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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de oito lugares de auxiliar, da carreira de auxiliar, 1.º escalão, 
área de servente, por regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Alfândega da RAEM, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 
2 de Janeiro de 2019, a entrevista de selecção do concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais externo, 
com a duração de 15 minutos, terá lugar entre 8 e 18 de Abril 
de 2019, das 9,30 às 12,30 horas e das 14,45 às 17,30 horas e 
será realizada na sede do Edifício dos Serviços de Alfândega, 
sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I. SW, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora para a reali-
zação da entrevista de selecção, bem como outras informações 
de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 27 de Março 
de 2019, na sede do Edifício dos Serviços de Alfândega, sito na 
Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I. SW, Macau, podendo 
ser consultada no local indicado dentro do horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 
destes Serviços — http://www.customs.gov.mo/ — e na página 
electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Alfândega, aos 21 de Março de 2019.

O Subdirector-geral, substituto, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Aviso

Despacho n.º 34/2019

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 
22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
e do n.º 3 do Despacho da Secretária para a Administração e 
Justiça n.º 8/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
dos Assuntos dos Registos e do Notariado, Lao Chi Ieng Josefina, 
as minhas competências próprias e delegadas seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias;

海 關

通 告

茲公佈，為填補澳門特別行政區海關以行政任用合同制度任

用雜役範疇勤雜人員職程第一職階勤雜人員八個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年一月二日第一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理

制度的專業或職務能力評估開考通告，本部門定於二零一九年

四月八日至十八日早上九時三十分至中午十二時三十分，下午二

時四十五分至五時三十分為專業或職務能力評估開考的准考人

舉行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門媽閣上街嘉路

一世船塢西南端海關總部大樓。

參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料以及

與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年三月二十七日張

貼於澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關總部大樓。准考人

可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週

五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本部門

網頁（http://www.customs.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年三月二十一日於海關

代副關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $1,541.00）

法 務 局

通 告

第34/2019號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條第一款及第二十三條，以及第8/2015號行政法務司司長

批示第三款的規定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予登記及公證

事務廳廳長劉芷瑩：

（一）批准享受年假；

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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（二）就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出

決定；

（三）審批合理或不合理解釋之缺勤；

（四）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由其處理

的文書。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認廳長劉芷瑩自二零一九年三月六日起在本授權及轉

授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經行政法務司司長在二零一九年三月十二日的批示確認）

二零一九年三月二十日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $2,085.00）

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;

3) Justificar ou injustificar faltas;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela chefe de 
departamento, Lao Chi Ieng Josefina, no âmbito das presentes 
delegações e subdelegações de competências, desde o dia 6 de 
Março de 2019.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 12 de Março de 2019).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 20 de 
Março de 2019.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2019 年 2 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Fevereiro de 2019
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二零一九年三月十五日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 15 de Março de 2019.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $252,340.00）
(Custo desta publicação $ 252 340,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 001/DHAL/2019 

«Prestação de serviços de arborização e manutenção nos 

cemitérios públicos da Península de Macau»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada na 
sessão de 15 de Março de 2019, se acha aberto o concurso 
público para a «Prestação de serviços de arborização e manu-
tenção nos cemitérios públicos da Península de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 

市 政 署

公 告

第001/DHAL/2019號公開招標——

“為澳門半島之公共墳場提供綠化及保養服務”

按二零一九年三月十五日市政署市政管理委員會決議，現

就“為澳門半島之公共墳場提供綠化及保養服務”進行公開招

標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章程



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5095

para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Al-
meida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma 
gratuita através da página electrónica deste Instituto (http://
www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem descarregar os 
documentos acima referidos, sendo também da sua responsabi-
lidade a consulta de actualizações e alterações das informações 
na nossa página electrónica durante o período de entrega das 
propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 17 de Abril de 2019. Os concorrentes ou seus represen-
tantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo 
de Expediente e Arquivo da Divisão Administrativa e prestar 
uma caução provisória de $ 30 600,00 (trinta mil e seiscentas 
patacas). A caução provisória pode ser entregue na Tesouraria 
da Divisão de Assuntos Financeiros do Departamento de Ges-
tão Financeira do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, 
n.º 163, Macau, por depósito em dinheiro, cheque ou garantia 
bancária, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais».

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Aveni-
da da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 6.º andar, 
pelas 10,00 horas do dia 24 de Abril de 2019. Além disso, o 
IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 
10,00 horas do dia 2 de Abril de 2019, terça-feira, na Divisão 
de Formação e Documentação do IAM. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 25 de Março de 
2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Concurso Público n.º 002/DHAL/2019 

«Prestação de serviços de arborização e manutenção nos 

cemitérios públicos das Ilhas»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada na 
sessão de 15 de Março de 2019, se acha aberto o concurso pú-
blico para a «Prestação de serviços de arborização e manuten-
ção nos cemitérios públicos das Ilhas».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 
para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Al-
meida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma 
gratuita através da página electrónica deste Instituto (http://
www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem descarregar os 
documentos acima referidos, sendo também da sua responsabi-
lidade a consulta de actualizações e alterações das informações 
na nossa página electrónica durante o período de entrega das 
propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 17 de Abril de 2019. Os concorrentes ou seus represen-
tantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo 
de Expediente e Arquivo da Divisão Administrativa e prestar 
uma caução provisória de $ 57 600,00 (cinquenta e sete mil 
e seiscentas patacas). A caução provisória pode ser entregue 

及承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載，如有意投標者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投

標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年四月十七日下午五時

正。投標人或其代表須將有關標書及文件遞交至行政處文

書及檔案中心，並須繳交臨時保證金澳門幣叁萬零陸佰元正

（$30,600.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支

票或銀行擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163

號本署財務管理廳財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年四月二十四日上午十時，於本署培訓

及資料儲存處（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。本

署將於二零一九年四月二日（星期二）上午十時，於培訓及資料

儲存處舉行招標解釋會。

二零一九年三月二十五日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $2,005.00）

第002/DHAL/2019號公開招標——

“為離島之公共墳場提供綠化及保養服務”

按二零一九年三月十五日市政署市政管理委員會決議，現就

“為離島之公共墳場提供綠化及保養服務”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章程

及承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載，如有意投標者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投

標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年四月十七日下午五時

正。投標人或其代表須將有關標書及文件遞交至行政處文書

及檔案中心，並須繳交臨時保證金澳門幣伍萬柒仟陸佰元正

（$57,600.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票
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na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Depar-
tamento de Gestão Financeira do IAM, sita na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, Macau, por depósito em dinheiro, 
cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto para os 
Assuntos Municipais».

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Aveni-
da da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 6.º andar, 
pelas 10,00 horas do dia 25 de Abril de 2019. Além disso, o 
IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 
15,00 horas do dia 2 de Abril de 2019, terça-feira, na Divisão 
de Formação e Documentação do IAM. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 25 de Março de 
2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Li Li, Ieong Lok Tong, Ieong Lok Lam, 
Ao Lan Heong e Ieong Seng, viúva, filha, filho, mãe e pai de 
Ieong Ka Wa, que foi guarda, do Corpo de Polícia de Seguran-
ça Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-
vida a pretensão dos requerentes, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 19 de Março de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Venda em hasta pública

Faz-se público que se vai realizar uma venda em hasta públi-
ca de sucata resultante de veículos, de bens (vinho) e de sucata 
de bens, que reverteram a favor da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos da lei ou que foram abatidos 
à carga pelos serviços públicos. Os locais, dias e horas marca-
das para visualização dos bens agora colocados à venda, para 
efeitos de prestação da caução e da hasta pública propriamente 
dita, são os seguintes:

Visualização dos bens

1. Sucata resultante de veículos e sucata de bens

或銀行擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號

本署財務管理廳財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年四月二十五日上午十時，於本署培訓

及資料儲存處（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。本

署將於二零一九年四月二日（星期二）下午三時，於培訓及資料

儲存處舉行招標解釋會。

二零一九年三月二十五日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $1,892.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

茲公佈，治安警察局已故警員楊家華之遺孀黎麗、女兒楊樂

童、兒子楊樂霖、母親區蘭香及父親楊成現向本退休基金會申請

遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示

刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請

應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要

求將被接納。

二零一九年三月十九日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $986.00）

財 政 局

公 告

公開拍賣

本局將以公開拍賣形式出售根據法例撥歸澳門特別行政區

或屬公共實體報廢的車輛廢鐵、物品（酒類）及廢棄物品。有關

查看售賣物品、繳付保證金及公開拍賣當日的地點、日期及時間

如下： 

查看物品 

1. 車輛廢鐵及廢棄物品
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Na tabela abaixo indicada encontram-se discriminados os 
lotes de sucata resultante de veículos e de sucata de bens colo-
cados à venda, bem como, a respectiva data, hora e local para 
visualização dos mesmos na presença de trabalhadores da Di-
recção dos Serviços de Finanças:

N.º de 
lote 

Local de 
armaze-
namento

Data de 
identificação

Horário (1) Local (2)

VS01 
(parte), 
VS02, 
VS03, 
MS01 
(parte),
MS02, 
MS03
L02

Taipa e 
Coloane

02/04/2019 10:00 Parque de 
estacionamento 
provisório para 
veículos abando-
nados (Estrada 
de Flor de Lotus, 
Coloane)

VS01 
(parte),
MS01 
(parte)

Macau 02/04/2019 15:00 Edifício Veng Fu 
San Chun 
(Rua da Penha, 
n.os 3 – 3C, Macau)

L01 Macau 03/04/2019 10:00 Amazém de Ilha 
Verde d a D S F 
(Estrada Margi-
nal da Ilha Ver-
de, Rua das Ca-
mélias, Macau)

Notas

(1) A visualização de sucata resultante de veículos e de suca-
ta de bens inicia-se, impreterivelmente, quinze minutos após a 
hora marcada, não sendo disponibilizada uma outra oportuni-
dade para o efeito. Os interessados devem providenciar meio 
de transporte para se deslocarem ao local de armazenamento 
de cada lote.

(2) Para se dirigirem aos locais de armazenamento de sucata 
resultante de veículos e de sucata de bens, devem os interessa-
dos concentrar-se nos locais acima indicados.

Não há lugar à visualização de sucata resultante de veículos 
e de sucata de bens no dia da realização da hasta pública, mas 
são projectadas fotografias dos mesmos através de computador.

2. Bens (vinho)

Há lugar à visualização dos bens no local da realização da 
hasta pública, e, simultaneamente, são projectadas fotografias 
dos mesmos através de computador.

3. As listas de bens podem ser consultadas na sobreloja do 
Edifício «Finanças», ou na página electrónica desta Direcção 
de Serviços (website: http://www.dsf.gov.mo). As listas dos bens 
com descrição pormenorizada podem ser consultadas no 8.º 
andar do Edifício «Finanças», sala 803.

Prestação de caução

Período: Desde a data do anúncio até ao dia 9 de Abril 
de 2019.

在財政局工作人員陪同下可於下表所載的日期、時間及地點

查看相關出售的車輛廢鐵及廢棄物品：

物品批號
存放

地區

查看

日期
時間(1) 地點(2)

VS01（部份）、

VS02、VS03 

MS01（部份）

MS02、MS03

L02

氹仔

及路環

2019年

4月2日

上午十時 遺棄車輛臨時

停放場

（ 路 環 蓮 花

路）

VS01（部份）、

MS01（部份）

澳門 2019年

4月2日

下午三時 永富新邨

（澳門西坑街

3-3C）

L01 澳門 2019年

4月3日

上午十時 財政局青洲倉

庫

（澳門青洲河

邊馬路、山茶

街）

註： 

（1）上述指定時間起計十五分鐘，即出發查看車輛廢鐵及

廢棄物品，逾時不候，亦不另作安排。查看物品的人士須自備交

通工具前往各批物品的查看地點。

（2）有興趣的人士須於上述指定地點集合，以便前往存放

車輛廢鐵及廢棄物品的地區。

拍賣當日不設查看車輛廢鐵及廢棄物品的環節，僅只透過

電腦圖示展出。

2. 物品（酒類）

於拍賣當日可於現場查看，相關圖片亦同時透過電腦展出。

3. 物品清單可於財政局大樓閣樓查看或於本局網頁瀏覽（網

址：http://www.dsf.gov.mo）。詳盡清單可於財政局大樓8樓803

室查看。

繳付保證金

提交日期：由公告日起至2019年4月9日
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Montante: $5 000,00 (cinco mil patacas).

Modo de 
prestação da
caução:

— Por depósito em numerário ou cheque, o 
qual será efectuado mediante a respectiva 
guia de depósito e paga em instituição bancá-
ria nela indicada. A referida guia de depósito 
será obtida na sala 803 do 8.º andar do Edifí-
cio «Finanças», sito em Macau na Avenida da 
Praia Grande, n.os 575, 579 e 585; ou,

— Por garantia bancária, de acordo com o 
modelo constante do anexo I das Condições 
de Venda.

Realização da hasta pública 

Data: 10 de Abril de 2019 (quarta-feira).

Horário:
às 9,00 horas — registo de presenças;
às 10,00 horas — início da hasta pública.

Local: Auditório, na Cave do Edifício «Finanças», 
sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, 
n.os 575, 579 e 585.

Consulta das condições de venda 

As condições de venda podem ser:

— obtidas na sala 803 do 8.º andar do Edifício «Finanças», 
sita em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585;

— consultadas na sobreloja do Edifício «Finanças», ou na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Finanças (web-
site: http://www.dsf.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 22 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 4 972,00)

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

提交金額：澳門元伍仟圓正

提交方式：現金或支票存款/銀行擔保

     ——以現金或支票存款，需先親臨澳門南灣大馬 

     路575，579及585號財政局大樓8樓803室索取存

     款憑單，並於指定的銀行機構繳付

     ——銀行擔保應遵照售賣條件附件一的格式

公開拍賣 

日期：2019年4月10日（星期三）

時間：上午九時（出席登記）

   上午十時（公開拍賣）

地點：澳門南灣大馬路575，579及585號財政局大樓地庫演講廳

查詢售賣條件

相關售賣條件可到澳門南灣大馬路575，579及585號財政局

大樓8樓803室索閱，或於財政局大樓閣樓查看，或瀏覽本局網頁

（網址: http://www.dsf.gov.mo）

二零一九年三月二十二日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $4,972.00）

跨年度負擔明細清單

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准的跨年度

負擔：

分段支付編號 : 2019-P001

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 環境保護局

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 

組織分類 : 60122000

Classificação orgânica

獲判給實體 : Fichtner Macau — Consultoria de Engenharia e Gestão, Limitada

Adjudicatário
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判給事項 : 「固體廢物處理設施工程項目管理及監察顧問」服務

Assunto da adjudicação  Serviços de «Consultadoria para a Gestão e a Fiscalização do Projecto de 

Construção de Instalações de Tratamento de Resíduos Sólidos»

總金額 : $176,560,000.00

Valor total

核准日期 : 2019/02/25

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................. $33,757,920.00

 2020 ............................................................................................................$47,405,470.00

 2021 ............................................................................................................ $35,384,400.00

 2022............................................................................................................ $41,202,630.00

 2023 ............................................................................................................ $17,164,020.00

 2024 ..............................................................................................................$1,645,560.00

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do n.º 2 
do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publi-
cam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas pelo 
Chefe do Executivo:

分段支付編號 : 2019-D001

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第528/2017號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 528/2017

承擔預算部門 : 澳門保安部隊事務局——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau — Orçamento do 

Serviço

組織分類 : 50400100

Classificação orgânica

獲判給實體 : 新天地貿易有限公司

Adjudicatário  Sociedade de Comércio Golden Blossom, Limitada

判給事項 : 防爆及防彈物品

Assunto da adjudicação  Artigos Antiexplosivos e Antibala

總金額 : $2,519,690.00

Valor total

核准日期 : 2019/02/21

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2018 ..................................................................................................................$437,400.00

 2019 .............................................................................................................. $2,082,290.00

分段支付編號 : 2019-D002

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第528/2017號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 528/2017

承擔預算部門 : 澳門保安部隊事務局——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau — Orçamento do 

Serviço

組織分類 : 50400100

Classificação orgânica

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准修改的跨

年度負擔：
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獲判給實體 : 澳門槍店

Adjudicatário  Loja de Armas Macau

判給事項 : 防爆及防彈物品

Assunto da adjudicação  Artigos Antiexplosivos e Antibala

原金額 : $1,671,730.00

Valor inicial

修改後金額 : $1,421,730.00

Valor alterado

核准日期 : 2019/02/21

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2018 ..................................................................................................................$683,810.00

 2019 ..................................................................................................................$737,920.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 15 de Março de 2019. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 4 406,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Aviso

A presidente, substituta, do Instituto de Promoção do Co-
mércio e do Investimento de Macau, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 31.º do Estatuto Privativo do Pessoal do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, e no 
n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento de Prestação de Trabalho 
Extraordinário, bem como do disposto no n.º 1 do artigo 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo, decidiu, por des-
pacho de 20 de Março de 2019, o seguinte:

1. É delegada nos vogais executivos do Instituto de Promo-
ção do Comércio e do Investimento de Macau, Luiz Jacinto e 
Vong Vai Lon, Agostinho, em relação ao pessoal gerido sob as 
áreas das suas responsabilidades, a competência para autorizar 
a prestação de trabalho extraordinário, até ao limite legalmen-
te permitido.

2. São ratificados todos os actos praticados pelos referidos 
delegados, no âmbito desta delegação de competências, desde 
1 de Fevereiro de 2019. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 20 de Março de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Irene Va Kuan Lau.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

二零一九年三月十五日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $4,406.00）

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

通 告

澳門貿易投資促進局代主席根據《澳門貿易投資促進局人

員通則》第三十一條第二款及《提供超時工作之規章》第三條

第一款之規定，並根據《行政程序法典》第三十七條第一款之規

定，透過二零一九年三月二十日的批示作出如下決定：

一. 授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森及執行委員黃

偉倫批准其管理部門的工作人員提供不超過法定上限之超時工

作的相關權限。

二. 由二零一九年二月一日起，上述的獲授權人在本授權範

圍內所作的行為均予以追認。

三. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自刊登於《澳門特

別行政區公報》之日起產生效力。

二零一九年三月二十日於澳門貿易投資促進局

代主席 劉關華

（是項刊登費用為 $1,462.00）



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5101

澳
 門
 金
 融
 管
 理
 局

A
U

TO
R

ID
A

D
E 

M
O

N
ET

Á
R

IA
 D

E 
M

A
CA

U

澳
門
財
政
儲
備

R
E

SE
R

V
A

 F
IN

A
N

C
E

IR
A

 D
A

 R
A

E
M

資
產
負
債
分
析
表

Si
no

ps
e 

do
s 

va
lo

re
s 

ac
ti

vo
s 

e 
pa

ss
iv

os

（
於
八
月
十
九
日
第

8/
20

11
號
法
律
核
准
之
澳
門
財
政
儲
備
制
度
第
十
二
條
）

(A
rt

ig
o 

12
.º 

da
 L

ei
 n

.º 
8/

20
11

, d
e 

19
 d

e 
A

go
st

o 
de

 2
01

1)

於
二
零
一
九
年
一
月
三
十
一
日

B
al

an
ço

 e
m

 3
1 

de
 J

an
ei

ro
 d

e 
20

19
	

澳
門
元

 
(P

at
ac

as
)

資
產
帳
戶

 A
C

T
IV

O
負
債
帳
戶

 P
A

SS
IV

O

財
政
儲
備
資
產

 R
es

er
va

s 
fi

na
nc

ei
ra

s 
da

 R
A

E
M

51
4,

31
0,

36
9,

40
6.

86
其
他
負
債

 O
ut

ro
s 

va
lo

re
s 

pa
ss

iv
os

2,
14

6,
10

2,
27

5.
23

 
銀
行
結
存

 D
ep

ós
it

os
 e

 c
on

ta
s 

co
rr

en
te

s
30

9,
92

6,
69

3,
60

7.
42

 
債
券

 T
ít

ul
os

 d
e 

cr
éd

it
o

11
7,

24
5,

61
3,

91
1.

58

 
外
判
投
資

 I
nv

es
ti

m
en

to
s 

su
b-

co
nt

ra
ta

do
s 

*
87

,1
35

,1
20

,0
39

.8
6

財
政
儲
備
資
本

 R
es

er
va

s 
pa

tr
im

on
ia

is
51

5,
67

2,
21

4,
40

7.
39

 
其
他
投
資

 O
ut

ra
s 

ap
lic

aç
õe

s
2,

94
1,

84
8.

00
 
基
本
儲
備

 R
es

er
va

 b
ás

ic
a

14
8,

88
8,

22
3,

70
0.

00

 
超
額
儲
備

 R
es

er
va

 e
xt

ra
or

di
ná

ri
a

25
9,

91
4,

87
8,

03
7.

42

其
他
資
產

 O
ut

ro
s 

va
lo

re
s 

ac
ti

vo
s

3,
50

7,
94

7,
27

5.
76

 
本
期
盈
餘

 R
es

ul
ta

do
 d

o 
ex

er
cí

ci
o

6,
86

9,
11

2,
66

9.
97

總
計

 T
ot

al
 d

o 
ac

ti
vo

51
7,

81
8,

31
6,

68
2.

62
總
計

 T
ot

al
 d

o 
pa

ss
iv

o
51

7,
81

8,
31

6,
68

2.
62

* 
前
譯
：
外
託
管
理
基
金

 T
ra

du
çã

o 
an

te
ri

or
: F

un
do

s 
di

sc
ri

ci
on

ár
io

s



5102 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2019 年 3 月 27 日

貨
幣
發
行
及
財
務
廳

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
E

m
is

sã
o 

M
on

et
ár

ia
 e

 F
in

an
ce

ir
o

方
慧
敏

F
on

g 
V

ai
 M

an

行
政
管
理
委
員
會

P
el

’O
 C

on
se

lh
o 

de
 A

dm
in

is
tr

aç
ão

陳
守
信

C
h

an
 S

au
 S

an

伍
文
湘

N
g 

M
an

 S
eo

ng

李
可
欣

L
ei

 H
o 

Ia
n

, E
st

he
r

黃
立
峰

V
on

g 
L

ap
 F

on
g

黃
善
文

V
on

g 
S

in
 M

an
（
是
項
刊
登
費
用
為

 $
3,

72
0.

