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能決定；對尚未獨立或已經獲得自治的民族逐步應用這些原則

是和整個文明世界有關的事。

–––––––

二零一六年五月十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 67/2016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110/2014號行政命令所授予的權限，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元童為勞工事務局副局長，自二

零一六年五月二十八日起為期一年。

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。

二零一六年五月二十三日

經濟財政司司長 梁維特

––––––––––

附件

委任陳元童擔任勞工事務局副局長的理由如下：

——職位出缺； 

——陳元童的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任勞

工事務局副局長一職。 

學歷

2001 澳門大學法學院澳門法律導論課程；

2000 廣州暨南大學經濟學院經濟法學士。

專業簡歷

5/2014至今 人力資源辦公室副主任；

that, while the manner of their application must be determined 
with due regard to the stage of social and economic develop-
ment reached by each people, their progressive application to 
peoples who are still dependent, as well as to those who have 
already achieved selfgovernment, is a matter of concern to the 
whole civilized world. 

–––––––
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Maio de 2016. — 

A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 67/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
competência delegada pela Ordem Executiva n.º 110/2014, 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 nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um 
ano, subdirector da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Chan Un Tong, com efeitos a partir de 28 de Maio de 
2016.

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

23 de Maio de 2016.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Un Tong para o cargo 
de subdirector da Direcção dos Serviços para os Assuntos La-
borais:

— Vacatura do cargo;

— Possui competência profissional e aptidão para o exercício 
do cargo por parte de Chan Un Tong, que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

Currículo académico:

 2001 Curso de Introdução ao Direito de Macau na Fa-
culdade de Direito da Universidade de Macau;

 2000 Licenciado em Direito Económico na Faculda-
de de Economia da Universidade de Jinan, em 
Guangzhou.

Currículo profissional:
 5/2014 até à presente data Coordenador-adjunto do Gabi-

nete para os Recursos Humanos;
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2013—2014 人力資源辦公室代副主任；

2008—2013 人力資源辦公室高級技術員（職務主管）；

2007 人力資源辦公室技術員（職務主管）；

2005—2007 勞工事務局技術員；

2002—2005 法務局技術輔導員。

第 68/2016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號行政法規第三條第一款（二）

項、第110/2014號行政命令第一款、澳門電貿股份有限公司章程

第八條第三款及第九條第二款，以及三月二日第13/92/M號法令

第二條第一款的規定，作出本批示。

一、委任陳子慧替代戴建業以兼任方式擔任澳門電貿股份

有限公司董事，任期至二零一七年三月二十四日。

二、獲委任人士的職務報酬由該公司股東會訂定。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一六年五月二十三日

經濟財政司司長 梁維特

第 69/2016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號行政法規第三條第一款（二）項、

《澳門生產力暨科技轉移中心章程》第三十四條及三月二日第

13/92/M號法令第二條第一款的規定，作出本批示。

一、委任劉偉明替代戴建業以兼任方式擔任澳門生產力暨

科技轉移中心理事會理事，任期至二零一八年三月三十一日。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一六年五月二十三日

經濟財政司司長 梁維特

 2013 — 2014 Coordenador-adjunto, substituto, 
do Gabinete para os Recursos 
Humanos;

 2008 — 2013 Técnico superior do Gabinete 
para os Recursos Humanos (che-
fia funcional);

 2007 Técnico do Gabinete para os 
Recursos Humanos (chefia fun-
cional);

 2005 — 2007 Técnico da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos Laborais;

 2002 — 2005 Adjunto-técnico da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 68/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999, n.º 1 da Ordem Executiva n.º 110/2014, n.º 3 do 
artigo 8.º e n.º 2 do artigo 9.º dos estatutos da Transferência 
Electrónica de Dados — Macau EDI VAN, S.A., e no n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeada como administradora do conselho de adminis-
tração da Transferência Electrónica de Dados — Macau EDI 
VAN, S.A., Chan Tze Wai , em regime de acumulação de fun-
ções, em substituição de Tai Kin Ip, até 24 de Março de 2017.

2. A remuneração dessas funções é a que for fixada pela as-
sembleia geral da mesma sociedade.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

23 de Maio de 2016.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 69/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos pre-
vistos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, no artigo 34.º dos estatutos do Centro 
de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau e no 
n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeado como vogal da Direcção do Centro de Pro-
dutividade e Transferência de Tecnologia de Macau, Lau Wai 
Meng, em regime de acumulação de funções, em substituição 
de Tai Kin Ip, até 31 de Março de 2018.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

23 de Maio de 2016.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.
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