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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 299/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2007 (Conselho 
para o Desenvolvimento Económico), na redacção que lhe 
foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2015, e 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2007, o Chefe do 
Executivo manda:

1. É nomeado Leong Pou U como membro do Conselho para 
o Desenvolvimento Económico, em representação da Associa-
ção Geral dos Operários de Macau, nos termos da alínea 3) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2007, 
na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 4/2015.

 2. São renovadas as nomeações como membros do Conselho 
para o Desenvolvimento Económico:

1) Nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 1/2007, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2015:

Vong Kok Seng (efectivo) e Ho Fu Keong (suplente), em 
representação da Associação Comercial de Macau;

Lei Hoi Cheng (suplente), em representação da Associação 
Geral dos Operários de Macau.

2) Nos termos da alínea 4) do n.º 1 do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 1/2007, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2015:

Loi Hoi Ngan; Lei Cheok Kuan; Lao Chi Ngai; Tong Kai 
Chung; Ma Chi Seng; Sheng Li; Leong Sun Iok; Cheung Kin 
Chung; Wong Kin Chong; Chang Nga; Lau Veng Seng; Paulo 
Tse; Siu Ricardo Chi Sen; Tam Kai Cho Alan; Pang Chuan.

3) Nos termos da alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 1/2007, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2015:

O director dos Serviços de Economia, ou o seu substituto 
legal;

O presidente do Conselho de Administração da Autoridade 
Monetária, ou o seu substituto legal;

O director dos Serviços de Turismo, ou o seu substituto legal;

O presidente do Conselho de Administração do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento, ou o seu substituto 
legal;

O director-geral do Centro de Produtividade e de Transfe-
rência de Tecnologia;

O vice-presidente do Conselho para as Indústrias Culturais.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 299/2017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，並根據經第4/2015號行政法規修改的第1/2007號行政法規

《經濟發展委員會》第五條及第264/2007號行政長官批示的規

定，作出本批示。

一、委任梁普宇代表澳門工會聯合總會擔任經第4/2015號

行政法規修改的第1/2007號行政法規第四條第一款（三）項所指

的經濟發展委員會成員。

二、續任下列人士為經濟發展委員會成員：

（一）經第4/2015號行政法規修改的第1/2007號行政法規第

四條第一款（三）項所指的人士：

澳門中華總商會代表黃國勝及候補代表何富強；

澳門工會聯合總會候補代表李海晶。

（二）經第4/2015號行政法規修改的第1/2007號行政法規第

四條第一款（四）項所指的人士：

呂開顏、李卓君、柳智毅、唐繼宗、馬志成、盛力、梁孫旭、

張健中、黃健中、曾藝、劉永誠、謝思訓、蕭志成、譚繼祖、龐川。

（三）經第4/2015號行政法規修改的第1/2007號行政法規

第四條第一款（五）項所指的人士：

經濟局局長或其法定代任人；

金融管理局行政管理委員會主席或其法定代任人；

旅遊局局長或其法定代任人；

貿易投資促進局行政管理委員會主席或其法定代任人；

生產力暨科技轉移中心理事長；

文化產業委員會副主席。
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三、本批示自二零一七年八月十三日起產生效力。

二零一七年八月二十八日

行政長官 崔世安

第 300/2017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，並根據經第4/2015號行政法規修改的第1/2007號行政法規

《經濟發展委員會》第四條第四款的規定，作出本批示。

一、免除許開程擔任經濟發展委員會顧問的職務。

二、委任傅建國為經濟發展委員會顧問。

三、本批示自公佈翌日起產生效力。

二零一七年八月二十八日

行政長官 崔世安

第 45/2017號行政長官公告

澳門特別行政區以“中國澳門”的名義作為世界貿易組織

（下稱“世貿組織”）的正式成員；

根據《馬拉喀什建立世界貿易組織協定》（下稱“世貿組織

協定”）第十條第一款的規定，總理事會依照《世貿組織協定》

第四條第二款的規定，在部長會議休會期間執行部長會議的各

項職能，於二零零五年十二月六日在日內瓦通過了《修改〈與貿易

有關的知識產權協定〉議定書》（下稱“議定書”），供各成員接

受；

澳門特別行政區政府於二零零九年六月十六日向世貿組織

總幹事交存了接受議定書的通知書，同時確認“⋯⋯中國澳門作

為進口成員僅在不超出國家緊急狀態或者其他極端緊迫的情形

下使用該體制”；

根據議定書第四段的規定，議定書於二零一七年一月二十三

日在國際法律秩序上生效；

基於此，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，命令公佈二零零五年十二月六日訂於

日內瓦的《修改〈與貿易有關的知識產權協定〉議定書》的英文

正式文本及其中文和葡文譯本。

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de Agosto 
de 2017.

28 de Agosto de 2017.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 300/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 4 
do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2007 (Conse-
lho para o Desenvolvimento Económico), na redacção que lhe foi 
conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2015, o Chefe do 
Executivo manda:

1. É exonerado Xu Kaicheng do exercício de funções de con-
sultor do Conselho para o Desenvolvimento Económico.

2. É nomeado Fu Jianguo como consultor do Conselho para 
o Desenvolvimento Económico.

3. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

28 de Agosto de 2017.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 45/2017

Considerando que a Região Administrativa Especial de 
Macau é Membro de pleno direito da Organização Mundial do 
Comércio («OMC»), com a denominação de «Macau, China»;

Considerando igualmente que, nos termos do n.º 1 do artigo 
X do Acordo de Marraquexe que institui a Organização Mundial 
do Comércio («Acordo OMC»), o Conselho Geral, exercendo 
as funções de Conferência Ministerial no intervalo entre 
reuniões em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 
IV do Acordo OMC, adoptou em Genebra, em 6 de Dezembro 
de 2005, o Protocolo que altera o Acordo TRIPS («Protocolo»), 
tendo submetido o mesmo à aceitação dos Membros; 

Mais considerando que o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau efectuou, em 16 de Junho de 2009, junto 
do Director-Geral da OMC, o depósito da sua notificação de 
aceitação do Protocolo tendo, do mesmo passo, reafirmado que 
«(…) Macau, China apenas utilizará o sistema enunciado no 
Protocolo, como importador em situações de emergência nacional 
ou noutras circunstâncias de extrema urgência»;

Considerando ainda que, nos termos do seu n.º 4, o Protocolo 
entrou em vigor na ordem jurídica internacional em 23 de 
Janeiro de 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 
diplomas), o Protocolo que altera o Acordo TRIPS, concluído 
em Genebra, em 6 de Dezembro de 2005, no seu texto autên-
tico em língua inglesa, acompanhado das traduções para as 
línguas chinesa e portuguesa. 