00
）

(C
us

to
 d

es
ta

 p
ub

li
ca

çã
o 

$ 
3 

72
0,

00
)



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5103

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Lista

De acordo com o estipulado na alínea d) do n.º 4 do artigo 
163.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança 
de Macau (EMFSM), vigente, publica-se a lista de classificação 
final do concurso de admissão ao curso de promoção ao posto 
de subchefe da carreira ordinária e da carreira de músico do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 13, II Série, de 27 de 
Março de 2019, por homologação do comandante do CPSP, de 
20 de Março de 2019:

1. Candidatos aptos:

Carreira ordinária

Posto Número  Nome Classificação 
  final

Número 
de 

ordem

Guarda 
principal 236 981 Chan Tat Fong ............. 9,1 1

» 217 981 Lei Kou Lon ................ 9,0 2

» 183 961 U Kuok Kun ................ 9,0 3

» 193 971 Ng Kuok Wa ................ 9,0 4

» 338 951 Song Lai Cheng ........... 8,9 5

» 126 961 Kuan Kin Cheong ....... 8,9 6

» 149 931 Lio Sut Tong ................ 8,9 7

» 207 930 Wong In Na .................. 8,8 8

» 171 971 Lee Chi Lun ................ 8,8 9

» 174 991 Tang Chi Hou .............. 8,8 10

» 215 981 Lam Chi Kong ............. 8,8 11

» 180 911 Cheang Kuong ............. 8,8 12

» 277 951 Choi Io Hou ................. 8,8 13

» 239 981 Cheong I Hang ............ 8,8 14

» 185 951 Lei Chio Meng ............ 8,8 15

» 180 931 Ip Cheong Peng ........... 8,8 16 Z)

» 135 971 Lei Ieok Nang .............. 8,8 17

» 178 961 Cheang Chon Man ..... 8,7 18

» 174 961 Lao Kam Piu................ 8,7 19

» 322 951 Chao Kin San .............. 8,7 20

» 161 991 Leong I Hang .............. 8,7 21

» 190 981 Mou Kim Hou ............. 8,7 22

» 231 961 Cheang Man ................ 8,7 23

» 215 991 Cheong Meng Vai ....... 8,7 24

» 154 991 Lao Pou Kit .................. 8,7 25

» 118 991 Chu Tin Cheong .......... 8,7 26

» 203 921 Chan Chon Ngai ......... 8,7 27

治 安 警 察 局

名 單

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》（E M F S M）

第一百六十三條第四款d）項之規定，刊登有關二零一九年三月

二十七日第十三期第二組《澳門特別行政區公報》所公佈關於開

設治安警察局普通職程及音樂職程之副警長升級課程錄取考

試，經治安警察局局長於二零一九年三月二十日確認的最後評核

名單如下：

1. 合格者：

普通職程

職級 編號  姓名 最後分數 排名

首席警員 236981 陳達豐 ............................... 9.1 1

" 217981 李高倫 ............................... 9.0 2

" 183961 余國權 ............................... 9.0 3

" 193971 吳國華 ............................... 9.0 4

" 338951 宋禮清 ............................... 8.9 5

" 126961 關健祥 ............................... 8.9 6

" 149931 廖雪冬 ............................... 8.9 7

" 207930 黃燕娜 ............................... 8.8 8

" 171971 李智麟 ............................... 8.8 9

" 174991 鄧志豪 ............................... 8.8 10

" 215981 林志江 ............................... 8.8 11

" 180911 鄭光 ................................... 8.8 12

" 277951 蔡耀毫 ............................... 8.8 13

" 239981 張義恆 ............................... 8.8 14

" 185951 李釗銘 ............................... 8.8 15

" 180931 葉長平 ............................... 8.8 16 Z）

" 135971 李若能 ............................... 8.8 17

" 178961 鄭俊文 ............................... 8.7 18

" 174961 劉錦標 ............................... 8.7 19

" 322951 周健新 ............................... 8.7 20

" 161991 梁以恆 ............................... 8.7 21

" 190981 毛劍豪 ............................... 8.7 22

" 231961 鄭文 ................................... 8.7 23

" 215991 張鳴威 ............................... 8.7 24

" 154991 劉寶傑 ............................... 8.7 25

" 118991 朱天祥 ............................... 8.7 26

" 203921 陳俊毅 ............................... 8.7 27



5104 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2019 年 3 月 27 日

職級 編號  姓名 最後分數 排名

首席警員 142001 鍾偉明 ............................... 8.7 28

" 290961 梁榮輝 ............................... 8.7 29

" 110011 趙偉業 ............................... 8.7 30

" 130961 胡振文 ............................... 8.6 31

" 331930 潘文娥 ............................... 8.6 32

" 253960 龎筱泳 ............................... 8.6 33

" 117981 陳柱培 ............................... 8.6 34

" 155980 周美倫 ............................... 8.6 35

" 256991 關少龍 ............................... 8.6 36

" 139931 梁惠錢 ............................... 8.6 37

" 197941 留榮宗 ............................... 8.6 38

" 142991 林國偉 ............................... 8.6 39

" 275971 吳華山 ............................... 8.6 40

" 273961 張培池 ............................... 8.5 41

" 174981 李建秋 ............................... 8.5 42

" 180981 梁志江 ............................... 8.5 43

" 168931 黃日雲 ............................... 8.5 44

" 244981 陳志勇 ............................... 8.5 45

" 303961 楊子傑 ............................... 8.5 46

" 117961 鄭潤乾 ............................... 8.5 47

" 297951 梁錦山 ............................... 8.5 48

" 226961 蔡峰奇 ............................... 8.5 49

" 139991 林文亮 ............................... 8.5 50

" 224991 容志堅 ............................... 8.5 51

" 106011 李萬寧 ............................... 8.5 52

" 135941 何振邦 ............................... 8.5 53

" 179991 施首陽 ............................... 8.5 54

" 227991 鄺展麟 ............................... 8.5 55

" 113011 伍新權 ............................... 8.5 56

" 259991 鄭君沛 ............................... 8.5 57

" 128011 盧家威 ............................... 8.5 58

" 115971 馮國光 ............................... 8.4 59

" 325920 王嘉麗 ............................... 8.4 60

" 278951 李家聰 ............................... 8.4 61

" 209941 鄭永賢 ............................... 8.4 62

" 178981 梁振邦 ............................... 8.4 63

" 148951 郭麗勇 ............................... 8.4 64

" 278961 黃宇倫 ............................... 8.4 65

Posto Número  Nome Classificação 
  final

Número 
de 

ordem

Guarda 
principal

142 001 Chong Wai Meng 
William ......................... 8,7 28

» 290 961 Leung Veng Fai ........... 8,7 29

» 110 011 Chiu Vai Ip ................... 8,7 30

» 130 961 Vu Chan Man .............. 8,6 31

» 331 930 Pun Man Ngo .............. 8,6 32

» 253 960 Pong Sio Weng............. 8,6 33

» 117 981 Chan Chu Pui .............. 8,6 34

» 155 980 Chao Mei Lun ............. 8,6 35

» 256 991 Kwan Siu Lung ............ 8,6 36

» 139 931 Leong Vai Chun .......... 8,6 37

» 197 941 Lao Weng Chong ........ 8,6 38

» 142 991 Lam Kuok Wai ............ 8,6 39

» 275 971 Ng Wa San .................... 8,6 40

» 273 961 Cheong Pui Chi ........... 8,5 41

» 174 981 Lei Kin Chao ............... 8,5 42

» 180 981 Leong Chi Kong .......... 8,5 43

» 168 931 Wong Iat Wan .............. 8,5 44

» 244 981 Chan Chi Iong ............. 8,5 45

» 303 961 Ieong Chi Kit ............... 8,5 46

» 117 961 Cheang Ion Kin ........... 8,5 47

» 297 951 Leung Kam San .......... 8,5 48

» 226 961 Choi Fong Kei ............. 8,5 49

» 139 991 Lam Man Leong ......... 8,5 50

» 224 991 Yung Chi Kin .............. 8,5 51

» 106 011 Lee Man Ning ............. 8,5 52

» 135 941 Ho Chun Pong ............. 8,5 53

» 179 991 Si Sao Ieong ................. 8,5 54

» 227 991 Kuong Chin Lon ......... 8,5 55

» 113 011 Ng San Kun .................. 8,5 56

» 259 991 Cheang Kuan Pui ........ 8,5 57

» 128 011 Lou Ka Wai .................. 8,5 58

» 115 971 Fong Kuok Kuong ...... 8,4 59

» 325 920 Wong Ka Lai ................ 8,4 60

» 278 951 Lei Ka Chong .............. 8,4 61

» 209 941 De Sousa Paiva 
Henrique ...................... 8,4 62

» 178 981 Leong Chan Pong ....... 8,4 63

» 148 951 Kuok Lai Iong ............. 8,4 64

» 278 961 Wong U Lon ................ 8,4 65
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職級 編號  姓名 最後分數 排名

首席警員 182991 羅比士 ............................... 8.4 66

" 303931 黃健安 ............................... 8.4 67

" 258971 黃劍山 ............................... 8.4 68

" 289991 陳佳佳 ............................... 8.4 69

" 111970 毛凱茵 ............................... 8.4 70

" 127981 周志創 ............................... 8.4 71

" 114991 施佳維 ............................... 8.4 72

" 128001 黃漢亮 ............................... 8.4 73

" 230971 譚浩洋 ............................... 8.4 74

" 123981 黃文傑 ............................... 8.3 75

" 279931 陳俊陽 ............................... 8.3 76

" 163980 洪巧賢 ............................... 8.3 77

" 108011 李永康 ............................... 8.3 78

" 119910 卓淑嫻 ............................... 8.3 79

" 204961 周國龍 ............................... 8.3 80

" 199981 李瑞鵬 ............................... 8.3 81

" 106981 吳志潑 ............................... 8.3 82

" 166961 陳耀 ................................... 8.3 83

" 210951 何偉騰 ............................... 8.2 84

" 238971 林健聰 ............................... 8.2 85

" 283931 林沃溪 ............................... 8.2 86

" 273991 戴華盛 ............................... 8.2 87

" 292931 陳建才 ............................... 8.2 88

" 240991 吳浩強 ............................... 8.2 89

" 136970 古燕群 ............................... 8.2 90

" 337930 吳少珍 ............................... 8.2 91

" 142011 侯世震 ............................... 8.2 92

" 122021 張耀升 ............................... 8.2 93

" 247991 龎啓釗 ............................... 8.2 94

" 171991 朱健珊 ............................... 8.2 95

" 212991 吳永超 ............................... 8.2 96

" 164031 曹健舟 ............................... 8.2 97

" 209981 陳志輝 ............................... 8.1 98

" 219991 禤偉傑 ............................... 8.1 99

" 211991 林子健 ............................... 8.1 100

" 110001 黃芬華 ............................... 8.1 101

" 236991 張康 ................................... 8.1 102

" 112011 黃東山 ............................... 8.1 103

" 282961 黃福才 ............................... 8.1 104

Posto Número  Nome Classificação 
  final

Número 
de 

ordem

Guarda 
principal

182 991 Camoesas Lopes João 
Manuel .......................... 8,4 66

» 303 931 Wong Kin On .............. 8,4 67

» 258 971 Wong Kim San ............ 8,4 68

» 289 991 Chan Kai Kai ............... 8,4 69

» 111 970 Mou Hoi Ian ................ 8,4 70

» 127 981 Chao Chi Chong ......... 8,4 71

» 114 991 Si Kai Wai .................... 8,4 72

» 128 001 Wong Hon Leong ....... 8,4 73

» 230 971 Tam Hou Yeong .......... 8,4 74

» 123 981 Vong Man Kit .............. 8,3 75

» 279 931 Chan Chon Ieong ........ 8,3 76

» 163 980 Hong Hao In ................ 8,3 77

» 108 011 Lei Weng Hong ........... 8,3 78

» 119 910 Cheok Sok Han ........... 8,3 79

» 204 961 Chao Kuok Long ........ 8,3 80

» 199 981 Li Soi Pang ................... 8,3 81

» 106 981 Ng Chi Put.................... 8,3 82

» 166 961 Chan Io ......................... 8,3 83

» 210 951 Ho Wai Tang ................ 8,2 84

» 238 971 Lam Kin Chong .......... 8,2 85

» 283 931 Lam Iok Kai ................ 8,2 86

» 273 991 Tai Wa Seng ................. 8,2 87

» 292 931 Chan Kin Choi ............ 8,2 88

» 240 991 Ng Hou Keong ............ 8,2 89

» 136 970 Ku In Kuan .................. 8,2 90

» 337 930 Ng Sio Chan ................. 8,2 91

» 142 011 Hao Sai Chan .............. 8,2 92

» 122 021 Cheong Yiu Seng ........ 8,2 93

» 247 991 Pong Kai Chio ............. 8,2 94

» 171 991 Chu Kin San ................ 8,2 95

» 212 991 Ng Weng Chio ............. 8,2 96

» 164 031 Chou Kin Chao ........... 8,2 97

» 209 981 Chan Chi Fai................ 8,1 98

» 219 991 Hun Vai Kit.................. 8,1 99

» 211 991 Lam Chi Kin ................ 8,1 100

» 110 001 Wong Fan Wa .............. 8,1 101

» 236 991 Cheong Hong .............. 8,1 102

» 112 011 Wong Tong San ........... 8,1 103

» 282 961 Wong Fok Choi ........... 8,1 104
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職級 編號  姓名 最後分數 排名

首席警員 132001 譚顯文 ............................... 8.1 105

" 127051 梁振華 ............................... 8.1 106

" 282991 吳健輝 ............................... 8.1 107

" 114951 關鴻創 ............................... 8.0 108

" 120991 劉捷鵬 ............................... 8.0 109

" 106021 梁偉雄 ............................... 8.0 110

" 175981 林少強 ............................... 7.9 111

" 133011 郭永生 ............................... 7.8 112

" 115031 麥劍豪 ............................... 7.8 113

" 130001 林慶良 ............................... 7.8 114

" 132011 陳亦武 ............................... 7.8 115

" 102021 蔡德成 ............................... 7.8 116

" 164951 梁廣雄 ............................... 7.8 117

" 169981 陳長強 ............................... 7.6 118

音樂職程

職級 編號  姓名 最後分數 排名

首席警員 151063 謝佩曼 ............................... 8.3 1

" 222093 黃日勁 ............................... 8.0 2

" 368093 盧志輝 ............................... 7.9 3

備註：

Z）根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第

一百六十五條第四款之規定。

2. 不合格者：

普通職程

 職級 編號  姓名 被淘汰項目

首席警員 148031 歐君保 h）

" 202951 麥偉明 i）

" 215961 許炳威 a）

" 124931 梁家樂 b）

" 304951 李樂錦 b）

" 132970 林鳳珊 h）

" 119991 陳敬文 a）

" 238991 李堅華 e）

" 283961 馬化鴻 a）

" 113981 黃文傑 a）

" 152961 吳國興 e）

Posto Número  Nome Classificação 
  final

Número 
de 

ordem

Guarda 
principal 132 001 Tam Hin Man .............. 8,1 105

» 127 051 Leong Chan Wa .......... 8,1 106

» 282 991 Ng Kin Fai .................... 8,1 107

» 114 951 Kuan Hong Chong ...... 8,0 108

» 120 991 Lao Chit Pang.............. 8,0 109

» 106 021 Leong Wai Hong ......... 8,0 110

» 175 981 Lam Sio Keong ............ 7,9 111

» 133 011 Kuok Weng Sang ........ 7,8 112

» 115 031 Mak Kim Hou ............. 7,8 113

» 130 001 Lam Heng Leong ........ 7,8 114

» 132 011 Chan Iek Mou ............. 7,8 115

» 102 021 Choi Tak Seng ............. 7,8 116

» 164 951 Leong Kuong Hong .... 7,8 117

» 169 981 Chan Cheong Keong ... 7,6 118

Carreira de músico

Posto Número  Nome Classificação 
  final

Número 
de

ordem

Guarda 
principal 151 063 Che Pui Man .................8,3 1

» 222 093 Vong Iat Keng ...............8,0 2

» 368 093 Lou Chi Fai ...................7,9 3

Observação:

Z) Nos termos do n.º 4 do artigo 165.º do EMFSM, vigente.

2. Candidatos não aptos:

Carreira ordinária

Posto Número  Nome Itens 
reprovados

Guarda 
principal 148 031 Ao Kuan Pou h)

» 202 951 Mak Vai Meng Antonio i)

» 215 961 Hoi Peng Wai a)

» 124 931 Leong Ka Lok b)

» 304 951 Lei Lok Kam b)

» 132 970 Lam Fong San h)

» 119 991 Arrais Viegas Eusebio a)

» 238 991 Lei Kin Wa e)

» 283 961 Ma Fa Hong a)

» 113 981 Wong Man Kit a)

» 152 961 Ung Kuok Heng e)
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 職級 編號  姓名 被淘汰項目

首席警員 117001 甄建國 a）

" 286961 梁志康 a）

" 329951 葉綠榮 a）

" 118951 周律源 a）

" 274921 謝國強 j）

" 322961 馮國養 j）

" 101951 廖天虹 j）

" 332920 林佩君 g）

" 434920 楊月卿 e）

" 110021 司徒小鵬 h）

" 151041 梁栢奇 h）

" 136011 簡仕源 a）

" 126951 李健華 a）

" 240981 張怡富 e）

" 116991 林潤秋 e）

" 168961 林輝 a）

" 214961 梁宗亮 a）

" 176991 楊振邦 j）

" 140971 胡國昌 a）

" 100981 林文樂 a）

" 195961 李健威 e）

" 274971 陳秋昇 j）

" 200921 陳建偉 j）

" 280961 Da Silva Jose Luis j）

" 252930 孫翠雲 h）

" 172991 陳振傑 a）

" 150031 區家安 a）

" 136001 鍾學靜 j）

" 133951 黃富仔 e）

" 270921 吳國忠 h）

" 142961 姚國鑫 a）

" 129991 陳華祺 a）

" 140981 吳焯倫 a）

" 302921 吳振忠 a）

" 197951 彭志榮 b）

" 326951 趙明輝 a）

" 213911 高少山 b）

" 258991 梁君華 j）

" 208981 周懷望 e）

" 213961 區偉基 j）

Posto Número  Nome Itens 
reprovados

Guarda 
principal 117 001 Ian Kin Kuok a)

» 286 961 Leong Chi Hong a)

» 329 951 Ip Lok Veng a)

» 118 951 Chao Lot Un a)

» 274 921 Che Kuok Keong j)

» 322 961 Fong Kuok Ieong j)

» 101 951 Lio Tin Hong j)

» 332 920 Lam Pui Kuan g)

» 434 920 Ieong Ut Heng e)

» 110 021 Si Tou Sio Pang h)

» 151 041 Leong Jose h)

» 136 011 Kan Si Un a)

» 126 951 Lei Kin Wa a)

» 240 981 Cheong I Fu e)

» 116 991 Lam Ion Chao e)

» 168 961 Lam Fai a)

» 214 961 Leong Chung Leong a)

» 176 991 Ieong Chun Pong j)

» 140 971 Wu Kuok Cheong a)

» 100 981 Lam Antonio Jorge a)

» 195 961 Lei Kin Wai e)

» 274 971 Chan Chao Seng j)

» 200 921 Chan Kin Wai j)

» 280 961 Da Silva Jose Luis j)

» 252 930 Sun Choi Wan h)

» 172 991 Chan Chan Kit a)

» 150 031 Au Ka On a)

» 136 001 Chong Hok Cheng j)

» 133 951 Wong Fu Chai e)

» 270 921 Ng Kuok Chong h)

» 142 961 Io Kuok Kam a)

» 129 991 Chan Wa Kei a)

» 140 981 Ung Cheok Lon a)

» 302 921 Ng Chan Chong a)

» 197 951 Pang Chi Weng b)

» 326 951 Chio Meng Fai a)

» 213 911 Kou Sio San b)

» 258 991 Leong Kuan Wa j)

» 208 981 Chao Wai Mong e)

» 213 961 Ao Wai Kei j)
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 職級 編號  姓名 被淘汰項目

首席警員 191971 余兆強 a）

" 166980 馮燕群 g）

" 254991 李振強 h）

" 228951 馮長雄 j）

" 206981 楊健豪 j）

" 124981 李應榮 h）

" 218921 黃錦華 h）

音樂職程

職級 編號  姓名 被淘汰項目

首席警員 340093 徐榮輝 b）

" 149083 李啓聰 i）

被淘汰項目：

a）跨牆

b）跳遠

c）走架空橫樑

d）引體上升

e）仰臥起坐（腹部測試）

f）掌上壓

g）跳高

h）80公尺

i）“谷巴”測試

j）放棄

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百七十二條

之規定，投考人可自本名單公布之日起計五日內向保安司司長提

起上訴。

二零一九年三月二十日於治安警察局

典試委員會：

主席：警司 陳溥棠

委員：警司 黃景輝

 副警司 歐陽宜光

（是項刊登費用為 $14,880.00）

Posto Número  Nome Itens 
reprovados

Guarda 
principal 191 971 U Sio Keong a)

» 166 980 Fong In Kuan g)

» 254 991 Lee Chan Keong h)

» 228 951 Fong Cheong Hong j)

» 206 981 Ieong Kin Hou j)

» 124 981 Lei Ieng Weng h)

» 218 921 Vong Kam Wa h)

Carreira de músico

Posto Número  Nome Itens 
reprovados

Guarda 
principal 340 093 Choi Weng Fai b)

» 149 083 Lei Antonio Kai Chong i)

Itens reprovados:

a) Muro;

b) Salto em comprimento; 

c) Passagem superior do Pórtico; 

d) Flexões de braços;

e) Flexões de tronco à frente (abdominais);

f) Extensão de braços;

g) Salto em altura;

h) 80 metros;

i) Teste «Cooper»;

j) Desistência.

Nos termos definidos no artigo 172.º do Estatuto dos Militariza-
dos das Forças de Segurança de Macau, vigente, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de cinco 
dias, contados da data da sua publicação, para o Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança.

Corpo de Polícia da Segurança Pública, aos 20 de Março de 
2019.

O Júri:

Presidente: Chan Pou Tong, comissário.

Vogais: Wong Keng Fai, comissário; e

Ao Ieong I Kuong, subcomissário.

