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Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2019

第 7/2019 號行政長官公告
鑑 於中央人 民政府 命令在澳門特別行政區執行聯 合國安
全理事會有關阿富汗局勢的第1267（1999）號、第1333（2000）
號 和 第1 3 9 0（2 0 0 2）號 決 議 及 關 於 恐 怖 主義 行為對 國 際 和
平與安全造成威脅的第1373（20 01）號、第1452（20 0 2）號、
第1526（20 0 4）號、第1735（20 0 6）號、第1989（2011）號、第
2161（2014）號、第2170（2014）號、第2178（2014）號、第2253
（2015）號和第2368（2017）號決議；
根據第1267（1999）號、第1989（2011）號和第2253（2015）
號決議所設聯合國安全理事會制裁委員會﹝“伊黎伊斯蘭國（達
伊沙）和基地組織制裁委員會”﹞近日通過了於制裁名單上增列
1名個人和1個實體，因而對其適用第2368（2017）號決議第一條
規定的資產凍結、旅行禁令和武器禁運措施；
上述委員會並通過了受制裁名單中1名個人和1個實體的更
新資料；
按照中央人民政府的命令，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：
——中央人民政府於二零一八年十一月十二日發出的關於伊
黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁委員會在受制裁名單增列
1名個人和1名實體，並修改被列名的1名個人和1個實體信息的通
知有用部分的中文原本及葡文譯本；
——附於上指通知，詳述在相關增列個人和實體及被修改
個人和實體資料的中、英文文本及葡文譯本。
伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁名單於二零一八年
八月二十七日生成的版本已於二零一八年十一月二十一日公佈於
第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組。
二零一九年一月二十二日發佈。

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a
aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das
Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
n.os 1267 (1999), 1333 (2000) e 1390 (2002) relativas à situação
no Afeganistão, e n.os 1373 (2001), 1452 (2002), 1526 (2004),
1735 (2006), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014),
2253 (2015) e 2368 (2017) relativas às ameaças à paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;
Considerando igualmente que o Comité de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas instituído nos termos
das Resoluções n.os 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015) (Comité de Sanções contra o ISIL (Daesh) e Al-Qaida) aprovou
recentemente o aditamento de uma pessoa singular e de uma
entidade à sua Lista de Sanções e que, por conseguinte, tais
pessoas ficam sujeitas ao congelamento de bens, à proibição de
viajar e ao embargo de armas impostos nos termos do n.º 1 da
Resolução n.º 2368 (2017);
Mais considerando que o referido Comité aprovou igualmente alterações às informações relativas a uma pessoa singular e
a uma entidade constantes na referida Lista de Sanções;
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), por ordem do Governo Popular Central,
— a parte útil da notificação efectuada pelo Governo Popular Central, em 12 de Novembro de 2018, relativa ao aditamento, por parte do Comité de Sanções contra o ISIL (Daesh)
e Al-Qaida, de uma pessoa singular e de uma entidade à sua
Lista de Sanções, assim como à alteração das informações relativas a uma pessoa singular e a uma entidade constantes na
referida lista, na sua versão original em língua chinesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa;
— o anexo à supra referida notificação, no qual é especificada a identificação das pessoas singulares e entidades em causa,
nas suas versões originais em línguas chinesa e inglesa, acompanhadas da tradução para a língua portuguesa.
A Lista de Sanções contra o ISIL (Daesh) e Al-Qaida, tal
como produzida em 27 de Agosto de 2018, encontra-se publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2018.
Promulgado em 22 de Janeiro de 2019.

行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
––––––––––

––––––––––

Notificação

通知

(Doc. “Wai Guo Han” n.º 491, de 12 de Novembro de 2018)

（二零一八年十一月十二日，
“外國函【2018 】491 號”文件）
« (…)
……
近期，聯合國安理會“伊斯蘭國”和基 地組織制裁委員會
（1267委員會）更新制裁名單，增列了1名個人（Q D i.415）和1
個實體（QDe.159），並修改個別被列名個人（QDi.311）和實體
（QDe.133）信息。
……

O Comité de Sanções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas contra o ISIL (Daesh) e Al-Qaida (Comité 1267) actualizou recentemente a sua Lista de Sanções, à
qual aditou uma pessoa singular (QDi.415) e uma entidade
(QDe.159), e procedeu a alterações nas informações relativas
a uma pessoa singular (QDi.311) e a uma entidade (QDe.133)
cujos nomes já tinham sido incluídos na lista.
(…) »
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批 示 摘 錄

透過行政長官於二零一九年一月十六日作出的批示：
批准修改澳門工業園區發展有限公司與君華天地投資（國
際）有限公司於二零零五年九月十五日在史道加（Carlos Duque
Simões）私人公證員第211冊第60頁及後續數頁中簽署的位於澳
門半島，鄰近青洲河邊馬路珠澳跨境工業區澳門園區D2地塊以
轉租賃轉移批給權利公證書的第三條第一款。上述地段透過公
佈於二零零五年三月三十日第十三期《澳門特別行政區公報》第
二組的第34/2005號運輸工務司司長批示批予澳門工業園區發
展有限公司，該批示其後經公佈於二零零六年六月七日第二十三
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Extracto de despacho
Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 16 de
Janeiro de 2019:
É autorizada a alteração da cláusula 3.ª, n.º 1, da escritura de
Transmissão por Subarrendamento de Direitos da Concessão, exarada no dia 15 de Setembro de 2005 e lavrada
a fls. 60 e seguintes do livro n.º 211, no Cartório do Notário
Privado Dr. Carlos Duque Simões, entre a Sociedade para o
Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada e a Companhia de Investimento Kuan Va Tin Tei (Internacional), Limitada, referente à Parcela D2 da Zona de Macau
do Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau,
situado na península de Macau, junto à Estrada Marginal
da Ilha Verde, de que é titular a Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada,
conforme Despacho do Secretário para os Transportes e
Obras Públicas n.º 34/2005, publicado no Boletim Oficial da
RAEM n.º 13/2005, II Série, de 30 de Março, e parcialmente

