as contas dos exer-
cícios findos à DSF, nos termos da alínea a) do artigo 11.º da Lei 
n.º 11/96/M, de 12 de Agosto, para a sua fiscalização e inspecção.

Cláusula décima segunda — Caducidade 

1. O presente contrato caduca nos seguintes casos:

1) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;

2) Quando o aproveitamento não se concretize no prazo fi-
xado, salvo se o for por motivo não imputável a negligência do 
segundo outorgante e que o primeiro outorgante considere jus-
tificativo;

3) Findo o prazo da multa agravada, previsto no número um 
da cláusula sétima.

2. A caducidade do contrato é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A caducidade do contrato determina a reversão do terreno 
à posse do primeiro outorgante, com todas as benfeitorias aí 
introduzidas, sem direito a qualquer indemnização por parte do 
terceiro outorgante.

Cláusula décima terceira — Rescisão 

1. O presente contrato pode ser rescindido quando se verifi-
que qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não consentida do aproveitamento do terreno 
no caso de estar concluído o aproveitamento do terreno;

2) Incumprimento repetido, a partir da 4.a infracção, das obri-
gações estabelecidas na cláusula quinta;

3) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
oitava;

4) Transmissão de situações decorrentes da concessão, com 
violação do disposto na cláusula nona.

2. A rescisão do contrato é declarada por despacho do Chefe 
do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o do Tribunal Judicial de 
Base da Região Administrativa Especial de Macau.

Cláusula décima quinta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei n.º 6/80/M, 
de 5 de Julho, e demais legislação aplicável.

2）按照八月十二日第11/96/M號法律第十一條a）項規定，

丙方應每年向財政局提交報告及營運帳目以便其作出監督及檢

查。

第十二條款——失效

1. 本合同在下列情況下失效：

1）當土地的使用與批給的用途不符或任何時候當土地沒有

被繼續使用；

2）當土地的利用不能在規定的期限內落實，但若非歸責於

丙方的疏忽且甲方認為有合理解釋者除外；

3）第七條款第1款規定的加重罰款期限屆滿。

2. 合同的失效由行政長官以批示宣告，並在《澳門特別行

政區公報》刊登。

3. 合同的失效將導致土地連同其上的所有改善物歸甲方所

有，丙方無權要求任何賠償。

第十三條款——解除

1. 倘發生下列任一事實時，本合同可被解除：

1）倘土地利用完成，未經同意而更改土地用途；

2）四次以上重複不履行第五條款訂定的義務； 

3）不履行第八條款訂定的義務；

4）違反第九條款的規定，將土地批給所衍生的狀況轉讓。

2. 合同的解除由行政長官以批示宣告，並在《澳門特別行

政區公報》刊登。

第十四條款——有權限法院

澳門特別行政區初級法院為有權限解決由本合同所產生的

任何訴訟的法院。 

第十五條款——適用法例

如有遺漏，本合同以七月五日第6/80/M號法律和其他適用

法例規範。
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