(Custo desta publicação $ 14 880,00)
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衛 生 局

公 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階一等診療技術員（化驗職務範疇）十缺，經二零一八年

十月二十四日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政

法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第三十五條第三款的規定公佈，投考人知識考試成績名

單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及

上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

第9/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年三月七日作出的批示，為

取得《筷子基衛生中心空調系統更新及新造隔音工程》進行公開

招標。有意投標者可自二零一九年三月二十七日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳

門加思欄馬路五號一樓的衛生局物資供應暨管理處查詢有關投

標詳情，並繳付澳門幣肆拾捌元整（$48.00）以取得本次招標的

招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可

於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

有意投標者應於二零一九年四月一日上午十一時正，前往筷

子基衛生中心集合，以便實地視察本次招標標的安裝地點。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R /C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一九年四月二十九日下午五時

四十五分。

開標將於二零一九年四月三十日上午十時正在位於澳門加思

欄馬路五號地下的“多功能會議室”舉行。

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 
ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dez lugares de técnico de diagnóstico 
e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional laborato-
rial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, provi-
dos em regime de contrato administrativo de provimento dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II 
Série, de 24 de Outubro de 2018.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Concurso Público n.º 9/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Março de 2019, se 
encontra aberto o concurso público para «Obra de substitui-
ção do sistema de ar condicionado e de instalação de barreiras 
acústicas no Centro de Saúde do Fai Chi Kei», cujo programa 
do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposi-
ção dos interessados desde o dia 27 de Março de 2019, todos os 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
na Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Servi-
ços, sita no 1.º andar da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, 
onde serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento de $48,00 
(quarenta e oito patacas), a título de custo das respectivas fo-
tocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Ser-
viços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de 
ficheiros pela internet na página electrónica dos S.S. (www.
ssm.gov.mo).

Os concorrentes devem estar presentes no Centro de Saúde 
do Fai Chi Kei, no dia 1 de Abril de 2019, às 11,00 horas para 
visita de estudo ao local da instalação dos equipamentos a que 
se destina o objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente 
Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar 
Conde de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina 
às 17,45 horas do dia 29 de Abril de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 30 de Abril 
de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c 
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.
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投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

叁拾貳萬元整（$320,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”

的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一九年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,893.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階顧問診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）兩

缺，經二零一八年十一月十四日第四十六期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經

第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定公佈，投考人

知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以

供查閱。

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階首席診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）

兩缺，經二零一八年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經

第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定公佈，投考人

知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以

供查閱。

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,813.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階一等診療技術員（藥劑職務範疇）十五缺，經二零一九

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $320 000,00 (trezentas e vinte mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 893,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.
gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, área funcional 
de registografia — cardiopneumografia, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 14 de Novembro 
de 2018.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.
gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, área funcional 
de registografia — cardiopneumografia, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 7 de Novembro de 
2018.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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年二月十三日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規

修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在若

憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網

頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,144.00）

（開考編號：00619/02-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放

射職務範疇）所必需的實習，以便填補行政任用合同高級衛生技

術員職程第一職階二等高級衛生技術員（放射職務範疇）三個職

缺。經二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以考核方式進行對外開考通告。現根據經第23/2017號

行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，投考人確定名單已

張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），

並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）和行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）

（開考編號︰00219/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補統計範疇高級技

術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quinze lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica de 
1.ª classe, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 13 de Fe-
vereiro de 2019.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 00619/02-TSS)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
e disponível no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.
mo), bem como da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva 
dos candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de três estagiários ao estágio necessário para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 
área funcional radiológica, para o preenchimento de três lugares 
vagos de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
funcional radiológica, da carreira de técnico superior de saúde, 
em regime de contrato administrativo de provimento dos Servi-
ços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 30 
de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º 00219/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
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特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務

能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）。

二零一九年三月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

 （開考編號：00119/04-TS）

茲公佈，為填補衛生局資訊範疇高級技術員職程第一職階

二等高級技術員編制內五個職缺及以行政任用合同制度填補的

二十八個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經

二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考通告。現

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，將

衛生局專業或職務能力評估對外開考的投考人臨時名單張貼

在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並已上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）和行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年三月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

（開考編號︰01719/03-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補心理範疇高級技

術員職程第一職階二等高級技術員九個職缺，以及填補開考有

dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de estatística, dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 22 de  Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º 00119/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de cinco lugares vagos no quadro, e vin-
te e oito lugares vagos em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de informática, dos Serviços 
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 22 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º 01719/03-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務

能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）。

（開考編號︰01119/03-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補中藥範疇高級技

術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務

能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）。

（開考編號︰01219/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補放射衛生防護範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法

規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評

dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
nove lugares vagos, em regime de contrato administrativo de 
provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de psicologia, dos Serviços 
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servicos até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

(Ref. do Concurso n.º 01119/03-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de farmácia da medicina chinesa, dos 
Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servi-
cos até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

(Ref. do Concurso n.º 01219/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos can-
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估對外開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事

處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時

至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

（開考編號︰01519/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補公共衛生範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員五個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）。

（開考編號︰00419/04-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補機電工程範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）。

didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de higiene e protecção radiológicas, 
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Servicos até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

(Ref. do Concurso n.º 01519/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, cin-
co lugares vagos, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, área de saúde pública, dos Serviços 
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servicos até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

(Ref. do Concurso n.º 00419/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia electromecânica, dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servicos 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.
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（開考編號︰00719/04-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫用設備工程範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法

規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評

估對外開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事

處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時

至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年三月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $6,501.00）

（開考編號：01819/01-AT）

茲公佈，衛生局為填補一般行政技術輔助範疇技術輔導員

職程第一職階二等技術輔導員編制內六十個職缺及以行政任用

合同制度填補的三十六個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出

現的職缺，經二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外

開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二

款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開考的投考人臨

時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫

院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；

週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛生局網頁（http://

www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.

mo）。

二零一九年三月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

(Ref. do Concurso n.º 00719/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de electromedicina, dos Serviços de 
Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servicos até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 22 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 501,00)

(Ref. do Concurso n.º 01819/01-AT)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de sessenta lugares vagos no quadro, e trinta 
e seis lugares vagos em regime de contrato administrativo de 
provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo 
geral dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se, 
nestes Servicos até ao termo da validade do concurso, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 22 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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通 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階一等診療技術員（藥劑職務範疇）十五缺，經二零一九

年二月十三日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規

修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十六條第四款及第二十七條第三款的規定公佈，知識考

試的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.

mo，以供查閱。

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放

射職務範疇）所必需的實習，以便填補衛生局行政任用合同高

級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（放射職務範

疇）三個職缺，經二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以考核方式進行對外開考通告。現根據經第

23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第三款的規定公佈，知識考

試的舉行地點、日期及時間已張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處

（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,144.00）

按照本人於二零一九年二月二十日的批示，下列人士被委任

為劉永輝醫生投考神經外科專科培訓的全部同等學歷認可評核

Avisos

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, e disponível na página electrónica destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos do concurso de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, para o preenchimento de quinze lugares 
de técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área funcional farmacêutica, da carreira de técnico de diagnós-
tico e terapêutica, providos em regime de contrato administra-
tivo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 7, II Série, de 13 de Fevereiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
e disponível no sítio electrónico destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de 
conhecimentos do concurso externo de prestação de provas, 
para a admissão de três estagiários ao estágio necessário para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.a classe, 
área funcional radiológica, para o preenchimento de três luga-
res vagos de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área funcional radiológica, da carreira de técnico superior de 
saúde, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II 
Série, de 30 de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Por despacho do signatário, de 20 de Fevereiro de 2019, são 
nomeados os membros do júri para a realização da prova de 
avaliação para o reconhecimento de equivalência total de for-
mação em neurocirurgia do Dr. Lao Weng Fai (conforme re-



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5117

考試（根據經第24/2018號行政法規修改的三月十五日第8/99/M

號法令）的典試委員會成員：

典試委員會的組成︰

主席：神經外科顧問醫生 陳嘉明醫生

正選委員：神經外科主任醫生 郭歡歡醫生

  香港醫學專科學院代表 潘偉生教授

候補委員：神經外科主任醫生 黃漢添醫生

  神經外科顧問醫生 何衍宙醫生

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心

會議室

考試日期：二零一九年六月十二日至十三日

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,417.00）

按照本人於二零一九年三月五日的批示，下列人士被委任為

譚永健醫生投考精神科專科培訓的全部同等學歷認可評核考試

（根據經第24/2018號行政法規修改的三月十五日第8/99/M號法

令）的典試委員會成員：

典試委員會的組成：

主席：精神科主任醫生 鄧光銳醫生

正選委員：精神科顧問醫生 曾憲洋醫生

  香港醫學專科學院代表 沈秉韶醫生

候補委員：精神科顧問醫生 郭偉德醫生

  精神科顧問醫生 黃輝醫生

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心

會議室

考試日期：二零一九年五月二十二日至二十三日

二零一九年三月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,382.00）

gulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018):

O júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chan Ka Ming, médico consultor de neuroci-
rurgia.

Vogais efectivos: Dr. Guo Huanhuan, chefe de serviço de 
neurocirurgia; e

Prof. Poon Wai Sang, representante da Academia de Medici-
na de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Huang Hantian, chefe de serviço de 
neurocirurgia; e

Dr. Ho In Chao, médico consultor de neurocirurgia.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços 
de Saúde.

Data da prova: 12 a 13 de Junho de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Por despacho do signatário, de 5 de Março de 2019, são no-
meados os membros do júri para a realização da prova de ava-
liação para o reconhecimento de equivalência total de forma-
ção em psiquiatria do Dr. Tam Weng Kin (conforme regulado 
pelo o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 24/2018):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Tang Kwong Yui, chefe de serviço de psiquia-
tria.

Vogais efectivos: Dr. Tseng Hsien Yang, médico consultor de 
psiquiatria; e

Dr. Shum Ping Shiu, representante da Academia de Medici-
na de Hong Kong.

Vogais suplentes:Dr. Kwok Wai Tak, médico consultor de 
psiquiatria; e

Dr.ª Wong Fai, médica consultora de psiquiatria.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços 
de Saúde.

Data da prova: 22 a 23 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude publicar a listagem dos apoios concedi-
dos no 4.º trimestre de 2018:

教 育 暨 青 年 局

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，教育暨青年局現公布二零一八年第四季

度財政資助名單：

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

中國漢唐古典舞蹈學會 4/5/2018 $ 8,400.00 （註 Observação c）

中國澳門全明星啦啦操協會 31/7/2018 $ 5,800.00 

中華民族團結促進會 31/1/2018 $ 30,000.00 （註 Observação c）

24/4/2018 $ 128,200.00 （註 Observação c）

中華青年進步協會 23/11/2017 $ 91,950.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 68,000.00 （註 Observação b）

希望國際（澳門）義工團 11/1/2018 $ 41,400.00 （註 Observação c）

明瑛瑜伽漫畫藝術中心 3/8/2018 $ 13,200.00 （註 Observação e）

11/9/2018 $ 13,200.00 （註 Observação e）

浙江高校澳門學生聯合會 11/9/2018 $ 13,500.00 （註 Observação c）

勞校志願者協會 17/8/2018 $ 76,900.00 

傳播快樂協會 23/11/2017 $ 4,000.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 63,858.50 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 34,320.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 9,600.00 （註 Observação a）

綠色未來 24/11/2017 $ 15,824.60 （註 Observação b）

澳門MYM現代舞蹈協會 4/5/2018 $ 13,700.00 （註 Observação c）

澳門生命科學學會 23/10/2018 $ 5,000.00 

澳門辛亥‧黃埔協進會 25/4/2018 $ 46,500.00 

澳門青少年粵劇文化藝術發展協會 27/12/2017 $ 12,800.00 

澳門青年身心發展協會 6/3/2018 $ 13,500.00 

澳門青洲青年義務工作者協會 23/11/2017 $ 79,000.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 45,390.80 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 34,190.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 44,000.00 （註 Observação a）

澳門發一崇德文教會 31/5/2018 $ 4,000.00 （註 Observação c）

澳門詩詞功夫文化協會 17/8/2018 $ 125,800.00 
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受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門聽障人士協進會 8/6/2018 $ 39,026.40 資助製作手語教材。

Concessão do subsídio para produção de ma-

teriais pedagógicos para a linguagem gestual.

11/6/2018 $ 3,260.00 資助舉辦“澳門手語歌比賽”。

Concessão de subsídio para realização do 

«Concurso de Canção de Linguagem Gestual 

de Macau».

聖庇護十世音樂學院

Academia de Música São Pio X

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

巴哈伊教澳門總會

Assembleia Espiritual dos Baha’is de Macau

3/7/2018 $ 6,000.00 （註 Observação a）

Associação Académica Sol Matinal de Macau 23/11/2017 $ 44,400.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 67,268.10 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 55,500.00 （註 Observação a）

澳門青年互助會

Associação Auxílio Mútuo de Juventude 

de Macau

27/12/2017 $ 6,000.00 （註 Observação c）

14/5/2018 $ 71,000.00 （註 Observação c）

澳門佛光青年團

Associação da Luz da Buda dos Juniores 

de Macau

23/11/2017 $ 12,000.00 （註 Observação a）

澳門動漫創意促進會

Associação da Promoção do Criativa de 

Animação de Macau

26/9/2018 $ 6,000.00 （註 Observação c）

澳門天主教學校聯會

Associação das Escolas Católicas de Ma-

cau

26/6/2018 $ 1,246.40 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

3/8/2018 $ 279,800.00 資助舉辦教師日慶典。

Concessão de subsídio para realização da 

actividade comemorativa alusiva ao «Dia do 

Professor».

澳門電腦學會

Associação de Academia da Informática de 

Macau

25/7/2018 $ 26,511.00 資助舉辦比賽。

Concessão de subsídio para realização do 

concurso.

澳門廣西青年聯誼會

Associação de Amizade Juventude de 

Guangxi de Macau

3/7/2018 $ 9,341.30 （註 Observação a）

澳門愛心童樂協會

Associação de Amor e Alegria para as 

Crianças de Macau

28/6/2018 $ 6,960.00 資助開辦課程。

Concessão do subsídio para realização de 

cursos.
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澳門愛心童樂協會

Associação de Amor e Alegria para as 

Crianças de Macau

30/7/2018 $ 33,000.00 資助舉辦工作坊。

Concessão de subsídio para a realização de 

workshops .

11/9/2018 $ 9,300.00 資助舉辦工作坊。

Concessão de subsídio para a realização de 

workshop.

濠江青少年成長協進會

Associação de Apoio ao Crescimento dos 

Jovens de Macau

23/11/2017 $ 2,000.00 （註 Observação a）

培青社

Associação de Apoio para Progresso da Ju-

ventude

22/2/2018 $ 45,000.00 （註 Observação c）

中國東盟（澳門）仲裁協會

Associação de Arbitragem China-Asean de 

Macau

9/8/2018 $ 11,472.00 

澳門現代芭蕾藝術學會

Associação de Arte Bailado Contemporâ-

neo de Macau

12/9/2018 $ 89,986.00 （註 Observação c）

台山坊眾互助會

Associação de Assistência Mútua dos Mora-

dores do Bairro Artur Tamagnini Barbosa

23/11/2017 $ 23,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 44,300.00 （註 Observação a）

澳門自閉症協會

Associação de Autismo de Macau

19/7/2018 $ 4,100.00 資助舉辦工作坊。

Concessão de subsídio para a realização de 

workshop.

澳門市販互助會

Associação de Auxílio Mútuo de Vendi-

lhões de Macau

3/7/2018 $ 2,000.00 （註 Observação a）

澳門筷子基坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua Bairro Fai Chi Kei de Macau

23/11/2017 $ 71,500.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 42,600.00 （註 Observação a）

善明會

Associação de Beneficência Sin Meng

19/3/2018 $ 230,000.00 資助舉辦2018年“陽光少年”系列活動。

Concessão do subsídio para realização da sé-

rie de actividades «Jovem radiante» 2018.

澳門草堆六街區坊眾互助慈善會

Associação de Beneficiência de Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi» de Macau

7/12/2017 $ 5,574.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

10/5/2018 $ 5,460.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 55,500.00 （註 Observação a）

23/8/2018 $ 4,020.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

指南針創作劇團

Associação de Bússola de Teatro Criativo

21/3/2018 $ 51,500.00 （註 Observação c）
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澳門馬場黑沙環祐漢新邨居民聯誼會

Associação de Confraternização dos Mo-

radores do Bairro do Antigo Hipódromo 

Areia Preta e Iao Hon de Macau

23/11/2017 $ 75,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 65,100.00 （註 Observação a）

澳門弦樂協會

Associação de Cordas de Macau

15/12/2017 $ 80,200.00 （註 Observação c）

19/7/2018 $ 15,500.00 （註 Observação c）

澳門崇新文化協會

Associação de Cultura de Sung San de Ma-

cau

24/11/2017 $ 50,208.00 （註 Observação b）

澳門影視製作文化協會

Associação de Cultura e Produções de Fil-

mes e Televisão de Macau

22/8/2017 $ 35,400.00 （註 Observação c）

澳門流行歌舞協會

Associação de Dança de Música Pop de 

Macau

23/11/2017 $ 12,480.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 35,500.00 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 36,127.20 （註 Observação a）

蔚青舞蹈團

Associação de Dançarinos Regina

15/5/2018 $ 38,945.10 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

澳門舞蹈協會

Associação de Danças de Macau

8/6/2018 $ 81,400.00 資助舉辦“2018中國舞等級考試教師培訓”。

Concessão do subsídio para realização do 

«Curso de formação para exame de qualifica-

ção de dança chinesa para formadores 2018».

中華名辯盟

Associação de Debate da Chinesa

18/5/2018 $ 66,100.00 （註 Observação c）

中國澳門德教會濟修閣

Associação de Dejiaohui Ji Xiu Ge, Macau 

China

9/8/2018 $ 15,000.00 資助舉辦“2018校園德育計劃”。

Concessão de subsídio para a realização do 

«Programa de Educação Moral da Escola 

2018».

藝駿青年發展協會

Associação de Desenvolvimento da Juven-

tude de Ngai Chon

24/11/2017 $ 18,345.50 （註 Observação b）

4/5/2018 $ 9,396.00 （註 Observação c）

澳門專才發展學會

Associação de Desenvolvimento de Profis-

sionais de Macau

24/4/2018 $ 4,217.00 （註 Observação c）

澳門大專生發展協會

Associação de Desenvolvimento dos Estu-

dantes Colégio de Macau

3/7/2018 $ 12,000.00 （註 Observação a）

澳門成人教育學會

Associação de Educação de Adultos de 

Macau

24/5/2018 $ 73,500.00 （註 Observação c）
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澳門中華教育會

Associação de Educação de Macau

23/11/2017 $ 15,700.00 （註 Observação a）

4/5/2018 $ 75,960.00 資助舉辦“ 2 0 18年澳門中學生趣味科學比

賽”。

Concessão do subsídio para realização do 

«Concurso sobre ciência interessante para os 

alunos do ensino secundário 2018».

26/6/2018 $ 847.00 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

3/7/2018 $ 74,000.00 （註 Observação a）

5/10/2018 $ 80,800.00 資助舉辦“第40屆全澳學生繪畫比賽”。

Concessão do subsídio para realização do 40.º 

Concurso de Pintura Estudantil de Macau.

悅海洋教育培訓協會

Assoc iação de Educação e For mação 

Oceano Alegre

24/11/2017 $ 47,500.00 （註 Observação b）

澳門教育專業協會

Associação de Educação Professional de 

Macau

24/11/2017 $ 56,900.00 

澳門雕塑學會

Associação de Escultura de Macau

22/2/2018 $ 12,800.00 （註 Observação c）

澳門中華學生聯合總會

Associação de Estudantes Chong Wa de 

Macau

23/11/2017 $ 201,552.30 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 114,983.00 （註 Observação a）

澳門數學教育研究學會

Associação de Estudos de Matemática de 

Macau

29/3/2018 $ 28,092.70 （註 Observação c）

澳門音樂產業協會

Associação de Indústr ia de Música de 

Macau

21/11/2017 $ 31,900.00 （註 Observação c）

澳門大學生創業協會

Associação de Iniciativas Empreendedoras 

dos Estudantes Universitários de Macau

25/10/2018 $ 28,450.00 

濠江青年商會

Associação de Jovens Empresários Hou 

Kong

23/11/2017 $ 108,654.90 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 36,710.00 （註 Observação a）

汎澳青年商會

Associação de Jovens Empresários Pan 

Mac

23/11/2017 $ 208,504.80 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 20,192.70 （註 Observação a）

澳門中山青年協會

Associação de Juventude de Chong San de 

Macau

23/11/2017 $ 24,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 46,500.00 （註 Observação a）



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5123

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門婦聯青年協會

Associação de Juventude de Fu Lun de 

Macau

23/11/2017 $ 11,020.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 60,550.00 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 6,240.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 22,080.00 （註 Observação a）

Associação de Juventude de Macau 3/7/2018 $ 66,889.60 （註 Observação a）

鮑思高慈青營協會

Associação de Juventude Lar Salesiano 

Dom Bosco

23/11/2017 $ 5,200.00 （註 Observação a）

8/2/2018 $ 165,017.90 資助“亦師亦友”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano «Trata-se de um professor, trata-se 

também de um amigo».

3/7/2018 $ 7,237.10 （註 Observação a）

29/8/2018 $ 4,045,800.00 （註 Observação h）

澳門街區青年協會

Associação de Juventude para os Quartei-

rões de Macau

3/7/2018 $ 6,065.00 （註 Observação a）

澳門文化產業青年促進會

Associação de Juventude Promoção das 

Indústrias Culturais de Macau

23/11/2017 $ 19,800.00 （註 Observação a）

10/5/2018 $ 3,120.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 96,000.00 （註 Observação a）

Associação de Juventude Voluntária de 

Macau

24/11/2017 $ 55,062.20 （註 Observação b）

22/1/2018 $ 43,028.80 （註 Observação c）

3/7/2018 $ 20,286.00 （註 Observação a）

澳門栢蕙青年義務工作者協會

Associação de Juventude Voluntária de 

Serviço Social de Pak Wai de Macau

23/11/2017 $ 74,170.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 17,245.70 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 150,700.00 （註 Observação a）

澳門知識產權協會

Associação de Macau de Propriedade Inte-

lectual

27/10/2017 $ 44,200.00 （註 Observação c）

澳門青年傳媒協會

Associação de Mídia da Juventude de 

Macau

3/7/2018 $ 6,552.00 （註 Observação a）

澳門青年行動協會

Associação de Movimento de Acção Juve-

nil de Macau

3/7/2018 $ 15,000.00 

澳門新馬路區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Avenida Almeida Ribeiro

3/7/2018 $ 43,500.00 

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro San Kio

23/11/2017 $ 46,200.00 （註 Observação a）
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新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro San Kio

3/7/2018 $ 13,920.00 （註 Observação a）

澳門中華新青年協會

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

27/7/2017 $ 155,000.00 資助構建「內地升學網站/數據庫」。

Concessão do subsídio para a criação de um 

«website /base de dados sobre o prossegui-

mento de estudos no Interior da China».

