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澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 287/2010號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據八月十一日第85/84/M號法令第三條的規定，作

出本批示。

授予新聞局局長陳致平或其法定代位人一切所需權限，代

表澳門特別行政區作為立約人，與南光展覽工程有限公司簽署

有關提供「澳門特別行政區十周年成就展——澳門展之展覽設

計、搭建及多媒體應用服務」之合同。

二零一零年九月三十日

行政長官 崔世安

第 288/2010號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據八月十一日第85/84/M號法令第三條的規定，作

出本批示。

授予新聞局局長陳致平或其法定代位人一切所需權限，代

表澳門特別行政區作為立約人，與盛澳國際體育文化娛樂發

展推廣有限公司簽署有關提供「澳門特別行政區十周年成就

展——澳門展之展覽開幕式、宣傳及展期管理服務」之合同。

二零一零年九月三十日

行政長官 崔世安

第 289/2010號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予

的職權，並根據經七月五日第29/99/M號法令修訂的七月十一

日第33/94/M號法令核准的《澳門貿易投資促進局章程》第

二十九條第一款及第三十條第一款，以及十月二十日第202/

GM/99號批示的規定，作出本批示。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 287/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe 
do Executivo manda:

São delegados no director do Gabinete de Comunicação So-
cial, Chan Chi Ping Victor, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de «Concepção e Projecto, Montagem e Aplicação 
de Meios Multimédia da Exposição do 10.º Aniversário do Es-
tabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau em 
Macau», a celebrar com a “南光展覽工程有限公司”.

30 de Setembro de 2010.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 288/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe 
do Executivo manda:

São delegados no director do Gabinete de Comunicação So-
cial, Chan Chi Ping Victor, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de «Cerimónia de Inauguração, Promoção e Gestão 
da Exposição do 10.º Aniversário do Estabelecimento da Re-
gião Administrativa Especial de Macau em Macau», a celebrar 
com a «ProActivities Development & Promotion Co., Ltd.».

30 de Setembro de 2010.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 289/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 1 
do artigo 29.º e do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, e 
do Despacho n.º 202/GM/99, de 20 de Outubro, o Chefe do Exe-
cutivo manda:
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一、委任何鈺珊替代余少萍代表衛生局擔任澳門貿易投資

促進局投資委員會非常務委員，任期至二零一一年七月十四

日。

二、本批示自公佈日起生效。

二零一零年十月五日

行政長官 崔世安

第 23/2010號行政長官公告

按照中央人民政府的命令，行政長官根據澳門特別行政區

第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈菲律賓共和國

與中華人民共和國就菲律賓共和國在中華人民共和國澳門特別

行政區設立總領事館達成協議（以下簡稱協議）以換文方式分

別於二零零零年九月十二日作出之通知的英文正式文本及相應

的中、葡文譯本，以及於二零零零年九月二十五日作出之通知

的中文正式文本及相應的葡文譯本。

上述協議自二零零零年九月二十五日起生效。

二零一零年九月三十日發佈。

行政長官 崔世安

1. É designado membro não permanente da Comissão de 
Investimentos do Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau, Ho Ioc San, como representante dos 
Serviços de Saúde, em substituição de Maria Terezinha Yu, até 
14 de Julho de 2011.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

5 de Outubro de 2010.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 23/2010

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial 
de Macau, por ordem do Governo Popular Central, o Acordo 
entre a República das Filipinas e a República Popular da China 
relativo à instalação do Consulado-Geral da República das Fili-
pinas na Região Administrativa Especial de Macau da Repúbli-
ca Popular da China, concluído por Troca de Notas, datadas, res-
pectivamente, de 12 de Setembro de 2000 e de 25 de Setembro 
de 2000 (Acordo), a primeira na sua versão autêntica em língua 
inglesa, acompanhada das respectivas traduções para as línguas 
chinesa e portuguesa e a segunda na sua versão autêntica em 
língua chinesa, acompanhada da respectiva tradução para a lín-
gua portuguesa. 

Mais se torna público, que o Acordo entrou em vigor em 25 
de Setembro de 2000.

Promulgado em 30 de Setembro de 2010.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

––––––––––

Note of the Republic of the Philippines,
dated 12 September 2000

“(…)

The Embassy of the Philippines presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China and 
has the honor to confirm, on behalf of the Government of the Republic of the Philippines, that the Government of the Republic of 
the Philippines and the Government of the People’s Republic of China, with common desire to further develop the friendly rela-
tions between the two countries, have, through friendly consultations, reached an agreement on the establishment of a Consulate 
General of the Republic of the Philippines in the Macao Special Administrative Region.

1.  The Government of the People’s Republic of China agrees to the establishment by the Government of the Republic of the Phi-
lippines of a Consulate General in the Macao Special Administrative Region, with the Macao Special Administrative Region as its 
consular district.

2.  The total number of home-based consular officials and staff members for the Philippine Consulate General in the Macao Spe-
cial Administrative Region shall not exceed twelve. Any increase in the number shall be decided upon through diplomatic channels 
by the two sides.

3.  In keeping with the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 and the relevant laws and regulations of the 
People’s Republic of China, the Government of the People’s Republic of China shall provide the necessary assistance in the esta-
blishment of the Philippine Consulate General in the Macao Special Administrative Region.

4.  Any problems that may occur in consular relations between the two countries shall be solved, on the basis of reciprocity, throu-
gh friendly consultations between the two sides, in accordance with international practice as well as international law, including the 
Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
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