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——由1990年5月至1991年8月，財政司擔任助理員；

——由1991年8月至1996年9月，財政司擔任熟練工人；

——由1996年9月至今，財政局擔任行政技術助理員，期間

曾擔任職務主管；

——由2015年2月至2018年3月，被徵用到政府總部輔助部

門擔任行政技術助理員；

——由2018年1月至2018年3月，以代任制度擔任政府總部輔

助部門預算管理暨會計處處長。

–––––––

二零一八年三月二十八日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

聲 明

根據第12/2015號法律第九條第一款及第十五條（三）項的

規定，本辦公室第一職階一等高級技術員莫雯慧自二零一八年四

月九日調職至個人資料保護辦公室日起，其在本辦公室的不具期

限的行政任用合同失效。

特此聲明

–––––––

二零一八年四月三日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 50/2018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，以及第6/1999號行政法規第三條及第110/2014號

行政命令第一款所賦予的權限，並根據經七月五日第29/99/M號

法令修改的七月十一日第33/94/M號法令核准的《澳門貿易投資

— De Maio de 1990 a Agosto de 1991, como auxiliar da Di-
recção dos Serviços de Finanças;

— De Agosto de 1991 a Setembro de 1996, como operário 
qualificado da Direcção dos Serviços de Finanças;

— De Setembro de 1996 até à presente data, como assistente 
técnico administrativo da Direcção dos Serviços de Finanças, 
tendo desempenhado também funções de chefia funcional;

— De Fevereiro de 2015 a Março de 2018, foi requisitado 
para o exercício de funções de assistente técnico administrati-
vo nos Serviços de Apoio da Sede do Governo;

— De Janeiro a Março de 2018, designado para exercer as 
funções de chefe da Divisão de Gestão Orçamental e Contabi-
lidade dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, em regime 
de substituição.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Março de 2018. 
— A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-
tivo de provimento sem termo, da técnica superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, Mok Man Wai, neste Gabinete, caduca em 9 de 
Abril de 2018, data em que inicia funções no Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, por mobilidade, nos termos dos 
artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos     
3 de Abril de 2018. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 50/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e no 
exercício das competências delegadas previstas no artigo 3.º 
do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 110/2014, e nos termos da alínea f) do n.º 2 do 
artigo 3.º, n.º 1 do artigo 6.º e artigo 13.º  do Estatuto do Insti-
tuto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, com 
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促進局章程》第三條第二款f）項、第六條第一款及第十三條的規

定，作出本批示。

一、委任李藻森擔任澳門貿易投資促進局行政管理委員會

執行委員的職務，自二零一八年四月二日起為期一年。

二、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一八年三月二十八日

經濟財政司司長 梁維特

––––––––––

附件

委任李藻森擔任澳門貿易投資促進局行政管理委員會執行

委員的依據如下：

——職位出缺；

——李藻森的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任澳

門貿易投資促進局行政管理委員會執行委員一職。

李藻森的學歷及專業簡歷如下：

學歷

1991 澳門東亞大學工商管理學士（市場學）；

2002 澳門大學歐洲事務碩士。

專業簡歷

2001——2004 澳門貿易投資促進局研究暨資料處經理；

2004——2006 澳門貿易投資促進局投資者服務廳高級經

理；

2006——2017 澳門貿易投資促進局推廣活動廳高級經

理；

01/2018至今 澳門貿易投資促進局會展發展及活動推廣

廳高級經理。

第 51/2018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，以及第6/1999號行政法規第三條及第110/2014號

行政命令第一款所賦予的權限，並根據經七月五日第29/99/M號

a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de 
Julho, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeado Jacinto Luiz para o cargo de vogal executivo 
do Conselho de Administração do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau, pelo período de um 
ano, a partir de 2 de Abril de 2018.

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

28 de Março de 2018.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Jacinto Luiz para o cargo de 
vogal executivo do Conselho de Administração do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau:

— Vacatura do cargo;

— Jacinto Luiz possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do referido cargo, conforme se comprova no 
seu curriculum vitae.

Nota do currículo académico e profissional de Luiz Jacinto:

Currículo académico:

1991 Licenciatura em Gestão de Empresas (Marketing), 
pela Universidade da Ásia Oriental, em Macau;

2002 Mestrado em Assuntos Europeus, pela Universidade 
de Macau.

Currículo profissional:

2001 — 2004 Director Adjunto do Gabinete de Estudos e 
Documentação do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau;

2004 — 2006 Director do Departamento de Apoio ao Inves-
tidor do Instituto de Promoção do Comércio e 
do Investimento de Macau;

2006 — 2017 Director do Departamento de Actividades 
Promocionais do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau;

01/2018 até à 
presente data

Director do Departamento de Actividades 
Promocionais e de Desenvolvimento de Con-
venções e Exposições do Instituto de Promo-
ção do Comércio e do Investimento de Macau.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 51/2018

Usando da Faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e no exercício 
das competências delegadas previstas no artigo 3.º do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 e n.º 1 da Ordem Executiva 