23/11/2017 $ 62,860.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 112,283.70 （註 Observação b）

29/3/2018 $ 188,783.40 資助舉辦“高中生保送內地升學分享會”。

Concessão de subsídio para realização da 

«sessão de partilha de experiências sobre a 

recomendação do prosseguimento de estudos 

no Interior da China, destinada aos alunos do 

ensino secundário complementar».

31/5/2018 $ 360,388.40 資助構建「內地升學網站/數據庫」。

Concessão do subsídio para a criação de um 

«website /base de dados sobre o prossegui-

mento de estudos no Interior da China».

26/6/2018 $ 1,352.00 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

28/6/2018 $ 40,991.00 （註 Observação c）

3/7/2018 $ 33,800.00 （註 Observação a）

澳門道樂團

Associação de Orquestra Tauista de Macau

22/1/2018 $ 17,800.00 （註 Observação c）

澳門敲擊樂協會

Associação de Percussão de Macau

13/4/2018 $ 35,400.00 

澳門鋼琴協會

Associação de Piano de Macau

6/3/2018 $ 41,600.00 

夢想計劃協會

Associação de Plano Sonhoso

11/1/2018 $ 32,400.00 （註 Observação c）

23/10/2018 $ 20,000.00 （註 Observação c）

中國澳門體育教師協會

Associação de Professor de Educação Físi-

ca de Macau China

21/6/2018 $ 91,233.50 （註 Observação c）

澳門特殊教育教師協會

Associação de Professores de Ensino Espe-

cial de Macau

14/6/2018 $ 3,150.00 

澳門青年茶文化推廣協會

Associação de Promoção da Cultura do 

Chá para Juventude de Macau

25/6/2018 $ 16,574.30 （註 Observação c）
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中華文化產業促進會

Associação de Promoção das Indústrias 

Culturais Chinesas

30/5/2018 $ 51,300.00 （註 Observação c）

澳門扶康會

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau

6/6/2018 $ 13,230.00 資助舉辦興趣班。

Concessão de subsídio para realização de 

cursos de recreação.

30/7/2018 $ 200,000.00 資助舉辦“澳門特殊學生餘暇課程及社區共融

活動計劃”。

Concessão de subsídio para a realização de 

«cursos de lazer e projecto de integração na 

comunidade para alunos de Macau com ne-

cessidades educativas especiais».

9/8/2018 $ 15,900.00 資助舉辦興趣班。

Concessão de subsídio para realização de 

cursos de recreação.

澳門管樂協會

Associação de Regentes de Banda de Ma-

cau

8/2/2018 $ 432,500.00 （註 Observação c）

曉角話劇研進社

Associação de Representação Teatral «Hiu 

Koc»

13/8/2018 $ 16,500.00 

澳門聾人協會

Associação de Surdos de Macau

19/6/2018 $ 236,500.00 資助開展“聽障學生輔具資源計劃＂。

Concessão de subsídio para realização do 

«Plano de recursos para materiais de apoio 

aos alunos com deficiência auditiva».

澳門義務工作者協會

Associação de Voluntários de Serviço So-

cial de Macau

23/11/2017 $ 110,688.20 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 13,684.00 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 50,736.00 （註 Observação a）

19/7/2018 $ 16,295.10 （註 Observação c）

夢啟航協會

Associação de Zarpar o Sonho

12/2/2018 $ 45,200.00 （註 Observação c）

澳門美式足球協會

Associação do Futebol Americano de Ma-

cau

31/7/2018 $ 39,100.00 資助舉辦“2018澳門沙灘美式足球邀請賽”。

Concessão de subsídio para organização do 

«Campeonato de Futebol Americano de 

Praia de Macau por Convites 2018».

澳門大學校友會

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

sidade de Macau

12/6/2018 $ 54,990.00 （註 Observação c）

23/10/2018 $ 33,333.40 （註 Observação c）

澳門臺灣大學校友會

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

sidade de Taiwan em Macau

15/5/2018 $ 58,750.00 （註 Observação c）
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臺灣師範大學澳門校友會

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

sidade Normal de Taiwan em Macau

22/6/2018 $ 82,480.00 （註 Observação c）

澳門清華大學課程校友會

Associação dos Antigos Alunos de Macau 

do Programa da Universidade de Tsinghua

3/4/2018 $ 22,104.40 （註 Observação c）

澳門中山同鄉聯誼會

Associação dos Conterrâneos Chong San 

de Macau

23/11/2017 $ 2,000.00 （註 Observação a）

澳門南海沙頭同鄉會

Associação dos Conterrâneos de Sa Tau, 

Nam Hoi, de Macau

23/11/2017 $ 2,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 15,000.00 （註 Observação a）

澳門惠州同鄉聯誼會

Associação dos Conterrâneos e Amigo de 

Huizhou Macau

3/7/2018 $ 6,400.00 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

澳門樂隊展藝協會

Associação dos Desenvolvimentos Artísti-

co das Bandas de Macau

23/10/2018 $ 10,500.00 （註 Observação c）

澳門文物大使協會

Associação dos Embaixadores do Patrimó-

nio de Macau

8/2/2018 $ 23,100.00 （註 Observação c）

2/7/2018 $ 25,000.00 （註 Observação c）

澳門水電工會

Associação dos Empregados da CEM e 

SAAM

23/11/2017 $ 12,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 55,400.00 （註 Observação a）

澳門文員會

Associação dos Empregados de Escritório 

de Macau

23/11/2017 $ 15,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 66,200.00 （註 Observação a）

Associação dos Empregados Jovens do 

Hospital Kiang Wu de Macau

23/11/2017 $ 6,900.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 11,600.00 （註 Observação a）

暨南大學生命科學技術學院澳門同學會

Associação dos Estudantes da Faculdade 

de Ciências da Vida e Tecnologia da Uni-

versidade Jinan de Macau

21/3/2018 $ 59,995.00 （註 Observação c）

31/5/2018 $ 10,500.00 （註 Observação c）

5/10/2018 $ 27,000.00 （註 Observação c）

澳門弱智人士家長協進會

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

25/1/2018 $ 104,821.00 資助舉辦2018年度活動。

Concessão do subsídio para realização de ac-

tividades em 2018.

10/7/2018 $ 19,453.10 （註 Observação c）

20/7/2018 $ 500,000.00 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。

Concessão do subsídio para realizar o «Pro-

grama de apoios extra-escolares para alunos 

do ensino especial».
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澳門弱智人士家長協進會

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

27/7/2018 $ 206,640.00 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳

及上下課接載服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2018/2019).

1/8/2018 $ 32,904.00 資助舉辦親子營。

Concessão de subsídio para realização do 

acampamento para a família.

6/8/2018 $ 630,000.00 資助向有特殊教育需要的學生提供餐飲培訓計

劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano de formação da restauração e bedidas 

aos alunos de ensino especial.

10/8/2018 $ 632,200.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 260,800.00 資助提供巡迴支援服務。

Concessão de subsídio para o serviço de 

apoio itinerante.

澳鄂大專人士協會

Associação dos Graduados de Ensino Su-

perior de Macau — Hubei

23/11/2017 $ 45,193.10 （註 Observação a）

澳門基督教青年會

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

23/11/2017 $ 95,375.10 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 202,134.00 （註 Observação b）

8/2/2018 $ 162,287.30 資助“亦師亦友”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano «Trata-se de um professor, trata-se 

também de um amigo».

10/5/2018 $ 8,320.00 （註 Observação d）

8/6/2018 $ 18,000.00 資助印刷刊物。

Concessão de subsídio para impressão de pu-

blicações.

3/7/2018 $ 46,600.00 （註 Observação a）

30/7/2018 $ 35,281.90 （註 Observação c）

10/8/2018 $ 308,800.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 10,517,250.00 （註 Observação h）
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澳門江門青年會

Associação dos Jovens de Macau Oriundos 

de Jiangmen

30/5/2018 $ 27,094.00 資助組織學生參與2018《少年中國說》粵港澳

台暨海外華裔青少年中華詩詞大會。

Concessão de subsídio para organização dos 

alunos para participarem na actividade de 

poesia chinesa «Dito Juvenil sobre a China» 

2018 destinada aos jovens de ascendência 

chinesa da Província de Guangdong, Hong 

Kong, Macau, região de Taiwan e ultramari-

nos.

22/11/2018 $ 58,840.00 資助組織學生參與2018《少年中國說》系列活

動。

Concessão de subsídio para organização dos 

alunos para participarem na série de activida-

des «Dito Juvenil sobre a China» 2018.

澳門土生葡人青年協會

Associação dos Jovens Macaenses

3/7/2018 $ 5,600.00 （註 Observação a）

新口岸青年義工協會

Associação dos Jovens Voluntário San Hao 

Ngon

24/11/2017 $ 59,092.80 （註 Observação b）

12/2/2018 $ 26,359.40 （註 Observação c）

15/5/2018 $ 34,970.00 （註 Observação d）

14/6/2018 $ 51,000.00 （註 Observação c）

澳門青年志願者協會

Associação dos Jovens Voluntários de Ma-

cau

23/11/2017 $ 74,180.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 96,053.50 資助舉辦“五四運動99週年”系列活動。

Concessão de subsídio para realização da 

série de actividades comemorativas do «99.º 

Aniversário do Movimento 4 de Maio».

澳門黑沙環青年義務工作者協會

Associação dos Jovens Voluntários de Ser-

viço Social da Areia Preta de Macau

23/11/2017 $ 36,952.30 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 56,629.90 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 10,660.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 55,500.00 （註 Observação a）

澳門氹仔青年義務工作者協會

Associação dos Jovens Voluntários de Ser-

viço Social da Taipa de Macau

23/11/2017 $ 18,741.30 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 1,424.20 （註 Observação a）

澳門望廈青年義務工作者協會

Associação dos Jovens Voluntár ios do 

Mong-Ha de Macau

23/11/2017 $ 43,950.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 79,613.80 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 12,480.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 11,592.90 （註 Observação a）

澳門青年義務特工協會

Associação dos Jovens Voluntários Espe-

ciais de Macau

11/1/2018 $ 18,406.00 （註 Observação c）

3/8/2018 $ 1,944.00 （註 Observação c）
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澳門祐漢青年義工協會

Associação dos Juvens Voluntários dos 

Serviço Social de Iao Hon de Macau

24/11/2017 $ 6,900.00 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 19,500.00 （註 Observação d）

新口岸區坊眾聯誼會

Associação dos Moradores da Zona de 

Aterros do Porto Exterior（ZAPE）

3/7/2018 $ 32,500.00 （註 Observação a）

澳門番禺同鄉會

Associação dos Naturais de Pun U de Ma-

cau

23/11/2017 $ 2,000.00 （註 Observação a）

16/5/2018 $ 21,320.00 （註 Observação c）

澳門公務專業人員協會

Associação dos Técnicos da Administração 

Pública de Macau

3/7/2018 $ 5,080.00 （註 Observação a）

澳門教師志願者協會

Associação dos Voluntários Professores de 

Macau

2/3/2018 $ 35,962.30 （註 Observação c）

澳門公職教育協會

Associação Educativa da Função Pública 

de Macau

6/3/2018 $ 102,300.00 （註 Observação c）

26/6/2018 $ 2,342.50 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

救世軍（澳門）

Associação Exército de Salvação（Macau）

12/6/2018 $ 21,816.00 （註 Observação c）

澳門青年攝影學會

Associação Fotográfica dos Jovens de Ma-

cau

3/7/2018 $ 15,000.00 （註 Observação a）

澳門廣州地區聯誼會

Associação Fraternal da Zona de Guang- 

Zhou de Macau

3/7/2018 $ 79,800.00 （註 Observação a）

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

7/12/2017 $ 8,213.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

23/8/2018 $ 7,080.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

中國澳門保齡球總會

Associação Geral de Bowling de Macau, 

China

9/8/2018 $ 40,000.00 資助參加“2018第19屆亞洲學界十瓶保齡球錦

標賽”。

Concessão de subsídio para participação no 

«19.º C a mpeonato E sc ola r A siát ic o de 

Bowling 2018».

中國澳門定向總會

Associação Geral de Corrida de Orienta-

ção de Macau, China

14/6/2018 $ 42,000.00 （註 Observação c）

23/8/2018 $ 35,800.00 （註 Observação c）

澳門製造業總工會

Associação Geral dos Operários de Indús-

trias de Macau

23/11/2017 $ 9,200.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 45,000.00 （註 Observação a）
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澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

23/11/2017 $ 64,600.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 19,277.80 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 11,721.50 （註 Observação a）

29/8/2018 $ 4,726,050.00 （註 Observação h）

國際青年商會中國澳門總會

Associação Geral Internacional de Jovens 

Empresários Macau, China

23/11/2017 $ 44,288.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 38,500.00 （註 Observação a）

澳門浸信宣道會——頌愛堂

Associação Grande Amor — Evangélica 

Baptista de Macau

24/11/2017 $ 70,285.80 （註 Observação b）

澳門何族崇義堂聯誼會

Associação Hó-Sông-I-T’óng (Lutuosa dos 

Indivíduos de Apelido Hó)

23/11/2017 $ 34,000.00 （註 Observação a）

澳門國際青少年文化藝術交流協會

Associação Internacional de Intercâmbio 

Cultural e Artística de Juventude de Ma-

cau

23/10/2018 $ 5,500.00 （註 Observação c）

Associação Juvenil das Actividades ao Ar 

Livre de Macau

23/11/2017 $ 11,090.50 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 198,812.10 （註 Observação b）

澳門青年音樂協會

Associação Música Jovem de Macau

23/11/2017 $ 45,000.00 （註 Observação a）

澳門青年交響樂團協會

Associação Orquestra Sinfónica Jovem de 

Macau

31/1/2018 $ 1,287,882.00 資助舉辦2018年度活動。

Concessão do subsídio para realização de ac-

tividades em 2018.

戒煙保健會

Associação para a Abstenção do Fumo e 

Protecção da Saúde

23/11/2017 $ 31,500.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 26,124.20 （註 Observação a）

澳門文遺研創協會

Associação para a Reinvenção de Estudos 

do Património Cultural de Macau

2/2/2018 $ 4,464.00 （註 Observação c）

澳門社區青年義工發展協會

Associação para Desenvolvimento dos Jo-

vens Voluntários da Comunidade de Macau

23/11/2017 $ 129,000.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 52,300.00 （註 Observação b）

8/2/2018 $ 144,256.90 資助“亦師亦友”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano «Trata-se de um professor, trata-se 

também de um amigo».

10/5/2018 $ 5,200.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 4,000.00 （註 Observação a）
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澳門國際青年獎勵計劃協會

Associação Prémio Internacional para Jó-

vens de Macau

23/11/2017 $ 10,000.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 28,776.40 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 26,000.00 （註 Observação d）

3/7/2018 $ 32,600.00 （註 Observação a）

澳門街舞藝術文化促進會

Associação Promoção da Cultura e Arte 

de Dança de Rua de Macau

21/11/2017 $ 42,000.00 （註 Observação c）

澳門科學技術協進會

Associação Promotora das Ciências e Tec-

nologias de Macau

14/5/2018 $ 288,505.50 資助舉辦“可持續發展項目奧林匹克競賽計

劃”。

Concessão de subsídio para a realização do 

«International Sustainable World（Energy, 

Engineer ing, and Environment）Project 

Olympiad».

16/5/2018 $ 1,045,453.30 資助組織學生參加“2018年青少年高校科學

營”。

Concessão de subsídio para participação no 

«Acampamento de ciência para jovens em 

instituições do ensino superior 2018».

澳門特殊教育需要學生協進會

Associação Promotora de Educação Es-

pecial para Alunos com Necessidades de 

Ensino Especial de Macau

2/7/2018 $ 176,921.00 資助舉辦夏令訓練班。

Concessão de subsídio para realização de 

curso de formação no Verão.

9/7/2018 $ 47,370.00 資助舉辦工作坊及訓練課程。

Concessão de subsídio para a realização de 

workshops e Cursos de Formação.

澳門學園傳道會

Associação Rel ig iosa «Macau Campus 

Crusade for Christ»

24/11/2017 $ 106,653.80 （註 Observação b）

8/2/2018 $ 132,487.40 資助“亦師亦友”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano «Trata-se de um professor, trata-se 

também de um amigo».

澳門無疆界青年協會

Associação sem Fronteira da Juventude de 

Macau

23/11/2017 $ 49,500.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 27,300.00 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 46,000.00 （註 Observação a）

澳門道教協會

Associação Tauista de Macau

2/2/2018 $ 20,600.00 （註 Observação c）

澳門崇新聯合總會

Associação União Geral das Song San de 

Macau

24/11/2017 $ 10,000.00 （註 Observação b）

臺灣高校澳門學生聯合會

Association of Macau College Student in 

Taiwan

21/9/2018 $ 34,978.70 （註 Observação c）
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澳門街舞會

Association of Macau Street Dance

19/7/2018 $ 25,000.00 （註 Observação c）

澳門福建婦女聯誼會

Assoc ição das Mulheres Or iundas de 

Fukien de Macau

12/6/2018 $ 27,500.00 

北京（高校）澳門學生聯合會

Beijing（College）Macau Student Associa-

tion

21/3/2018 $ 55,150.00 

澳門明愛

Cáritas de Macau

6/6/2018 $ 25,000.00 資助舉辦“第49屆明愛慈善園遊會”。

Concessão do subsídio para realização da 49.ª 

edição do Bazar de Cáritas de Macau.

3/7/2018 $ 25,000.00 資助服務經費。

Concessão do subsídio para despesas com 

prestação de serviços.

10/8/2018 $ 864,500.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 9,837,000.00 （註 Observação h）

29/8/2018 $ 260,800.00 資助提供巡迴支援服務。

Concessão de subsídio para o serviço de 

apoio itinerante.

氹仔松柏之家

Casa dos Pinheiros da Taipa

11/6/2018 $ 13,200.00 （註 Observação e）

27/9/2018 $ 6,000.00 （註 Observação e）

澳門物理奧林匹克中心

Center of Physics Olympiad of Macao

17/1/2018 $ 202,989.80 （註 Observação c）

澳門街坊會聯合總會祐漢社區中心

Centro Comunitário de Iao Hon da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

24/5/2018 $ 32,100.00 （註 Observação e）

18/9/2018 $ 45,600.00 （註 Observação e）

澳門工會聯合總會台山社區中心

Centro Comunitário Tamagnini Barbosa 

da Associação Geral dos Operários de Ma-

cau

7/12/2017 $ 6,352.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

23/8/2018 $ 4,012.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

澳門循道衛理聯合教會社會服務處建華家庭

服務中心

Centro de Apoio à Família «Kin Wa» da 

Secção de Serviço Social da Igreja Meto-

dista Macau

10/5/2018 $ 10,300.00 （註 Observação d）
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澳門街坊會聯合總會家庭服務中心

Centro de Apoio à Família da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau

7/12/2017 $ 4,720.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

23/8/2018 $ 3,640.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

聾人服務中心

Centro de Apoio a Surdos

26/6/2018 $ 27,600.00 （註 Observação c）

7/8/2018 $ 30,850.00 （註 Observação c）

26/10/2018 $ 29,400.00 （註 Observação c）

啟能中心

Centro de Apoio Vocacional Kai Lung

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

青洲坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Associação Benefi-

cência e Assistência Mútua dos Moradores 

do Bairro da Ilha Verde

8/8/2018 $ 5,000.00 （註 Observação e）

海島市居民群益會頤康中心

Centro de Convívio da Associação dos Ha-

bitantes das Ilhas Kuan Iek

9/8/2018 $ 4,800.00 

澳門菜農合群社康年之家

Centro de Convívio Hong Nin Chi Ka da 

Associação de Agricultores de Macau

22/6/2018 $ 21,100.00 （註 Observação e）

11/9/2018 $ 20,200.00 （註 Observação e）

澳門舞蹈藝術教育中心

Centro de Educação Arte de Dança de Ma-

cau

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

聖安東尼幼稚園

Centro de Educação Infantil Santo Antó-

nio

18/1/2018 $ 1,400.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 451,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 669,900.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

24/8/2018 $ 3,560.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 156,200.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 228,900.00 （註 Observação k）

啟聰中心

Centro de Educação para Crianças com 

Problemas de Audição

31/5/2018 $ 33,725.00 資助開展“聽障學生聽語服務＂。

Concessão de subsídio para realização do 

«serviço de fala e audição para os alunos com 

deficiência auditiva».

10/8/2018 $ 938,300.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).
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啟聰中心

Centro de Educação para Crianças com 

Problemas de Audição

29/10/2018 $ 72,480.00 資助提供治療/訓練服務。

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de terapia/treino.

星匯易教育中心

Centro de Educação Seng Wui Yi

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

星匯教育中心

Centro de Educação Shining Star

6/11/2018 $ 30,000.00 

宣信教育中心

Centro de Educação Simpson

6/11/2018 $ 30,000.00 

業餘進修中心

Centro de Estudos Permanentes Pós-Labo-

ral

19/9/2018 $ 831,550.00 資助修讀師範培訓課程學費。

Concessão do subsídio para o pagamento de 

propinas do curso de formação pedagógica.

5/12/2018 $ 23,200.00 資助修讀師範培訓課程學費。

Concessão do subsídio para o pagamento de 

propinas do curso de formação pedagógica.

鮑思高青年村機構

Centro de Formação Juvenil Dom Bosco

19/6/2017 $ 340,261.70 資助舉辦“中學生戶外教育營”。（2017/2018學

年）

Concessão de subsídio para realização do 

«Campismo educac ional para os a lunos 

do ensi no secu ndá r io» (A no lec t ivo de 

2017/2018).

