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7.  Subsistemas de contramedidas e ajudas à penetração (por exemplo, aparelhos de interferência, distribuidores de sinais (chaff), 
chamarizes) concebidos para saturar, confundir, ou esquivar as defesas antimísseis.

8. Folhas de brasagem em metal de manganês.

9. Máquinas de hidroformação.

10.  Fornos para tratamento térmico com temperatura superior a 850ºC e dimensão superior a 1 metro.

11. Máquinas de electroerosão (EDMs).

12. Máquinas de soldadura por fricção.

13.  Programas informáticos de modelação e concepção relacionados com modelos para análises aerodinâmicas e termodinâmi-
cas de foguetes ou de sistemas de veículos aéreos não tripulados.

14.  Câmaras para a captação de imagens em alta velocidade excepto as utilizadas em sistemas de imagiologia médica.

15. Chassis de camião com 6 ou mais eixos.

Artigos susceptíveis de serem utilizados em armas químicas ou biológicas 

1.  Cabines de gases instaladas no solo (tipo walk-in) com uma largura nominal mínima de 2,5 metros.

2.  Centrifugadoras descontínuas com rotores de capacidade igual ou superior a 4 litros e concebidas para serem utilizadas com 
materiais biológicos.

3.  Fermentadores com um volume interno de 10 a 20 litros (,01-,02 metros cúbicos) e concebidos para serem utilizados com ma-
teriais biológicos.

Anexo IV

Bens de luxo 

1)  Tapetes e tapeçarias (de valor superior a 500 dólares americanos) 

2)  Louça de porcelana (de valor superior a 100 dólares americanos) 

Anexo V

Formulário-Tipo para a Notificação de Importação de Carvão da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) nos 
termos do disposto na alínea b) do n.º 26 da Resolução n.º 2321 (2016)

Este formulário visa notificar o Comité 1718 do Conselho de Segurança das Nações Unidas das aquisições de carvão da Repú-
blica Popular Democrática da Coreia (RPDC) em conformidade com as disposições pertinentes da Resolução n.º 2321 (2016).

Estado adquirente: 

Mês:

Ano:

Carvão importado da RPDC, em toneladas métricas:

Carvão importado da RPDC, em dólares americanos (opcional):

Informações adicionais (opcional):

Assinatura/carimbo:

Data:

第 16/2017號行政長官公告

行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條

第一款的規定，命令公佈聯合國安全理事會於二零一六年十一月

十日通過的關於索馬里局勢的第2317（2016）號決議的葡文譯

本。該譯本是根據決議的各正式文本翻譯而成。

Aviso do Chefe do Executivo n.º 16/2017

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos diplo-
mas), a tradução para a língua portuguesa da Resolução n.º 2317 
(2016), adoptada pelo Conselho de Segurança das Nações Uni-
das em 10 de Novembro de 2016, relativa à situação na Somália, 
efectuada a partir dos seus diversos textos autênticos.
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Os textos autênticos em línguas chinesa e inglesa da citada 
Resolução encontram-se publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 15 de 
Fevereiro de 2017.

Promulgado em 24 de Abril de 2017.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

上指決議的中文及英文正式文本已刊登於二零一七年二月

十五日第七期《澳門特別行政區公報》第二組。

二零一七年四月二十四日發佈。

行政長官 崔世安

––––––––––
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