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以及第15/2009號法律第五條和第26/2009號行政法規第九條的

規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任陳子慧為經濟局副局長，自二零

一一年八月十七日起為期兩年。

二、以附件形式公佈委任理由及獲委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一一年八月八日

經濟財政司司長 譚伯源

––––––––––

附件

委任陳子慧為經濟局副局長的理由如下：

——職位出缺；

——陳子慧的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任經

濟局副局長一職。

學歷

1984  經濟學學士（商業經濟專業）（中國暨南大學）　　

專業簡歷

5/2006至今 　  經濟局知識產權廳廳長；

2002——2006  經濟局知識產權廳代廳長；

1999——2002  經濟局工業產權組組長；

1997——1999  經濟局商業結構暨循環組組長；

1991——1997  經濟局高級技術員。

第 76/2011號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，

以及第121/2009號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，

作出本批示。

competência delegada pela Ordem Executiva n.º 121/2009, do 
artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, bem como do artigo 9.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, pelo período de dois 
anos, subdirectora da Direcção dos Serviços de Economia, Chan 
Tze Wai, com efeitos a partir de 17 de Agosto de 2011.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional da 
nomeada.

8 de Agosto de 2011.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Tze Wai para o cargo de 
subdirector da Direcção dos Serviços de Economia:

— Vacatura do cargo;

— Possuir competência profissional e aptidão para o exercí-
cio do cargo por parte de Chan Tze Wai, que se demonstra pelo 
curriculum vitae:

Currículo académico:

1984   Bachelor of Economics in Commerce 
 (Universidade de Jinan, China)

Currículo profissional:

05/2006 até à Chefe do Departamento da Propriedade
presente data  Intelectual da Direcção dos Serviços de
  Economia;

2002—2006 Chefe do Departamento da Propriedade 
  Intelectual, substituta, da Direcção dos 
  Serviços de Economia;

1999—2002 Chefe do Sector da Propriedade Industrial da 
  Direcção dos Serviços de Economia;

1997—1999 Chefe do Sector de Estruturas e Circuitos 
  Comerciais da Direcção dos Serviços 
  de Economia;

1991—1997 Técnica superior da Direcção dos Serviços de   
  Economia.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 76/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e dos 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:
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轉授一切所需權力予中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘

書處輔助辦公室主任姍桃絲或其法定代任人，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與“仲量聯行有限公司——澳門分公

司”簽訂為中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

室提供澳門財富中心13樓A-K單位管理服務的合同。

二零一一年八月八日

經濟財政司司長 譚伯源

第 77/2011號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一一年六月二十二日第二十五期《澳門特別

行政區公報》第二組的第62/2011號經濟財政司司長批示，撥

予高等教育輔助辦公室一筆常設基金並指定其行政委員會的成

員；

基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員

會委員的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當

調整；

在該辦公室的建議下，並經聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條及第121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

一、經第62/2011號經濟財政司司長批示撥予高等教育輔助

辦公室的常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：顧問高級技術員陳家豪，當其出缺或因故不能視事

時，由一等技術員古夢思代任；

委員：二等技術輔導員陳淑儀，當其出缺或因故不能視事

時，由二等行政技術助理員關嘉俊代任；

委員：特級行政技術助理員C r i s t i n a F á t i m a L u í s d e 

Almeida Paiva，當其出缺或因故不能視事時，由特級行政技術

助理員何潤良代任。

二、本批示由二零一一年七月一日起生效。

二零一一年八月八日

經濟財政司司長 譚伯源

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Apoio ao 
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Econó-
mica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portugue-
sa, Rita Botelho dos Santos ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de presta-
ção dos serviços de condomínio do Edifício FIT (Financial & 
Information Technology), 13.º andar «A» a «K», Macau, para o 
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para 
a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, a celebrar com a «Jones Lang Lasalle 
Ltd — Macau Branch».

8 de Agosto de 2011.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 77/2011

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 62/2011, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho, foi 
atribuído um fundo permanente ao Gabinete de Apoio ao En-
sino Superior e definida a composição da respectiva comissão 
administrativa;

Considerando que um elemento dessa mesma comissão dei-
xará de exercer funções naquela comissão, torna-se necessário 
actualizar a composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com a 
Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

1. A comissão administrativa do fundo permanente atribuí-
do pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 62/2011, ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, passará 
a ter a seguinte composição:

Presidente: Chan Ka Hou, técnico superior assessor e, nas suas 
faltas ou impedimentos, Ku Mong Si, técnica de 1.ª classe.

Vogal: Chan Suk Yee, adjunto-técnico de 2.ª classe e, nas suas 
faltas ou impedimentos, Kuan Ka Chon, assistente técnico admi-
nistrativo de 2.ª classe;

Vogal: Cristina Fátima Luís de Almeida Paiva, assistente téc-
nica administrativa especialista e, nas suas faltas ou impedimen-
tos, Ho Ion Leong, assistente técnico administrativo especialista.

2. O presente despacho produzirá efeitos a partir de 1 de Ju-
lho de 2011.

8 de Agosto de 2011.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
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