24/11/2017 $ 148,800.00 （註 Observação b）

7/12/2017 $ 52,200.00 （註 Observação c）

14/5/2018 $ 14,375.00 （註 Observação c）

拉撒路青少年中心

Centro de Juventude «Lazarus»

23/11/2017 $ 81,100.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 118,947.40 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 80,750.00 （註 Observação a）

Centro de Juventude de Macau Helen 23/11/2017 $ 22,500.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 17,000.00 （註 Observação a）

澳門馬黑祐頤康中心

Centro de Lazar e Recreação dos Anciãos 

de Ma Hac Iao de Macau

3/7/2018 $ 11,200.00 （註 Observação e）

澳門生產力暨科技轉移中心

Centro de Produtividade e Transferência 

de Tecnologia de Macau

6/9/2017 $ 445,456.30 資助舉辦比賽。

Concessão de subsídio para realização do 

concurso.

澳門文化藝術教育中心

Centro Educacional de Cultura e Artes de 

Macau

13/11/2017 $ 13,450.00 資助課程學員費用。

Concessão de subsídio aos alunos dos cursos.

12/2/2018 $ 39,900.00 （註 Observação c）
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澳門文化藝術教育中心

Centro Educacional de Cultura e Artes de 

Macau

25/7/2018 $ 5,270.00 資助課程學員費用。

Concessão de subsídio aos alunos dos cursos.

21/9/2018 $ 20,109.00 （註 Observação c）

慈幼青年及家庭教育牧民機構

Centro Educativo-Pastoral Salesiano da 

Juventude e Família

24/11/2017 $ 44,166.00 （註 Observação b）

澳門街坊總會頤駿中心

Centro I Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

11/6/2018 $ 9,600.00 （註 Observação e）

27/9/2018 $ 7,800.00 （註 Observação e）

啟康中心

Centro Kai Hong

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da União Geral das 

Associações dos Moradores de Macau

7/12/2017 $ 5,400.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

23/8/2018 $ 3,060.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

中澳青年文化聯合會

China Macau Federação da Cultura Juvenil

3/7/2018 $ 55,700.00 （註 Observação a）

中央團校/中國青年政治學院澳門校友會

China Youth University for Political Scien-

ces Alumni Association of Macau

3/7/2018 $ 16,800.00 （註 Observação a）

濠江中央青年獅子會

Clube Leo de Macau Central

23/11/2017 $ 24,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 1,000.00 （註 Observação a）

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

10/8/2018 $ 5,314,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 437,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 7,156,240.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 3,713,000.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 3,491,700.00 （註 Observação k）

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima（Secção 

Chinesa）

21/3/2018 $ 2,939.00 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 11,077,250.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 700,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 780.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».
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聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima（Secção 

Chinesa）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 2,600.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 7,074,000.00 （註 Observação g）

11/10/2018 $ 152,760.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima（Secção 

Inglesa）

10/8/2018 $ 6,417,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 537,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 900.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,120,500.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 2,960.00 （註 Observação r）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

8/11/2018 $ 52,640.00 （註 Observação q）

21/11/2018 $ 926,150.00 （註 Observação k）

聖若瑟教區中學（第一校）

Colégio Diocesano de São José（1）

10/8/2018 $ 1,529,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 50,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 797,800.00 （註 Observação g）

聖若瑟教區中學（第二、三校）

Colégio Diocesano de São José（2 e 3）

10/8/2018 $ 1,028,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 100,000.00 （註 Observação l）

聖若瑟教區中學（第二、三 校）（中文部）

Colégio Diocesano de São José（2 e 3）

（Secção Chinesa）

29/8/2018 $ 585,200.00 （註 Observação g）

19/9/2018 $ 393,600.00 資助修讀師範培訓課程學費。

Concessão do subsídio para o pagamento de 

propinas do curso de formação pedagógica.

1/11/2018 $ 1,400.00 （註 Observação s）

聖若瑟教區中學（第二、三校）（英文部）

Colégio Diocesano de São José（2 e 3）

（Secção Inglês）

10/8/2018 $ 385,650.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 37,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 204,400.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 1,640.00 （註 Observação s）

聖若瑟教區中學（第四校）

Colégio Diocesano de São José（4）

10/8/2018 $ 451,200.00 （註 Observação j）

29/8/2018 $ 253,000.00 （註 Observação g）
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聖若瑟教區中學第五校（中文部）

Colégio Diocesano de São José（5）（Secção 

Chinesa）

10/8/2018 $ 8,116,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 512,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 5,150,900.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,560.00 （註 Observação r）

26/9/2018 $ 480.00 （註 Observação t）

25/10/2018 $ 92,630.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,885,950.00 （註 Observação k）

聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José（5）（Secção 

Inglesa）

10/8/2018 $ 3,004,650.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 237,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 900.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,625,500.00 （註 Observação g）

26/10/2018 $ 63,920.00 （註 Observação q）

21/11/2018 $ 729,750.00 （註 Observação k）

聖若瑟教區中學第六校（中文部）

Colégio Diocesano de São José（6）（Secção 

Chinesa）

10/8/2018 $ 3,157,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 225,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 1,247,400.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 308,700.00 （註 Observação k）

聖若瑟教區中學第六校（英文部）

Colégio Diocesano de São José（6）（Secção 

Inglesa）

10/8/2018 $ 394,650.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 37,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 165,000.00 （註 Observação g）

嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

21/3/2018 $ 382.80 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 9,369,700.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 537,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）
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嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 18,000.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 3,579,200.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 2,700.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

28/11/2018 $ 66,300.00 （註 Observação q）

嘉諾撒聖心中學（幼稚園）

Colégio do Sagrado Coração de Jesus（Jar-

dim de Infância）

24/8/2018 $ 7,200.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,669,800.00 （註 Observação g）

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus（Sec-

ção Inglesa）

21/3/2018 $ 3,906.80 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 5,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 7,294,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 600,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 660.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,586,000.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco（Yuet Wah）（Secção 

Chinesa）

10/8/2018 $ 3,085,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 300,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 2,200,800.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 2,800.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

鮑思高粵華小學（英文部）

Colégio Dom Bosco（Yuet Wah）（Secção 

Inglesa）

10/8/2018 $ 3,085,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 300,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 2,242,800.00 （註 Observação g）

利瑪竇中學

Colégio Mateus Ricci

10/8/2018 $ 6,937,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 450,000.00 （註 Observação l）
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利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci（Secundário）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,475,000.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 400.00 （註 Observação t）

11/10/2018 $ 49,620.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

10/8/2018 $ 5,821,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 400,000.00 （註 Observação l）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,136,800.00 （註 Observação g）

11/9/2018 $ 143,276.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

陳瑞祺永援中學（分校）

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

(Sucursal)

10/8/2018 $ 2,368,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 7,292,340.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 1,676,400.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

粵華中文中學

Colégio Yuet Wah（Secção Chinesa）

10/8/2018 $ 4,735,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 337,500.00 （註 Observação l）

21/8/2018 $ 6,300.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,686,200.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 4,000.00 （註 Observação t）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

粵華英文中學

Colégio Yuet Wah（Secção Inglesa）

11/7/2018 $ 2,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 3,858,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 275,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 2,036,100.00 （註 Observação g）

澳門基督教新生命團契

Confraternidade Cristã Vida Nova de Ma-

cau

24/11/2017 $ 82,162.20 （註 Observação b）
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Dell Immagine Cecilia Anita 26/9/2017 $ 13,800.00 教學人員專業發展津貼、教師直接津貼和年資

獎金。（2017/2018學年）

Subsídio para o desenvolvimento profissional, 

subsídio directo e prémio de antiguidade para 

o pessoal docente (Ano lectivo de 2017/2018).

夢劇社

Dream Theater Association

2/8/2018 $ 30,000.00 （註 Observação c）

Edições Va Kio, Limitada 5/3/2018 $ 84,324.00 資助《童真》版文藝創作獎計劃。

Concessão de subsídio para o prémio de cria-

ção cultural e artística da página infantil.

精創音樂文化協會

Elite — Associação para a Criatividade e 

Cultura Musical

3/1/2018 $ 38,400.00 （註 Observação c）

青年參與社會服務協會

Envolvimento da Juventude Associação  

Serviço Comunitário

23/11/2017 $ 15,937.00 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 71,630.30 （註 Observação b）

10/5/2018 $ 5,070.00 （註 Observação d）

15/6/2018 $ 131,028.90 （註 Observação c）

3/7/2018 $ 16,160.80 （註 Observação a）

明愛學校

Escola Cáritas de Macau

15/1/2018 $ 77,990.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

19/6/2018 $ 56,760.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

27/7/2018 $ 3,900.00 資助為 有治 療 需 要 的學 生 提 供服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de tratamento terapêutico a alunos (Ano 

lectivo de 2018/2019).

27/7/2018 $ 882,791.00 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳

及上下課接載服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2018/2019).

10/8/2018 $ 187,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 375,200.00 （註 Observação g）
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明愛學校

Escola Cáritas de Macau

30/8/2018 $ 1,285,500.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

30/8/2018 $ 11,775,900.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

10/8/2018 $ 8,757,450.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 575,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,971,300.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 4,702,900.00 （註 Observação k）

12/12/2018 $ 147,560.00 （註 Observação q）

12/12/2018 $ 9,945.00 “南京大屠殺死難者國家公祭日”紀念活動。

Actividade do «Dia Nacional de Luto pelas 

vítimas do Massacre de Nanjing».

菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

21/3/2018 $ 2,768.20 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 9,251,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 587,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 5,488,600.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 480.00 （註 Observação t）

22/10/2018 $ 4,951.60 中華人民共和國成立六十九周年慶祝活動。

Actividade para celebração do 69.º Aniversá-

rio da Implantação da República Popular da 

China.

19/11/2018 $ 144,820.00 （註 Observação q）
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菜農子弟學校（灣景分校）

Escola Choi Nong Chi Tai（Sucursal de 

Wan Keng）

18/1/2018 $ 6,300.00 （註 Observação i）

24/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 633,600.00 （註 Observação g）

菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

29/8/2018 $ 629,200.00 （註 Observação g）

澳門中德學校

Escola Chong Tak de Macau

10/8/2018 $ 6,338,100.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 187,500.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 20,700.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,945,200.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 1,800.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 3,652,100.00 （註 Observação k）

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

15/1/2018 $ 74,190.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

19/6/2018 $ 58,707.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

27/7/2018 $ 5,400.00 資助為 有治 療 需 要 的學 生 提 供服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de tratamento terapêutico a alunos (Ano 

lectivo de 2018/2019).

27/7/2018 $ 472,538.00 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳

及上下課接載服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2018/2019).

10/8/2018 $ 250,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 472,000.00 （註 Observação g）

30/8/2018 $ 12,641,650.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).
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協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

30/8/2018 $ 2,367,100.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

婦聯學校

Escola da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

18/1/2018 $ 8,000.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 3,406,000.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 250,000.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 15,300.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 2,548,800.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 84,200.00 （註 Observação k）

聖家學校

Escola da Sagrada Família

10/8/2018 $ 4,423,050.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 287,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 2,830,000.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 2,700.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

聯國學校

Escola das Nações

10/8/2018 $ 3,823,000.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 275,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 6,410,670.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 1,695,000.00 （註 Observação g）

30/8/2018 $ 679,350.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

30/8/2018 $ 85,700.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,110,150.00 （註 Observação k）

澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

11/7/2018 $ 14,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 8,806,600.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 625,000.00 （註 Observação l）
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澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 6,022,200.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,400.00 （註 Observação r）

26/9/2018 $ 350.00 （註 Observação t）

1/11/2018 $ 900.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

聖瑪大肋納學校

Escola de Santa Madalena

10/8/2018 $ 2,187,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 125,000.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 10,890.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 736,800.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 1,800.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,929,950.00 （註 Observação k）

聖瑪大肋納學校（分校）

Escola de Santa Madalena (Sucursal)

24/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 254,800.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 1,010,400.00 （註 Observação k）

聖德蘭學校

Escola de Santa Teresa do Menino Jesus

10/8/2018 $ 3,426,150.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 212,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,840,400.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,461,650.00 （註 Observação k）

九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

10/8/2018 $ 846,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 75,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 188,600.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 884,100.00 （註 Observação k）

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

18/1/2018 $ 41,900.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 7,828,300.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 500,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）
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濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

24/8/2018 $ 48,320.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 4,314,700.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,880.00 （註 Observação t）

聖善學校

Escola Dom João Paulino

10/8/2018 $ 1,463,850.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 87,500.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 690,200.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,411,650.00 （註 Observação k）

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

10/8/2018 $ 1,087,250.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 87,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 187,300.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,445,350.00 （註 Observação k）

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

18/1/2018 $ 42,300.00 （註 Observação i）

21/3/2018 $ 2,983.00 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 4,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 11,442,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 775,000.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 44,950.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 7,828,700.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 2,880.00 （註 Observação t）

1/11/2018 $ 3,600.00 （註 Observação s）

21/11/2018 $ 1,674,700.00 （註 Observação k）

28/11/2018 $ 257,200.00 （註 Observação q）

沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

10/8/2018 $ 2,814,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 175,000.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 14,400.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,547,400.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 1,315,600.00 （註 Observação k）

海星中學

Escola Estrela do Mar

11/7/2018 $ 1,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 5,492,750.00 （註 Observação j）
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海星中學

Escola Estrela do Mar

10/8/2018 $ 362,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,650,100.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 970.00 （註 Observação t）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 4,249,300.00 （註 Observação k）

氹仔坊眾學校

Escola Fong Chong da Taipa

21/3/2018 $ 2,402.60 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 5,997,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 375,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,586,100.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,250.00 （註 Observação t）

1/11/2018 $ 700.00 （註 Observação s）

21/11/2018 $ 954,250.00 （註 Observação k）

21/11/2018 $ 77,030.00 （註 Observação q）

11/12/2018 $ 1,340.00 資助組織學校參加“中國殘疾人藝術團音樂舞

蹈詩《我的夢》My Dream”。

Concessão de subsídio às escolas para parti-

cipação na exibição de poesia com música e 

dança «O Meu Sonho» da Delegação de Ar-

tes das Pessoas com Deficiência da China.

氹仔坊眾學校（分校）

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

29/8/2018 $ 574,200.00 （註 Observação g）

福建學校

Escola Fukien

10/8/2018 $ 2,219,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 150,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,520,400.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,480.00 （註 Observação r）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,866,850.00 （註 Observação k）

下環浸會學校

Escola Há Ván Châm Vui

10/8/2018 $ 2,219,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 75,000.00 （註 Observação l）
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下環浸會學校

Escola Há Ván Châm Vui

29/8/2018 $ 401,600.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 1,800.00 （註 Observação s）

海暉學校

Escola Hoi Fai

10/8/2018 $ 2,219,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 150,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,383,000.00 （註 Observação g）

濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong（Pré-Primário）

24/8/2018 $ 7,280.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 385,000.00 （註 Observação g）

濠江中學附屬小學

Escola Hou Kong（Primário）

18/1/2018 $ 14,520.00 （註 Observação i）

24/8/2018 $ 35,100.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 2,905,200.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 700.00 （註 Observação s）

濠江中學

Escola Hou Kong（Secundário）

11/7/2018 $ 4,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 16,449,100.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 1,125,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 700.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

21/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,865,500.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,400.00 （註 Observação r）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

6/11/2018 $ 379,683.20 （註 Observação q）

青洲小學

Escola Ilha Verde

10/8/2018 $ 2,959,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 200,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,886,600.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 620.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）
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澳門國際學校

Escola Internacional de Macau

10/8/2018 $ 4,271,300.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 550,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 10,770,020.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 2,856,300.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 900.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 2,326,450.00 （註 Observação k）

30/11/2018 $ 20,600.00 學費津貼。（2017/2018學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2017/2018).

啟智學校

Escola Kai Chi

15/1/2018 $ 39,600.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

19/6/2018 $ 34,320.00 資助教師參與特殊教育課程的編製工作。

Concessão de subsídio aos docentes para 

participação na elaboração do currículo do 

ensino especial.

27/7/2018 $ 13,200.00 資助為 有治 療 需 要 的學 生 提 供服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de tratamento terapêutico a alunos (Ano 

lectivo de 2018/2019).

27/7/2018 $ 762,855.00 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳

及上下課接載服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 366,800.00 （註 Observação g）

30/8/2018 $ 1,028,400.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

30/8/2018 $ 9,679,150.00 資助為 特 教學 生 提 供 特 殊 教育服務。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de ser-

viço de ensino especial a alunos (Ano lectivo 

de 2018/2019).

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）
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教業中學

Escola Kao Yip

21/3/2018 $ 6,000.00 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 1,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 13,135,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 850,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 3,654,700.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

29/11/2018 $ 185,370.00 （註 Observação q）

教業中學附屬小學暨幼稚園分校

Escola Kao Yip（Primária e Pré-Primária）

Sucursal

29/8/2018 $ 761,200.00 （註 Observação g）

教業中學（分校）

Escola Kao Yip（Sucurcal）

29/8/2018 $ 1,738,000.00 （註 Observação g）

鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng（Secção Primária）

18/1/2018 $ 25,200.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 6,658,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 450,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 4,539,200.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 900.00 （註 Observação s）

鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng（Secção Secundária）

21/3/2018 $ 2,995.30 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 2,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 6,665,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 475,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 660.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

21/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 3,956,700.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 3,470.00 （註 Observação t）

1/11/2018 $ 260,880.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

廣大中學

Escola Kwong Tai

18/1/2018 $ 26,180.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 5,768,250.00 （註 Observação j）
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廣大中學

Escola Kwong Tai

10/8/2018 $ 487,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 710.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 2,900.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 2,260,500.00 （註 Observação g）

23/10/2018 $ 195,770.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 154,350.00 （註 Observação k）

廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

24/8/2018 $ 10,180.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,555,400.00 （註 Observação g）

蓮峰普濟學校

Escola Lin Fong Pou Chai

10/8/2018 $ 3,667,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 112,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,030,000.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,600.00 （註 Observação r）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 860,400.00 （註 Observação k）

嶺南中學

Escola Ling Nam

10/8/2018 $ 2,719,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 200,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,106,000.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 450.00 （註 Observação t）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

28/11/2018 $ 44,420.00 （註 Observação q）

化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

10/8/2018 $ 8,604,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 587,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 5,302,600.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 820.00 （註 Observação t）
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化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

29/11/2018 $ 168,250.00 （註 Observação q）

勞工子弟學校（幼稚園）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

（Pré-Primário）

10/8/2018 $ 75,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 1,932,400.00 （註 Observação g）

勞工子弟學校（小學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários

（Primário）

10/8/2018 $ 6,658,200.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 375,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 2,878,400.00 （註 Observação g）

勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários

（Secundário）

21/3/2018 $ 2,734.40 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 1,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 5,130,450.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 487,500.00 （註 Observação l）

21/8/2018 $ 5,400.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 4,702,500.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 3,700.00 （註 Observação t）

5/11/2018 $ 249,600.00 （註 Observação q）

11/12/2018 $ 800.00 資助組織學校參加“中國殘疾人藝術團音樂舞

蹈詩《我的夢》My Dream”。

Concessão de subsídio às escolas para parti-

cipação na exibição de poesia com música e 

dança «O Meu Sonho» da Delegação de Ar-

tes das Pessoas com Deficiência da China.

澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

18/1/2018 $ 17,680.00 （註 Observação i）

17/7/2018 $ 525,150.00 資助葡語強化課程學費 。（2018/2019學年）

Concessão do subsídio para as propinas do 

curso intensivo de língua portuguesa (Ano 

lectivo de 2018/2019).

10/8/2018 $ 1,471,900.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 362,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 6,342,060.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

24/8/2018 $ 900.00 （註 Observação i）
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澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

27/8/2018 $ 2,903,150.00 本局與 澳門 葡 文學 校 基金 會合作 協 議

（2018/2019學年）。

Protocolo de cooperação entre a DSEJ e a 

Fundação Escola Portuguesa de Macau (ano 

lectivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 1,746,100.00 （註 Observação g）

29/8/2018 $ 655,600.00 （註 Observação h）

26/9/2018 $ 96,225.00 學費津貼。（2017/2018學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2017/2018).

30/10/2018 $ 21,775.00 學費津貼。（2017/2018學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2017/2018).

1/11/2018 $ 1,920.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 2,294,550.00 （註 Observação k）

培道中學

Escola Pui Tou

18/1/2018 $ 2,520.00 （註 Observação i）

11/7/2018 $ 1,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 10,494,550.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 737,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,323,200.00 （註 Observação g）

15/11/2018 $ 170,960.00 （註 Observação q）

11/12/2018 $ 700.00 資助組織學校參加“中國殘疾人藝術團音樂舞

蹈詩《我的夢》My Dream”。

Concessão de subsídio às escolas para parti-

cipação na exibição de poesia com música e 

dança «O Meu Sonho» da Delegação de Ar-

tes das Pessoas com Deficiência da China.

培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou（Sucursal da Praia Gran-

de）

29/8/2018 $ 1,728,000.00 （註 Observação g）

培道中學小學部分教處

Escola Pui Tou（Sucursal da Secção Primá-

ria）

29/8/2018 $ 775,600.00 



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5153

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

聖瑪沙利羅學校

Escola Santa Maria Mazzarello

10/8/2018 $ 2,382,000.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 100,000.00 （註 Observação l）

24/8/2018 $ 12,600.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,290,800.00 （註 Observação g）

1/11/2018 $ 1,800.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 964,350.00 （註 Observação k）

庇道學校

Escola São João de Brito

10/8/2018 $ 1,356,350.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 100,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 415,600.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,227,900.00 （註 Observação k）

庇道學校（夜間部）

Escola Sao João de Brito（Nocturno）

19/10/2018 $ 815,300.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 611,900.00 （註 Observação u）

庇道學校（英文部）

Escola São João de Brito（Secção Inglesa）

10/8/2018 $ 821,150.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 162,500.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 465,400.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 1,164,800.00 （註 Observação k）

聖保祿學校

Escola São Paulo

10/8/2018 $ 12,972,600.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 900,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 3,600.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 8,435,300.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

創新中學

Escola Secundária Millennium

18/1/2018 $ 3,600.00 （註 Observação i）

10/8/2018 $ 700.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

24/8/2018 $ 3,380.00 （註 Observação i）

26/9/2018 $ 700.00 （註 Observação r）

19/10/2018 $ 9,309,500.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 3,288,750.00 （註 Observação u）



5154 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2019 年 3 月 27 日

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

創新中學

Escola Secundária Millennium

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

14/11/2018 $ 13,420.00 （註 Observação q）

創新中學社區教育部

Escola Secundária Millennium Secção de 

Educação Comunitária

28/6/2018 $ 100,200.00 （註 Observação e）

12/10/2018 $ 96,900.00 （註 Observação e）

新華夜中學

Escola Secundária Nocturna Xin Hua

19/10/2018 $ 6,514,500.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 1,403,200.00 （註 Observação u）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

培正中學

Escola Secundária Pui Ching

18/1/2018 $ 17,400.00 （註 Observação i）

21/3/2018 $ 3,684.60 （註 Observação m）

11/7/2018 $ 10,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 10,647,500.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 762,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 33,997,690.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

14/8/2018 $ 4,500.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 5,400.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 19,860.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 9,023,300.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,920.00 （註 Observação r）

26/9/2018 $ 1,260.00 （註 Observação t）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

6/11/2018 $ 271,167.00 （註 Observação q）

21/11/2018 $ 135,650.00 （註 Observação k）

培華中學

Escola Secundária Pui Va

10/8/2018 $ 7,713,700.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 500,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,350.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 1,758,900.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 3,520.00 （註 Observação t）
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培華中學

Escola Secundária Pui Va

21/11/2018 $ 961,350.00 （註 Observação k）

28/11/2018 $ 163,160.00 （註 Observação q）

11/12/2018 $ 620.00 資助組織學校參加“中國殘疾人藝術團音樂舞

蹈詩《我的夢》My Dream”。

Concessão de subsídio às escolas para parti-

cipação na exibição de poesia com música e 

dança «O Meu Sonho» da Delegação de Ar-

tes das Pessoas com Deficiência da China.

培華中學附屬小學暨幼稚園

Escola Secundária Pui Va（Secção Primá-

ria e Infantil）

24/8/2018 $ 8,580.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 1,832,600.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 1,327,450.00 （註 Observação k）

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

10/8/2018 $ 654,750.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 87,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 900.00 （註 Observação n）

21/8/2018 $ 900.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 241,200.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 194,150.00 （註 Observação k）

澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

（Secção Inglesa）

10/8/2018 $ 4,093,250.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 362,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 330.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

29/8/2018 $ 2,236,100.00 （註 Observação g）

21/11/2018 $ 1,611,550.00 （註 Observação k）

澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

19/7/2018 $ 127,200.00 資助參加第19屆“我愛祖國海疆”全國青少年

航海模型教育競賽總決賽。

Concessão de subsídio para participação no 

concurso da 19.ª edição do Concurso nacional 

pedagógico dos modelos de navegação para 

jovens «Eu amo as áreas marítimas da Pá-

tria» .

10/8/2018 $ 3,370,400.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 200,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

29/8/2018 $ 1,603,800.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 700.00 （註 Observação r）
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澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

12/12/2018 $ 104,440.00 （註 Observação q）

澳門工聯職業技術中學（夜校）

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

（Nocturno）

19/10/2018 $ 394,650.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 4,407,500.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 394,650.00 （註 Observação u）

商訓夜中學

Escola Seong Fan

29/5/2018 $ 53,040.00 （註 Observação e）

19/10/2018 $ 7,632,500.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 1,841,700.00 （註 Observação u）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

19/11/2018 $ 36,620.00 （註 Observação q）

沙梨頭浸信學校

Escola Shá Lei Tau Cham Son

10/8/2018 $ 627,000.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 75,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 403,600.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 2,329,950.00 （註 Observação k）

德明學校

Escola Tak Meng

10/8/2018 $ 1,109,700.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 75,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 696,200.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,600.00 （註 Observação r）

1/11/2018 $ 3,000.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,885,250.00 （註 Observação k）

東南學校

Escola Tong Nam

10/8/2018 $ 1,240,800.00 （註 Observação j）

29/8/2018 $ 622,600.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

東南學校（中學部）

Escola Tong Nam（Secundário）

21/3/2018 $ 3,000.00 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 2,876,100.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 262,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 900.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 900.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 1,569,800.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 3,000.00 （註 Observação t）
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東南學校（中學部）

Escola Tong Nam（Secundário）

1/11/2018 $ 900.00 （註 Observação s）

19/11/2018 $ 86,130.00 （註 Observação q）

同善堂中學

Escola Tong Sin Tong

10/8/2018 $ 4,549,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 300,000.00 （註 Observação l）

同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong（Diurno）

21/3/2018 $ 6,417.10 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

10/8/2018 $ 800.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

14/8/2018 $ 900.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 2,152,700.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,480.00 （註 Observação t）

1/11/2018 $ 1,480.00 （註 Observação s）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

28/11/2018 $ 83,530.00 （註 Observação q）

同善堂中學（夜校）

Escola Tong Sin Tong（Nocturno）

20/11/2017 $ 322,400.00 （註 Observação c）

19/6/2018 $ 322,400.00 （註 Observação c）

新華學校

Escola Xin Hua

18/1/2018 $ 27,340.00 （註 Observação i）

21/3/2018 $ 1,698.30 （註 Observação m）

10/8/2018 $ 4,828,650.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 387,500.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

21/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação p）

24/8/2018 $ 35,870.00 （註 Observação i）

29/8/2018 $ 3,178,800.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 3,500.00 （註 Observação r）

1/11/2018 $ 2,500.00 （註 Observação s）

5/11/2018 $ 116,140.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 1,403,700.00 （註 Observação k）
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新華學校

Escola Xin Hua

11/12/2018 $ 1,600.00 資助組織學校參加“中國殘疾人藝術團音樂舞

蹈詩《我的夢》My Dream”。

Concessão de subsídio às escolas para parti-

cipação na exibição de poesia com música e 

dança «O Meu Sonho» da Delegação de Ar-

tes das Pessoas com Deficiência da China.

演戲空間

Espaço para Agir

29/3/2018 $ 64,800.00 （註 Observação c）

澳門福建青年聯會

Federação da Juventude de Fukien de Ma-

cau

23/11/2017 $ 81,500.00 （註 Observação a）

澳門青年聯合會

Federação de Juventude de Macau

23/11/2017 $ 8,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 43,400.00 （註 Observação a）

澳門越秀青年聯合會

Federação de Juventude Yue Xiu de Macau

6/8/2018 $ 78,000.00 （註 Observação c）

四維空間

Four Dimension Spatial

3/7/2018 $ 70,000.00 

Fundação Badi’ 24/11/2017 $ 79,308.60 （註 Observação b）

Gabinete Coordenador dos Serviços So-

ciais Sheng Kung Hui Macau

20/11/2017 $ 539,011.60 資助舉辦“共鑽研創明天”計劃。

Concessão de subsídio para a realização do 

plano «Estudam e Criam em conjunto o futu-

ro».

24/11/2017 $ 569,411.10 （註 Observação b）

19/12/2017 $ 169,241.20 資助舉辦課後多元發展計劃。

Concessão do subsídio para realização do 

programa de desenvolvimento diversificado 

após as aulas.

8/2/2018 $ 146,373.60 資助“亦師亦友”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

Plano «Trata-se de um professor, trata-se 

também de um amigo».

27/2/2018 $ 82,123.90 （註 Observação c）

20/3/2018 $ 32,556.80 （註 Observação c）

8/5/2018 $ 18,470.70 資助開展兒童語言發展支援計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

plano de apoio ao desenvolvimento linguísti-

co de crianças.

28/6/2018 $ 34,000.00 （註 Observação c）
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Gabinete Coordenador dos Serviços So-

ciais Sheng Kung Hui Macau

30/7/2018 $ 36,343.50 資助舉辦學生輔導員退修培訓活動。 

Concessão do subsídio para a realização de 

actividade de retiro destinada aos agentes de 

aconselhamento aos alunos.

9/8/2018 $ 50,400.00 （註 Observação c）

10/8/2018 $ 1,512,900.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 8,696,750.00 （註 Observação h）

23/10/2018 $ 20,000.00 （註 Observação c）

6/12/2018 $ 700,000.00 資助舉辦“共鑽研創明天”計劃。

Concessão de subsídio para a realização do 

plano «Estudam e Criam em conjunto o futu-

ro».

澳門地理暨教育研究會

Geography and Education Research Asso-

ciation of Macau

3/7/2018 $ 5,608.20 資助參加研討會。

Concessão do subsídio para participação em 

seminários.

16/11/2018 $ 14,743.40 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau 23/11/2017 $ 3,600.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 2,000.00 （註 Observação a）

澳門青年古箏藝術團

Grupo Juvenil de Arte de Guzheng de Ma-

cau

19/1/2018 $ 4,000.00 （註 Observação c）

恒毅中心

Hang Ngai Center

20/11/2017 $ 54,700.00 資助為青少年提供學習輔導及組織課餘活動服

務。

Concessão do subsídio para a prestação de 

serviços de apoio à aprendizagem aos jovens 

e para a realização de actividades extracurri-

culares.

白鴿巢浸信會

Igreja Baptista Pak Kap Chau

9/3/2018 $ 23,646.80 （註 Observação c）

15/5/2018 $ 55,500.00 （註 Observação c）

基督教約書亞堂

Igreja Cristã Josué

24/11/2017 $ 18,032.20 （註 Observação b）

神召會澳門福音堂

Igreja Evangélica Pentecostal de Macau

24/11/2017 $ 14,678.00 

Igreja Metodista de Macau 23/11/2017 $ 17,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 27,500.00 （註 Observação a）
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Igreja Metodista de Macau 10/8/2018 $ 1,724,500.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

29/8/2018 $ 2,908,800.00 （註 Observação h）

基督教金巴崙長老會澳門堂

Igreja Presbiterana Cumberland de Macau

8/6/2018 $ 7,716.50 （註 Observação c）

印跡澳門•舞蹈團

Imprint Macau Dance Association

14/6/2018 $ 14,082.30 

澳門鏡湖護理學院

Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Ma-

cau

10/10/2017 $ 144,662.00 資助舉辦“兒青健康工具箱”計劃。

Concessão de subsídio para realização do 

programa piloto «Caixa de instrumentos da 

saúde das crianças e adolescentes».

Instituto Português do Oriente 8/2/2018 $ 853,000.00 資助舉辦葡語課程。 

Concessão de subsídio para realização do 

Curso de Português.

慈幼中學

Instituto Salesiano da Imaculada Concei-

ção

11/7/2018 $ 1,000.00 澳門科學與工程大獎賽2018。

Competição de Ciências e Engenharia de 

Macau 2018.

10/8/2018 $ 7,294,800.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 600,000.00 （註 Observação l）

10/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

29/8/2018 $ 4,445,600.00 （註 Observação g）

23/10/2018 $ 28,880.00 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.

5/11/2018 $ 126,650.00 （註 Observação q）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

同善堂中學附屬幼稚園

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

29/8/2018 $ 510,400.00 （註 Observação g）

魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância Dom José da Costa Nu-

nes

10/8/2018 $ 413,600.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 2,047,980.00 學費津貼。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio de propinas (Ano lec-

tivo de 2018/2019).

29/8/2018 $ 479,600.00 （註 Observação g）

29/8/2018 $ 655,600.00 （註 Observação h）
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魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância Dom José da Costa Nu-

nes

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 343,350.00 （註 Observação k）

明愛幼稚園

Jardim Infantil da Cáritas

10/8/2018 $ 1,353,600.00 （註 Observação j）

29/8/2018 $ 411,400.00 （註 Observação g）

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

21/11/2018 $ 38,150.00 （註 Observação k）

演辯人同盟

Liga de Eloquência e Debate em Macau

4/5/2018 $ 45,900.00 （註 Observação c）

澳門十三行文化貿易促進會

Macao Association of the Thirteen Hongs 

for Culture and Trade Promotion

11/7/2018 $ 33,200.00 （註 Observação c）

7/8/2018 $ 51,000.00 （註 Observação c）

20/8/2018 $ 27,000.00 （註 Observação c）

澳門環保青年協會

Macao Environment Protection Youth As-

sociation

23/11/2017 $ 7,050.50 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 62,800.00 （註 Observação b）

3/7/2018 $ 40,800.00 （註 Observação a）

澳門創新發明協會

Macao Innovation and Invention Associa-

tion

11/4/2018 $ 29,169.00 資助組織學生參加第14屆宋慶齡少年兒童發明

獎。

Concessão de subsídio para participação dos 

alunos na 14.ª Edição do Prémio de Invenção 

da Juventude e da Criança de Song Qingling.

23/5/2018 $ 48,000.00 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.

12/6/2018 $ 73,400.00 資助組織學生參加2018年第6屆“國際創新發

明展”。

Concessão de subsídio para participação dos 

alunos na «6.ª Exposição Internacional de 

Inovações e Invenções 2018».

21/6/2018 $ 9,900.00 資助組織學生參加“第10屆國際發明展覽會暨

第3屆世界發明創新論壇”。

Concessão de subsídio para participação dos 

alunos na «10.ª Exibição Internacional de In-

venções e 3.º Fórum Mundial de Invenção e 

Inovação».

13/8/2018 $ 34,100.00 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.

13/8/2018 $ 44,000.00 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.
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澳門創新發明協會

Macao Innovation and Invention Associa-

tion

5/9/2018 $ 54,886.30 資助組織學生參加“高雄K I DE國際發明暨設

計展”。

Concessão de subsídio para participação dos 

alunos na «Kaohsiung International Inven-

tion and Design Expo».

11/9/2018 $ 56,012.50 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.

23/10/2018 $ 3,650.00 資助組織學生參加比賽。

Concessão de subsídio para participação aos 

alunos nos concursos.

澳門音樂藝術研究會

Macao Musical Art Research Association

21/5/2018 $ 6,900.00 （註 Observação c）

澳門持續教育協會

Macao Society of Continuing Education

11/10/2018 $ 10,113.00 

澳門青年藝能志願工作會

Macao Youth Artistic Ability Volunteer 

Association

3/7/2018 $ 204,200.00 （註 Observação a）

澳門青年舞蹈協會

Macao Youth Dance Associaton

20/7/2018 $ 16,500.00 資助參加比賽。

Concessão de subsídio para participação na 

competição.

英國澳門青年聯盟

Macao Youth League of United Kingdom

14/5/2018 $ 54,898.30 （註 Observação c）

3/7/2018 $ 2,500.00 （註 Observação c）

澳門浸信教會

Macau Baptist Church

24/11/2017 $ 29,788.00 （註 Observação b）

6/6/2018 $ 7,830.00 （註 Observação c）

澳門少兒藝術團

Macau Children Arts Troupe

13/6/2018 $ 40,000.00 （註 Observação c）

澳門基督教錫安堂

Macau Christian Zion Church

3/7/2018 $ 5,742.00 （註 Observação a）

澳門英語辯論協會

Macau English Debating Association

6/6/2018 $ 50,200.00 （註 Observação c）

澳門福州十邑青年聯合會

Macau Fuzhou Shi Yi Youth Federation

4/4/2018 $ 52,900.00 

澳門熱血演藝協會

Macau Hot Blooded Performing Arts As-

sociation

16/3/2018 $ 135,700.00 

澳門魔術團

Macau Magia Grupo

13/4/2018 $ 49,600.00 資助舉辦及參加活動。

Concessão de subsídio para realização e par-

ticipação das actividades.

澳門鋼琴調音師協會

Macau Piano Tuner Association

6/6/2018 $ 50,762.20 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.
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澳門科技創新教育學會

Macau Science and Technology Innovation 

Education Association

14/5/2018 $ 114,325.00 資助組織學生參加“2018 RoboCup青少年機

械人世界盃大賽”。

Concessão do subsídio para participação dos 

alunos no «Campeonato Mundial Juvenil de 

Robótica — Robocup 2018».

24/5/2018 $ 101,690.00 資助籌辦“2018W RO世界奧林匹克機械人競

賽澳門區選拔賽”。

Concessão do subsídio para organização da 

«Selecção de Macau da Olimpíada Mundial 

de Robótica — WRO 2018».

20/9/2018 $ 64,764.70 資助組織學生參加“2018W RO世界奧林匹克

機械人競賽”。

Concessão de subsídio para participação dos 

alunos na «Olimpíada Mundial de Robótica 

— WRO 2018».

26/9/2018 $ 102,470.00 資助籌辦“2018 「W RO世界奧林匹克機械人

競賽」澳門 國際邀請賽”。

Concessão de subsídio para realização do 

concurso internacional em Macau por con-

vite da «Olimpíada Mundial de Robótica — 

WRO 2018».

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

20/11/2017 $ 88,660.00 資助舉辦“兒童身心發展支援計劃＂。

Concessão de subsídio para realização do 

«Plano de apoio do desenvolvimento físico e 

psicológico das crianças».

24/11/2017 $ 121,600.50 （註 Observação b）

28/11/2017 $ 55,390.30 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。

Concessão do subsídio para realizar o «Pro-

grama de apoios extra-escolares para alunos 

do ensino especial».

20/4/2018 $ 23,440.00 資助開展“ S O  F U N玩具圖書館（先導計

劃）”。

Concessão do subsídio para a «Biblioteca de 

brinquedos SO FUN (projecto-piloto)».

30/4/2018 $ 114,000.00 資助開展“SEN家長工作坊——專業治療團隊

支援計劃”。

Concessão de subsídio para realização do 

«Workshop para pais/encarregados de educa-

ção dos educandos com necessidades educati-

vas especiais — Programa de apoio da equipa 

terapêutica profissional».
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澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

27/7/2018 $ 436,660.00 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳

及上下課接載服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2018/2019).

27/7/2018 $ 550,000.00 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。

Concessão do subsídio para realizar o «Pro-

grama de apoios extra-escolares para alunos 

do ensino especial».

10/8/2018 $ 4,364,500.00 資助提供治療/訓練服務。（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para prestação de 

serviço de terapia/treino (Ano lectivo de 

2018/2019).

14/8/2018 $ 16,000.00 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

29/8/2018 $ 2,148,250.00 （註 Observação h）

29/8/2018 $ 2,738,400.00 資助提供巡迴支援服務。

Concessão de subsídio para o serviço de 

apoio itinerante.

24/10/2018 $ 13,006.10 資助參加“國際特殊奧運會全球運動員代表大

會”。

Concessão de subsídio para participação no 

Special Olympics Global Athlete Congress .

31/10/2018 $ 54,670.00 （註 Observação c）

澳門街舞文化協會

Macau Street Dance Culture Association

20/3/2018 $ 74,645.00 （註 Observação c）

澳門青年藝術發展協會

Macau Youth Art Development Associa-

tion

2/2/2018 $ 13,000.00 

澳門青少年體育舞蹈協會

Macau Youth Dance Sport Association

13/4/2018 $ 63,400.00 資助舉辦“第4屆澳門國際青少年體育舞蹈公開

賽暨2018澳門國際體育舞蹈公開賽”。

Concessão de subsídio para realização da 

«4.ª edição do Concurso Aberto Juvenil In-

ternacional de Dança Desportiva em Macau 

e Concurso Aberto de Dança Desportiva In-

ternacional em Macau 2018».

澳門青年音樂藝術家協會

Macau Youth Musician & Artist Associa-

tion

21/3/2018 $ 96,300.00 （註 Observação c）
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澳門青年街舞協會

Macau Youth Street Dance Association

13/4/2018 $ 24,500.00 （註 Observação c）

極舞館

Max Dance Hall

15/8/2018 $ 26,100.00 

澳門至友協會

Melhores Amigos Associação de Macau

20/11/2017 $ 85,900.00 資助開展“高中至友計劃”。

Concessão de subsídio para a realização do 

plano «Amizade entre os Alunos do Ensino 

Secundário Complementar e os Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais».

27/12/2017 $ 25,775.00 （註 Observação c）

6/6/2018 $ 30,000.00 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

現代樂手音樂推廣協會

Modern Player Music Promotion Associa-

tion

7/12/2017 $ 71,200.00 資助舉辦及參加活動。

Concessão de subsídio para realização e par-

ticipação das actividades.

21/6/2018 $ 20,400.00 （註 Observação c）

普世博愛運動（瑪利亞的事業）

Movimento dos Focolares（Obra de Ma-

ria）

3/7/2018 $ 53,913.00 （註 Observação a）

鮑思高青年服務網絡

Rede de Serviços Juvenis Bosco

23/11/2017 $ 17,706.50 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 190,348.40 （註 Observação b）

19/1/2018 $ 285,095.00 資助舉辦課後多元發展計劃。

Concessão do subsídio para realização do 

programa de desenvolvimento diversificado 

após as aulas.

4/5/2018 $ 28,600.00 （註 Observação c）

3/7/2018 $ 53,377.60 （註 Observação a）

29/8/2018 $ 5,633,050.00 （註 Observação h）

5/9/2018 $ 200,000.00 資助舉辦課後多元發展計劃。

Concessão do subsídio para realização do 

programa de desenvolvimento diversificado 

após as aulas.

澳門中區扶輪青年服務團

Rotaract Club de Macau Central

23/11/2017 $ 2,000.00 （註 Observação a）

松山扶輪青年團

Rotaract Clube da Guia

23/11/2017 $ 29,300.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 21,800.00 （註 Observação a）

Rotaract Clube de Macau 23/11/2017 $ 131,738.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 34,800.00 （註 Observação a）
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Santa Casa da Misericórdia de Macau 6/8/2018 $ 12,200.00 資助購置輔具。

Concessão de subsídio para a aquisição de 

instrumentos de apoio.

培道中學氹仔幼稚園分校

Secção Infantil da Escola Pui Tou（Sucursal 

da Taipa）

29/8/2018 $ 226,600.00 （註 Observação g）

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園

Secção Infantil e Primária do Colégio Ma-

teus Ricci

29/8/2018 $ 730,400.00 

培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou（Sucur-

sal da Taipa）

29/8/2018 $ 865,200.00 

聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola（Macau）

（Nocturno）

19/10/2018 $ 526,200.00 （註 Observação u）

19/10/2018 $ 1,118,000.00 （註 Observação u）

聖公會（澳門）蔡高中學

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou（Ma-

cau）

21/5/2018 $ 97,100.00 資助邀請英國牛津大學基督學院合唱團來澳交

流及演出。

Concessão de subsíd io para conv idar o 

Coro da Igreja de Cristo da Universidade de 

Oxford de Inglaterra para realização de in-

tercâmbio e exibição em Macau.

10/8/2018 $ 7,993,650.00 （註 Observação j）

10/8/2018 $ 550,000.00 （註 Observação l）

29/8/2018 $ 794,200.00 （註 Observação g）

聖公會（澳門）蔡高中學（分校）

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou（Ma-

cau） (Sucursal)

10/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação n）

14/8/2018 $ 2,700.00 （註 Observação o）

21/8/2018 $ 1,800.00 （註 Observação p）

29/8/2018 $ 3,881,700.00 （註 Observação g）

26/9/2018 $ 1,600.00 （註 Observação r）

26/9/2018 $ 6,539.00 中華人民共和國成立六十九周年慶祝活動。

Actividade para celebração do 69.º Aniversá-

rio da Implantação da República Popular da 

China.

6/11/2018 $ 30,000.00 （註 Observação f）

無煙澳門健康生活協會

Smoke-free & Healthy Life Association of 

Macau

20/7/2018 $ 11,100.00 （註 Observação c）

澳門宣道堂慈善會

Sociedade de Beneficência Sün Tou Tong 

de Macau

25/1/2018 $ 27,400.00 資助舉辦2018年度活動。

Concessão do subsídio para realização de ac-

tividades em 2018.
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舞台管理技術協會

Stage Management and Technology Asso-

ciation

31/5/2018 $ 24,100.00 （註 Observação c）

詩篇舞集

Stella e Artistas

29/12/2017 $ 113,550.00 （註 Observação c）

13/6/2018 $ 17,515.60 資助參加活動。

Concessão de subsídio para participação em 

actividade.

28/6/2018 $ 75,000.00 （註 Observação c）

21/8/2018 $ 6,999.60 （註 Observação c）

戲劇農莊

Teatro de Lavradores

3/7/2018 $ 116,500.00 （註 Observação c）

澳門舞者工作室

The Dancer Studio Macao

11/1/2018 $ 106,200.00 （註 Observação c）

21/6/2018 $ 40,000.00 （註 Observação c）

22/6/2018 $ 32,500.00 （註 Observação c）

澳門關愛兒童協會

The Macau Association for Community 

Care Children

20/9/2018 $ 1,326.70 資助舉辦講座。

Concessão do subsídio para realização de pa-

lestras.

同一天空下希望之家協會

Under the Same Sky, House of Hope Asso-

ciation

8/6/2018 $ 93,800.00 （註 Observação c）

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

23/11/2017 $ 100,200.30 （註 Observação a）

24/11/2017 $ 31,963.20 （註 Observação b）

7/12/2017 $ 6,400.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

11/6/2018 $ 60,000.00 （註 Observação c）

14/6/2018 $ 44,880.00 資助“輔助新來澳學生學習計劃”。

Concessão do subsídio para o Projecto de 

Apoio à Aprendizagem dos Alunos Imigran-

tes.

3/7/2018 $ 66,545.00 （註 Observação a）

23/8/2018 $ 4,020.00 為自修室運作發放津貼。

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo.

29/8/2018 $ 10,287,250.00 （註 Observação h）

20/9/2018 $ 341,750.00 （註 Observação h）

澳門社區義工聯合總會

União Geral das Associações dos Voluntá-

rios da Comunidade de Macau

9/3/2018 $ 17,100.00 （註 Observação c）

15/5/2018 $ 26,700.00 （註 Observação c）



5168 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2019 年 3 月 27 日

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

Universidade Católica Portuguesa 20/4/2018 $ 1,875,000.00 “培養多領域中葡雙語人才計劃”（2018/2019

學年）。

Programa de Formação de Quadros Quali-

ficados Bilingues de Português-Chinês em 

Diversas Áreas (Ano lectivo de 2018/2019).

澳門大學

Universidade de Macau

4/5/2018 $ 54,000.00 資助第32屆葡萄牙語言及文化暑期課程學生學

費。

Concessão do subsídio para as propinas dos 

alunos do 32.º Curso de Verão de Língua e 

Cultura Portuguesas.

12/10/2018 $ 10,000.00 資助2018年“新西蘭浸入式英語學習暨教師培

訓課程 ”。

Concessão de subsídio para realização de 

«Aprendizagem de Inglês na Nova Zelândia 

e acção de formação para professores 2018».

24/10/2018 $ 150,000.00 資助學士後教育證書課程學費。

Concessão do subsídio para financiamento de 

propinas de Pós-Graduação em Educação.

聖若瑟大學

Universidade de São José

31/10/2018 $ 380,000.00 資助修讀師範培訓課程學費。

Concessão do subsídio para o pagamento de 

propinas do curso de formação pedagógica.

願景動力青年協會

Vision Power Youth Association

24/11/2017 $ 20,900.00 （註 Observação b）

2/2/2018 $ 17,400.00 （註 Observação c）

31/7/2018 $ 10,800.00 （註 Observação c）

韶澳青年協會

Youth Association of Shaoguan Macau

23/11/2017 $ 55,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 43,000.00 （註 Observação a）

青年創意空間協會

Youth Creative Association

23/11/2017 $ 76,000.00 （註 Observação a）

3/7/2018 $ 4,000.00 （註 Observação a）

學生

Alunos

20/4/2018 $ 455,000.00 “培養多領域中葡雙語人才計劃”（2018/2019

學年）。

Programa de Formação de Quadros Quali-

ficados Bilingues de Português-Chinês em 

Diversas Áreas (Ano lectivo de 2018/2019).

4/5/2018 $ 17,019,600.00 優秀學生修讀教育課程資助計劃。（2018/2019

學年）

Plano de financiamento para a frequência 

de cursos de educação por alunos excelentes 

(Ano lectivo de 2018/2019).



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5169

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

學生

Alunos

26/6/2018 $ 27,037,387.00 澳門居民在粵就讀學生學費津貼。（2017/2018

學年）

Subsídio de propinas para residentes de Ma-

cau que frequentam estabelecimentos de en-

sino na província de Guangdong (Ano lectivo 

de 2017/2018).

29/8/2018 $ 7,470,900.00 （註 Observação g）

3/9/2018 $ 761,809.80 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳。

（2018/2019學年）

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço para os alunos com necessidades edu-

cativas especiais (Ano lectivo de 2018/2019).

28/9/2018 $ 7,900,000.00 培養葡語教師及語言人才計劃。（2018/2019學

年）

Plano de Financiamento para a Frequência 

de Cursos de Docência de Português e de 

Línguas (Ano lectivo de 2018/2019).

16/11/2018 $ 65,000.00 資助赴葡修讀葡語預備課程及法律學士學位課

程。

Concessão de subsídio para aos alunos para 

frequência do curso preparatório de portu-

guês e curso de licenciatura de Direito em 

Portugal.

教學人員

Pessoal do docente

30/8/2018 $ 231,959,080.00 教學人員專業發展津貼、教師直接津貼和年資

獎金。（2018/2019學年）

Subsídio para o desenvolvimento profissional, 

subsídio directo e prémio de antiguidade para 

o pessoal docente (Ano lectivo de 2018/2019).

31/10/2018 $ 2,292,390.00 資助修讀師範培訓課程學費。

Concessão do subsídio para o pagamento de 

propinas do curso de formação pedagógica.

參與2017-2019“持續進修發展計劃”的15歲

或以上的澳門居民

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2017 a 

2019

13/6/2018 $ 1,619,374.00 向2018年9月期間參與納入2017-2019“持續進

修發展計劃”個人申請課程或證照考試的進修

資助（受資助居民人次數：376）。

Atribuição de um subsídio para financiar aos 

pedidos individuais ou exames de credencia-

ção, entre Setembro de 2018, abrangidos pelo 

«Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2017 a 

2019 (n.º de residentes financiados: 376).
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參與2017-2019“持續進修發展計劃”的15歲

或以上的澳門居民

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2017 a 

2019

30/8/2018 $ 3,063,840.00 向2018年9月至2018年10月期間參與納入2017-

2019“持續進修發展計劃”個人申請課程或證照

考試的進修資助（受資助居民人次數：694）。

Atribuição de um subsídio para financiar aos 

pedidos individuais ou exames de credencia-

ção, entre Setembro de 2018 a Outubro de 

2018, abrangidos pelo «Programa de Desen-

volvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

para os Anos de 2017 a 2019 (n.º de residentes 

financiados: 694).

30/8/2018 $ 25,606,580.40 向2017年12月至2018年9月期間參與納入2017-

2019“持續進修發展計劃”本地課程或證照考

試的進修資助（受資助居民人次數：15,937）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos ou exames de cre-

denciação locais, entre Dezembro de 2017 a 

Setembro de 2018, abrangidos pelo «Progra-

ma de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os Anos de 2017 a 2019 (n.º 

de residentes financiados: 15,937).

8/11/2018 $ 10,610,684.00 向2 018年11月至2 018年1 2月期間參與納入

2017-2019“持續進修發展計劃”個人申請課程

或證照考試的進修資助（受資助居民人次數：

2,258）。

Atribuição de um subsídio para financiar aos 

pedidos individuais ou exames de credencia-

ção, entre Novembro de 2018 a Dezembro de 

2018, abrangidos pelo «Programa de Desen-

volvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

para os Anos de 2017 a 2019 (n.º de residentes 

financiados: 2,258).

8/11/2018 $ 41,229,483.40 向2018年1月至2018年11月期間參與納入2017-

2019“持續進修發展計劃”本地課程或證照考

試的進修資助（受資助居民人次數：25,117）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos ou exames de creden-

ciação locais, entre Janeiro de 2018 a Novem-

bro de 2018, abrangidos pelo «Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Con-

tínuo» para os Anos de 2017 a 2019 (n.º de 

residentes financiados: 25,117).

陳泳彤

Chan Weng Tong

9/5/2018 $ 6,050.00 資助為本澳高等院校學生提供實習機會。

Concessão do subsídio para fornecimento de 

estágio a alunos das instituições de ensino 

superior de Macau.
李芷玲

Lei Chi Leng

9/5/2018 $ 15,550.00 

蕭嘉琳

Sio Ka Lam

9/5/2018 $ 1,050.00 
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陳浩楠

Chan Hou Nam

16/5/2018 $ 5,796.00 “青年善用餘暇計劃2018”實習津貼。

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2018».
鄭兒升

Cheang I Seng

16/5/2018 $ 4,830.00 

鄭頴琳

Chiang Weng Lam

16/5/2018 $ 4,485.00 

郭煥敏

Kuok Wun Man

16/5/2018 $ 4,485.00 

黃美茹

Vong Mei U

16/5/2018 $ 5,796.00 

陳雅苑

Chan Nga Un

10/8/2018 $ 260.00 資助組織師生參加“Y設計展”及“6075澳門酒

店藝術博覽會活動”。

Concessão do subsídio para participação dos 

docentes e alunos no «Y SHOW» e «6075 Ma-

cau Hotel Art Fair».

鄭慧蘭

Chiang Wai Lan

10/8/2018 $ 260.00 

龍雪兒

Long Sut I

10/8/2018 $ 260.00 

黃凱欣

Wong Hoi Ian

10/8/2018 $ 260.00 

陳嘉惠

Chan Ka Wai

31/8/2018 $ 3,864.00 “助人自助實習計劃”實習津貼。

Concessão de subsídio aos participantes do 

Projecto de estágio «Ajudar os outros é aju-

dar a si mesmo».
陳力行

Chan Lek Hang

31/8/2018 $ 3,036.00 

陳穎嘉

Chan Weng Ka

31/8/2018 $ 4,002.00 

蔡榮樺

Choi Weng Wa

31/8/2018 $ 3,450.00 

何文晉

Ho Man Chon

31/8/2018 $ 3,450.00 

江偉明

Kong Wai Meng

31/8/2018 $ 322.00 

高雅雯

Kou Nga Man

31/8/2018 $ 3,588.00 

高詠恩

Kou Weng Ian

31/8/2018 $ 1,932.00 

盧曉妍

Lou Hio In

31/8/2018 $ 1,794.00 

黃楚君

Wong Cho Kuan

31/8/2018 $ 1,932.00 

胡靖海

Wu Cheng Hoi

31/8/2018 $ 2,852.00 
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陳偉民

Chan Wai Man

26/9/2018 $ 520.00 中華人民共和國成立六十九周年慶祝活動。

Actividade para celebração do 69.º Aniversá-

rio da Implantação da República Popular da 

China.
林嘉雯

Lam Ka Man

26/9/2018 $ 520.00 

侯錫球

Hao Sek Kao

22/10/2018 $ 520.00 

吳思源

Ng Si Un

22/10/2018 $ 520.00 

袁子晴

Yuen Chi Cheng

20/11/2018 $ 243,460.00 資助學習及住宿費用。

Concessão do subsídio para estudo e aloja-

mento.

甘卓霖

Kam Cheok Lam

20/11/2018 $ 33,500.00 學習費用資助。

Subsídio de propina.

 Observações:

a. Concessão de subsídio para apoio financeiro ao associati-
vismo juvenil em 2018.

b. Concessão de subsídio para apoio financeiro ao «Cuidar 
do Crescimento dos Jovens» 2018.

c. Concessão do subsídio para realização de actividades.

d. Concessão do subsídio para realização das actividades de 
férias.

e. Concessão do subsídio para cursos de «Apoio à Aprendi-
zagem dos Idosos e Deficientes». 

f. Concessão do subsídio para a elaboração de contas das ins-
tituições educativas particulares sem fins lucrativos.

g. Subsídio para aquisição de manuais escolares (Ano lecti-

vo de 2018/2019).

h. Concessão de subsídio para prestação de serviços de acon-
selhamento aos alunos nas escolas de Macau (Ano lectivo de 
2018/2019).

i. Concessão do subsídio para o Plano de Promoção «Uma 
nova geração da luz solar» — Visitas das escolas e aprendiza-
gem através da prática.   

j. Concessão do subsídio para melhoria do rácio turma/pro-
fessor ou do rácio professor/aluno (Ano lectivo de 2018/2019).

k. Concessão do subsídio para o ensino integrado no ano lec-
tivo de 2018/2019.

l. Plano de Subsídio para Actividades Extracurriculares (Ano 
lectivo de 2018/2019).

m. Concessão de subsídio para realização do concurso esco-
lar de divulgação da Lei Básica.

n. «Plano de Generalização da Educação Artística para Alu-
nos — Saborear a Tradição, Apreciar em Conjunto a Música 
Chinesa» (Ano lectivo de 2018/2019).

註：

a. 資助2018年青年社團年度活動。

b. 資助2018年“關懷青少年成長資助計劃”。

c. 資助舉辦活動。

d. 資助舉辦暑期活動。

e. 資助開辦“支持長者及殘疾人士學習”課程。

f. 資助不牟利私立教育機構會計帳目編製。

g. 書簿津貼。（2018/2019學年）

h. 資助為本澳學校提供學生輔導服務。（2018/2019學年）

i. 資助“陽光新一代推動計劃”——走出校園體驗學習。

j. 為優化班師比或師生比發放津貼。（2018/2019學年）

k. 資助2018/2019學年融合教育。

l. 餘暇活動資助計劃。（2018/2019學年）

m. 資助舉辦校園推廣基本法計劃比賽。

n.“學生藝術教育普及計劃——品味傳統‧共賞中樂”。

（2018/2019學年）
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o. Plano de Generalização da Educação Artística para Alu-
nos — Apreciar a Essência Nacional, Saborear a Ópera Chine-
sa» (Ano lectivo de 2018/2019).

p. «Plano de Generalização da Educação Artística para 
Alunos — Aproximar-se da Arte e da Literatura, Transmitir 
Sentimentos com Fantoches» (Ano lectivo de 2018/2019).

q. Concessão do subsídio para a viagem de finalistas do ensi-
no secundário complementar (Ano lectivo de 2018/2019).

r. Concessão de subsídio para participação dos alunos na ac-
tividade «A Medicina Tradicional Chinesa em Macau».

s. «Espectáculos do Festival Internacional de Circo da China 
em Macau».   

t. Concessão de subsídio aos docentes e alunos para parti-
cipação na «Exposição sobre o ensino superior do Interior da 
China e de Macau».   

u. Concessão do subsídio para o ensino recorrente (Ano lec-
tivo de 2018/2019) .

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 19 de 
Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 137 640,00) 

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, para consulta, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas 
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas) e disponibilizada na 
página electrónica destes Serviços (http://www.dsej.gov.mo) e 
dos SAFP (http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento dos seguintes lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, da seguinte carreira 
e área, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e 
dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 50, II Série, de 12 de Dezembro de 2018:

— Dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, área de aconselhamento psicológico**.

** Os destinatários são alunos de língua materna portuguesa 
e/ou de língua materna inglesa.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 21 de 
Março de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 240,00)

o.“學生藝術教育普及計劃——鑑賞國粹‧細味戲曲”。

（2018/2019學年）

p.“學生藝術教育普及計劃——親近藝苑‧木偶傳情”。

（2018/2019學年）

q. 資助高中學生畢業旅行津貼。（2018/2019學年）

r. 組織學生參與“中醫中藥澳門行”。

s. “中國國際馬戲節於澳門惠民展演” 。

t. 組織師生參與“內地與澳門高等教育展”。

u. 回歸教育津貼。（2018/2019學年）

二零一九年三月十九日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $137,640.00）

公 告

茲公佈，在為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的以

下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出

現的職缺，經二零一八年十二月十二日第五十期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或

職務能力評估開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十七條第二款規定，將教育暨青年局專業或職務能力評

估程序的投考人確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一

樓教育暨青年局（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時

四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本局網

頁（http://www.dsej.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo）。

第一職階二等高級技術員（心理輔導範疇**）兩缺。

**服務對象為以葡語及/或英語為母語的學生。

二零一九年三月二十一日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,240.00）
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INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Concurso Público n.º 0002/DPICC-P/2019

Concurso público para adjudicação do «Arrendamento da loja 

R3 no Centro Comercial da Praça do Tap Siac»

Em conformidade com o despacho do Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 9 de Outubro de 2018, o Instituto 
Cultural vem proceder à abertura do concurso público para 
adjudicação do «Arrendamento da loja R3 no Centro Comer-
cial da Praça do Tap Siac».

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura. 

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação, por arrendamento, da 
loja R3 no Centro Comercial da Praça do Tap Siac, para aber-
tura e funcionamento dum restaurante com ambiente humanís-
tico e artístico ou características culturais e criativas, onde de-
verão ser oferecidos serviços de restauração, disponibilizados 
alimentos e bebidas gourmet, de grande qualidade, atractivos, 
com uma tónica cultural, através da utilização de elementos 
culturais e criativos, nomeadamente de design criativo, cultura 
e arte, actuações e exibições ou media digital.

5. Local a arrendar: Loja R3 do Centro Comercial da Praça 
do Tap Siac, sito entre a Rua de Sacadura Cabral e a Avenida 
do Conselheiro Ferreira de Almeida, conhecido como «Casa 
de Vidro».

6. Prazo do arrendamento: trinta e seis (36) meses.

7. Renda base: $ 30 000,00 (trinta mil patacas) por mês.

8. Condições de admissão: os concorrentes devem, até à data 
limite para entrega das propostas, estar inscritos na Direcção 
dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 
Comercial e de Bens Móveis da RAEM, devendo, no caso de 
sociedades comerciais, o respectivo capital social ser detido 
numa percentagem superior a 50% por residentes da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Não é admitida a participação de concorrentes no presente 
concurso público por meio de consórcio.

9. Caução provisória: $ 30 000,00 (trinta mil patacas), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária a favor 
do Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Caução definitiva: valor correspondente a dois meses de 
renda.

11. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, em Macau.

文 化 局

公 告

第0002/DPICC-P/2019號公開招標

塔石廣場商業中心R3商舖之租賃

根據社會文化司司長於二零一八年十月九日之批示，文化局

現進行“塔石廣場商業中心R3商舖之租賃”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 標的：是次招標是為塔石廣場商業中心R3商舖之租賃作

判給，開設並經營一家具人文藝術氛圍或文化創意特色的文化

餐廳，可透過創意設計、文化藝術、文化展演或數碼媒體等文創

元素的運用，結合特色美食，提供具吸引力的高質素文化餐飲服

務。

5. 租賃地點：澳門沙嘉都喇賈罷麗街及肥利喇亞美打大馬

路塔石廣場商業中心（俗稱“玻璃屋”）的R3商舖。

6. 租賃期：共三十六個月。

7. 租金底價：每月租金澳門幣叁萬元正（$30,000.00）。

8. 投標資格：投標者/公司必須於公告所指的截標日期前，

已於澳門特別行政區政府財政局和商業及動產登記局作開業

及商業登記，倘為公司，澳門居民佔其股權比例須為百分之五十

（50%）以上。

本招標不接納以合作經營方式之投標。

9. 臨時保證金：澳門幣叁萬元正（$30,000.00），以現金存款

或受益人為“澳門特別行政區政府文化局”的法定銀行擔保提

供。

10. 確定保證金：相等於兩個月的月租金。

11. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。
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日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至四上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時四十五分，星期五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

卷宗副本：可於塔石廣場文化局大樓索取，但需以現金方式

繳付印製成本費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網

頁（http://www.icm.gov.mo）內免費下載。

資料的任何更新或修正將於文化局網頁（http://www.icm.

gov.mo）內發佈及/或刊登於《澳門特別行政區公報》，投標者/

公司有責任於《澳門特別行政區公報》及上述網頁內查閱最新資

料。

12. 場地視察：二零一九年四月四日上午十二時在塔石廣場

商業中心R3商舖進行。有意出席者須於二零一九年四月三日五

時三十分前致電8399 6225向文化局作登記。倘文化局於上述場

地視察時間不向公眾開放，則場地視察之日期及時間，順延至緊

接之首個工作日及相同之時間。

13. 遞交投標書的地點、截止日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

截止日期及時間：二零一九年五月十六日（星期四）下午五時

正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年五月二十日（星期一）上午十時。

開標時，投標者/公司的合法代表應出席公開開標會議，以便

根據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標

書文件內可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表，此受權人應出示

經認證獲授權的授權書，或出示根據法律規定可證明其具代表

權的文件。

15. 評標標準及其所佔之比重：

15.1 經營及銷售方案——25%；

15.2 室內規劃方案——15%；

15.3 投標者/公司的經驗——20%；

15.4 租金——40%。

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para entrega das propostas.

Horário: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas, de segunda a quinta-feira, e 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, à sexta-feira.

Cópias do processo: podem ser obtidas no edifício do Insti-
tuto Cultural, mediante o pagamento de $ 100,00 (cem patacas) 
por cópia ou gratuitamente, através da página electrónica do 
Instituto Cultural, http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer alterações ou informações serão comunicadas 
através da internet na página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo, e/ou publicadas no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, tendo os concor-
rentes o ónus de consultar as informações mais actualizadas no 
Boletim Oficial e na referida página.

12. Visita ao local: a visita à loja R3 realizar-se-á no dia 4 de 
Abril de 2019, pelas 12,00 horas, devendo os interessados con-
tactar o Instituto Cultural para a inscrição antes das 17,30 horas 
do dia 3 de Abril de 2019, através do telefone n.º 8399 6225, em 
caso de encerramento do Instituto Cultural no dia e hora agen-
dados, a visita será adiada para o primeiro dia útil seguinte, à 
mesma hora.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas: 

Local: na recepção do Edifício do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 16 de Maio de 2019, quinta-feira.

14. Local, data e hora do acto público do concurso: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: às 10,00 horas do dia 20 de Maio de 2019, se-
gunda-feira.

Os concorrentes ou seus representantes legais deverão estar 
presentes no acto público do concurso para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os concorrentes ou seus representantes legais poderão fazer-
-se representar por procurador, devendo este apresentar procu-
ração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, ou ou-
tros documentos comprovativos dos poderes de representação 
nos termos legais.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

15.1 Plano do negócio e de comercialização — 25%;

15.2 Projecto de planeamento do interior do locado — 15%;

15.3 Experiência do concorrente — 20%;

15.4 Renda — 40%.
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16. 投標書的有效期：九十日，由公開開標日起計，並可按七

月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定延期。

17. 附加說明文件：由二零一九年四月三十日（星期二）起，

利害關係人可前往澳門塔石廣場文化局大樓或登入文化局網頁

（http://www.icm.gov.mo），查閱或索取附加說明之文件。

二零一九年三月十九日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,549.00）

第0003/DPICC-P/2019號公開招標

塔石廣場商業中心地庫一層及地庫二層（CV1及CV2）之租賃

根據社會文化司司長於二零一八年十月九日之批示，文化局

現進行“塔石廣場商業中心地庫一層及地庫二層（CV1及CV2）

之租賃”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 標的：是次招標是為塔石廣場商業中心地庫一層及地庫

二層（C V1及C V2）之出租作判給，以建立並營運一個以含展銷

功能的文創綜合平台，可同時提供工作室出租、策展、工作坊等

文創服務。

5. 租賃地點：位於澳門沙嘉都喇賈罷麗街及肥利喇亞美

打大馬路的塔石廣場商業中心的地庫一層及地庫二層（C V1及

CV2）。

6. 租賃期：共三十六個月。

7. 租金底價：每月租金澳門幣伍萬元正（$50,000.00）。

8. 投標資格：投標者/公司必須於公告所指的截標日期前，

已於澳門特別行政區政府財政局和商業及動產登記局作開業

及商業登記，倘為公司，澳門居民佔其股權比例須為百分之五十

（50%）以上。

本招標不接納以合作經營方式之投標。

9. 臨時保證金：澳門幣伍萬元正（$50,000.00），以現金存

款或受益人為“澳門特別行政區政府文化局”的法定銀行擔保

提供。

16. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar 
da data da abertura das propostas, prorrogável, nos termos pre-
vistos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

17. Prestação de esclarecimentos: a partir de 30 de Abril de 
2019, terça-feira, os interessados poderão consultar ou obter 
esclarecimentos adicionais, no Edifício do Instituto Cultural, 
sito na Praça do Tap Siac, Macau, e na página electrónica do 
Instituto Cultural, http://www.icm.gov.mo.

Instituto Cultural, aos 19 de Março de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 549,00)

Concurso Público n.º 0003/DPICC-P/2019

Concurso público para adjudicação do «Arrendamento das 

caves 1 e 2 no Centro Comercial da Praça do Tap Siac»

Em conformidade com o despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Outubro de 2018, o Ins-
tituto Cultural vem proceder à abertura do concurso público 
para adjudicação do «Arrendamento das caves 1 e 2 no Centro 
Comercial da Praça do Tap Siac».

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação, por arrendamento, das 
caves 1 e 2 no Centro Comercial da Praça do Tap Siac, para 
criação e operação duma plataforma integrada de exibição e 
comercialização para as indústrias culturais e criativas, po-
dendo ser prestados serviços de curadoria e disponibilizados 
espaços para realização de ateliês, workshops e outros serviços 
culturais e criativos.

5. Local a arrendar: caves 1 e 2 do Centro Comercial da Praça 
do Tap Siac, localizado entre a Rua de Sacadura Cabral e a 
Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, em Macau.

6. Prazo do arrendamento: trinta e seis (36) meses.

7. Renda base: $50 000,00 (cinquenta mil patacas) por mês.

8. Condições de admissão: os concorrentes devem, até à data 
limite para entrega das propostas, estar inscritos na Direcção 
dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 
Comercial e de Bens Móveis da RAEM, devendo, no caso de 
sociedades comerciais, o respectivo capital social ser detido 
numa percentagem superior a 50% por residentes da RAEM.

Não é admitida a participação de concorrentes no presente 
concurso público por meio de consórcio.

9. Caução provisória: $50 000,00 (cinquenta mil patacas), a 
prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária a 
favor do Instituto Cultural do Governo da Região Administra-
tiva Especial de Macau.
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10. 確定保證金：相等於兩個月的月租金。

11. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至四上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時四十五分，星期五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

卷宗副本：可於塔石廣場文化局大樓索取，但需以現金方式

繳付印製成本費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網

頁（http://www.icm.gov.mo）內免費下載。

資料的任何更新或修正將於文化局網頁（http://www.icm.

gov.mo）內發佈及/或刊登於《澳門特別行政區公報》，投標者/

公司有責任於《澳門特別行政區公報》及上述網頁內查閱最新資

料。

12. 場地視察：二零一九年四月四日下午三時在塔石廣場商

業中心地庫一層及地庫二層（CV1及CV2）進行。有意出席者須

於二零一九年四月三日下午五時三十分前致電8399 6225向文化

局作登記。倘文化局於上述場地視察時間不向公眾開放，則場地

視察之日期及時間，順延至緊接之首個工作日及相同之時間。

13. 遞交投標書的地點、截止日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

截止日期及時間：二零一九年五月二十日（星期一）下午五時

正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年五月二十二日（星期三）上午十時。

開標時，投標者/公司的合法代表應出席公開開標會議，以便

根據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標

書文件內可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表，此受權人應出示

經認證獲授權的授權書，或出示根據法律規定可證明其具代表

權的文件。

10. Caução definitiva: valor correspondente a dois meses de 
renda.

11. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, em Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo do 
prazo para entrega das propostas.

Horário: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas, de segunda a quinta-feira, e 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, à sexta-feira.

Cópias do processo: podem ser obtidas no Edifício do Insti-
tuto Cultural, mediante o pagamento de $100,00 (cem patacas) 
por cópia ou gratuitamente, através da página electrónica do 
Instituto Cultural, http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer alterações ou informações serão comunicadas 
através da internet na página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo e/ou publicadas no Boletim Oficial da 
RAEM, tendo os concorrentes o ónus de consultar as informa-
ções mais actualizadas no Boletim Oficial e na referida página.

12. Visita ao local: a visita às caves 1 e 2 do Centro Comer-
cial da Praça do Tap Siac realizar-se-á no dia 4 de Abril de 
2019, pelas 15,00 horas, devendo os interessados contactar o 
Instituto Cultural para a inscrição antes das 17,30 horas do dia 
3 de Abril de 2019, através do telefone n.º 8399 6225, em caso 
de encerramento do Instituto Cultural no dia e hora agenda-
dos, a visita será adiada para o primeiro dia útil seguinte, à 
mesma hora.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: na recepção do Edifício do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau.

Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 20 de Maio de 2019, segunda-feira.

14. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: às 10,00 horas do dia 22 de Maio de 2019, quarta-
-feira.

Os concorrentes ou seus representantes legais deverão estar 
presentes no acto público do concurso para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os concorrentes ou seus representantes legais poderão fazer-
-se representar por procurador, devendo este apresentar procu-
ração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, ou ou-
tros documentos comprovativos dos poderes de representação 
nos termos legais.
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15. 評標標準及其所佔之比重：

15.1 經營及銷售方案——20%

15.2 室內規劃方案——10%

15.3 投標者/公司的經驗——20%

15.4 租金——50%

16. 投標書的有效期：九十日，由公開開標日起計，並可按七

月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定延期。

17. 附加說明文件：由二零一九年四月三十日（星期二）起，

利害關係人可前往澳門塔石廣場文化局大樓或登入文化局網頁

（http://www.icm.gov.mo），查閱或索取附加說明之文件。

二零一九年三月十九日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,403.00）

高 等 教 育 局

通 告

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十三日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：生物醫學學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-A03-L92-0019C-12

課程的基本資料：

——本課程經第22/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

22/2019號社會文化司司長批示及其附件。

二零一九年三月十三日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,462.00）

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

15.1 Plano do negócio e de comercialização — 20%;

15.2 Projecto de planeamento do interior do locado — 10%;

15.3 Experiência do concorrente — 20%;

15.4 Renda — 50%.

16. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar 
da data da abertura das propostas, prorrogável nos termos pre-
vistos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

17. Prestação de esclarecimentos: a partir de 30 de Abril de 
2019, terça-feira, os interessados poderão consultar ou obter 
esclarecimentos adicionais, no Edifício do Instituto Cultural, 
sito na Praça do Tap Siac, Macau, e na página electrónica do 
Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo).

Instituto Cultural, aos 19 de Março de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 403,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 13 de Março de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Bio-Medicina.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado.

N.º de registo: UT-A03-L92-0019C-12.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 22/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 22/2019 
e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十三日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：中醫學學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-A04-L92-0019C-13

課程的基本資料：

——本課程經第23/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

23/2019號社會文化司司長批示及其附件。

二零一九年三月十三日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,382.00）

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十三日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：外國語學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-A73-L22-1219A-14

課程的基本資料：

——本課程經第24/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

24/2019號社會文化司司長批示及其附件。

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º 
da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado 
com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, 
por meu despacho de 13 de Março de 2019, foi registado o 
curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Medicina 
Chinesa.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado.

N.º de registo: UT-A04-L92-0019C-13.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 23/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 23/2019 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com o 
n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 13 de Março de 2019, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Línguas 
Estrangeiras.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado.

N.º de registo: UT-A73-L22-1219A-14.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 24/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 24/2019 e dos seus anexos.
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二零一九年三月十三日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,450.00）

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十三日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：大數據與物聯網碩士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門理工學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位

登記編號：IP-N01-M62-1919Z-15

課程的基本資料：

——本課程經第25/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第25/2019號社會文化司

司長批示及其附件。

二零一九年三月十三日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,417.00）

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：設計學碩士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位

登記編號：UT-A77-M24-1419A-16

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 450,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 13 de Março de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Big Data e In-
ternet das Coisas.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: IP-N01-M62-1919Z-15.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 25/2019.

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 25/2019 e do seu anexo.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório 
Ho.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Março de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Design.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: UT-A77-M24-1419A-16.
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課程的基本資料：

——本課程經第26/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第26/2019號社會文化司

司長批示及其附件。

二零一九年三月十四日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,541.00）

根據第10/2017《高等教育制度》號法律第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年三月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：葡語語言學與文學研究碩士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：聖若瑟大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位

登記編號：US-A57-M22-1419A-17

課程的基本資料：

——本課程經第27/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第27/2019號社會文化司

司長批示及其附件。

二零一九年三月十四日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,541.00）

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 26/2019.

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 26/2019 e do seu anexo.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 14 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório 
Ho.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Março de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Estudos Lusófo-
nos de Linguística e Literatura.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de São José.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: US-A57-M22-1419A-17.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 27/2019.

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 27/2019 e do seu anexo.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 14 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório 
Ho.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
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二十三條的規定，本人於二零一九年三月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：中葡筆譯暨傳譯碩士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門理工學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位

登記編號：IP-N02-M23-1919Z-18

課程的基本資料：

——本課程經第28/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第28/2019號社會文化司

司長批示及其附件。

二零一九年三月十四日於高等教育局

代局長 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,575.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/002/2019）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

佈以下公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一九年三月十八日作出之批示，

為澳門大學人文學院及教育學院供應及安裝實驗室設備進行公

開招標。

有意競投者可從二零一九年三月二十七日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

ministrativo n.º 18/2018 (Regime do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Março de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Tradução e In-
terpretação Chinês-Português.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: IP-N02-M23-1919Z-18.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 28/2019.

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 28/2019 e do seu anexo.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 14 de Março 
de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Sílvia Ribeiro Osório 
Ho.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/002/2019)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Março de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos de laboratório para a Faculdade de 
Letras e a Faculdade de Ciências da Educação da Universidade 
de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 27 de Março de 
2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
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為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年三月二十九日上午十時

正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009

室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一九年四月二十四日下午五

時三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至

本大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣捌萬伍仟元正

（$85,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年四月二十五日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年三月二十二日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,402.00）

旅 遊 學 院

公 告

為填補旅遊學院個人勞動合同人員以下空缺，經於二零一八

年十一月二十八日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以考核方式開考的通告，現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第二十七條第三款的規定，知識考試（筆試）地點、日期及時間

的通告，已張貼於望廈山旅遊學院望廈校區協力樓行政暨財政

輔助部告示板（或可瀏覽本院網頁（http://www.ift.edu.mo/）以

供查閱。

廚房專業培訓人員職程：

第二職階一級廚師（西餐）一缺（開考編號：011/F&B/2018）。

二零一九年三月二十二日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,382.00）

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 29 de 
Março de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administra-
tivo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 24 de Abril de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de oitenta e cinco mil 
patacas ($85 000,00), feita em numerário, ou mediante ordem 
de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da 
Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
25 de Abril de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 22 de Março de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada, 
no quadro de anúncio do Serviço de Apoio Administrativo e 
Financeiro deste Instituto, sito no Edifício «Equipa» do Cam-
pus Mong-Há, na Colina de Mong-Há, Macau (e também no 
website deste Instituto: http://www.ift.edu.mo/), o aviso sobre 
o local, data e hora da prova de conhecimentos (prova escrita) 
relativa ao concurso de prestação de provas, para o preenchi-
mento do seguinte lugar, em regime de contrato individual de 
trabalho do Instituto de Formação Turística, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 48, II Série, de 28 de Novembro de 2018, nos 
termos do artigo 27.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017:

Carreira de pessoal de formação profissional de cozinha: 

Cozinheiro de 1.ª classe, 2.º escalão (culinária ocidental) — 
Um lugar (Concurso n.º: 011/F&B/2018). 

Instituto de Formação Turística, aos 22 de Março de 2019.

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1382,00)
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土 地 工 務 運 輸 局

通 告

第02/SOTDIR/2019號批示

本人按照第15/2009號法律第十條、七月七日第29/97/M號法

令第四條（c）項及第26/2009號行政法規第二十二條和第二十三

條的規定，作出本批示：

一、授予土地管理廳廳長林美玲或當其不在或因故不能視

事時之代任人以下權限：

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到之合理解釋作出批

示；

（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離

開工作崗位；

（四）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批

准員工的合理缺勤；

（五）驗證屬該組織附屬單位負責的資產及服務之取得案

卷的單據是否符合付款條件；

（六）計算以租賃制度批出的確定性批給的土地續期而應

付的特別稅捐金額並通知財政局及物業登記局有關事宜；

（七）發出屬於該廳執行程序範疇內的證明書；

（八）簽署上級批示的通知公函，以及由該組織附屬單位負

責的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

二、授予技術輔助處處長陳良發或當其不在或因故不能視

事時之代任人以下權限：

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到之合理解釋作出批

示；

（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離

開工作崗位； 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Aviso

Despacho n.º 02/SOTDIR/2019

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, na 
alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/97/M, de 7 de Ju-
lho, e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, determino:

1. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão de 
Solos, Lam Mei Leng, ou em quem a substitua nas suas ausên-
cias ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
sub unidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação das 
faltas;

5) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

6) Calcular o montante de contribuição especial devida pela 
renovação de concessões definitivas de arrendamento de terre-
no e comunicar o mesmo à Direcção dos Serviços de Finanças 
e à Conservatória do Registo Predial;

7) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que de-
correm pelo departamento;

8) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

2. São delegadas no chefe da Divisão de Apoio Técnico, 
Chan Leong Fat, ou em quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
sub unidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;
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（四）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批

准員工的合理缺勤；

（五）根據法律規定對因個人原因提出的轉移假期申請作

出決定；

（六）驗證屬該組織附屬單位負責的資產及服務之取得案

卷的單據是否符合付款條件；

（七）簽署上級批示的通知公函，以及該組織附屬單位負責

的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

三、本授予之權限不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本批示授予的權限而作出的行為，得向授權人提

起必要訴願。

五、自二零一九年三月六日起，由上述廳長及處長在本授權

範圍內所作的行為，均予以追認。

六、本批示自公佈日起生效。

二零一九年三月十四日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $3,942.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

按照海事及水務局局長於二零一九年三月十五日的批示，及

為著應有之效力，茲公佈，刊登於二零一九年一月三十日第五期

《澳門特別行政區公報》第二組，關於以考核及限制性方式進行

晉級開考，以填補海事及水務局人員編制內的海事人員職程第

一職階首席海事人員三缺，因沒有投考人而予以消滅。

二零一九年三月十九日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $986.00）

4) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação das 
faltas;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferên-
cia de férias por motivos pessoais;

6) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

7) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

3. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados confe-
ridos pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico neces-
sário para o delegante.

5. São ratificados os actos praticados pelos chefes de departa-
mento e de divisão anteriormente identificados, no âmbito das 
competências ora delegadas, a partir de 6 de Março de 2019.

6. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 14 de Março de 2019.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 3 942,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Por despacho da directora da Direcção dos Serviços de As-
suntos Marítimos e de Água, de 15 de Março de 2019, e para 
os devidos efeitos se publica que o concurso de acesso, de pres-
tação de provas, condicionado, para o preenchimento de três 
lugares de pessoal marítimo principal, 1.º escalão, da carreira 
de pessoal marítimo do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, 
II Série, de 30 de Janeiro de 2019, ficou extinto por não haver 
candidatos.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Março de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 986,00)
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（第001/DSAMA/2019號公開招標）

茲特公告，刊登於二零一九年三月六日第十期《澳門特別行

政區公報》第二組的“內港客運碼頭空調系統更新”之公開招

標，招標實體對《招標方案》及《承投規則》的內容作出因應需

要的補充說明，並將之附於招標案卷內。

上述的補充說明可於辦公時間內前往澳門特別行政區萬里

長城海事及水務局行政及財政廳財政處查閱，有關資料亦可透

過海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）下載。

二零一九年三月二十一日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,065.00）

第 2/2019 號告示

海事及水務局局長根據經第2 3 / 2 0 1 5號行政法規及第

30/2018號行政法規修訂的第14/2013號行政法規（海事及水務

局的組織及運作）第六條第三款以及二月三日第4/97/M號法令

第三條及第四條的規定，發佈本告示。

一、為著船舶安全船員人數之效力，澳門登記的本地船舶如

配有持香港主管部門發出的船員證書的船員，則此等船員應符合

《在本地船舶上工作的香港船員職級對照準則》。

二、《在本地船舶上工作的香港船員職級對照準則》的文本

已上載於海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）。

三、本公告自公佈之日起生效。

二零一九年三月十二日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(Concurso Público n.º 001/DSAMA/2019)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Re-
novação do sistema de ar condicionado do Terminal Maríti-
mo de Passageiros do Porto Interior», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II 
Série, de 6 de Março de 2019, foram prestados esclarecimentos 
complementares necessários ao programa do concurso e cader-
no de encargos, pela entidade que realiza o concurso, e juntos 
ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos complementares encontram-
-se disponíveis para consulta, durante o horário na Divisão 
Financeira do Departamento de Administração e Finanças da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito 
na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e também se encon-
tram disponíveis na página electrónica da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.
mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 21 de Março de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Edital n.º 2/2019

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2013, com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2015 e Regulamento 
Administrativo n.º 30/2018 (Organização e Funcionamento da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), e 
em conjugação com os artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 4/97/M 
de 3 de Fevereiro, a directora dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água manda:

1. Para efeitos da lotação de segurança dos navios e em-
barcações, caso nas embarcações mercantes e embarcações 
auxiliares locais registadas em Macau tenham contratado tri-
pulantes titulares dos certificados para o efeito emitidos pelo 
órgão competente de Hong Kong, os mesmos devem preencher 
os «Requisitos do quadro comparativo das categorias para tri-
pulantes de Hong Kong que laboram a bordo das embarcações 
de tráfego local».  

2. Encontram-se disponíveis os «Requisitos do quadro com-
parativo das categorias para tripulantes de Hong Kong que 
laboram a bordo das embarcações de tráfego local» na página 
electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água (http://www.marine.gov.mo).

3. O presente edital entra em vigor no dia da sua publicação.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 12 de Março de 2019. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

通 告

按照二零一九年三月十四日運輸工務司司長批示，並根據經

第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞

動合同制度》的規定，地球物理暨氣象局進行統一管理制度的專

業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技

術員職程第一職階二等高級技術員（公共行政範疇）一個職缺，

以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考為統一管理制度的專業或職務能力評估開考，有效

期兩年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條及

後續條款，以行政任用合同方式任用，並根據同一法律第三條及

第五條第一款之規定，試用期為期六個月。

3. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年四月十六日前）具有公共

行政學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的公共行政連讀

碩士或連讀博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職的一般

要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、

身體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定

的人士，均可報考。

4. 報考方式及期限

4.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 14 de Março de 2019, nos 
termos do disposto no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, e na Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 
encontra aberto o concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de administração pública, em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 
ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais do regime de gestão uniformizada, o 
presente concurso é válido até dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 5.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental de seis meses, nos termos 
do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei.

3. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em Administração Pública, que satisfaçam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas (até ao 
dia 16 de Abril de 2019) e se encontrem nas situações indicadas 
no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

4. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

4.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau;
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4.2 投考人可以紙張方式親臨報考或透過電子方式報考，投

考人須填寫及簽署由第264/2017號行政長官批示核准的《專業

或職務能力評估開考報名表》（可於印務局購買或於該局網頁

下載），並附同報考要件的證明文件。

4.2.1 紙張方式

以紙張方式報考時，須由投考人或由他人（無須提交授權

書）在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時至下午一

時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一

時，下午二時三十分至五時三十分），親臨氹仔大潭山天文台斜

路之地球物理暨氣象局行政暨財政部報考。

4.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/或“澳門公共

服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提供

的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

4.3 紙張方式親臨報考或電子方式報考的截止日期及時間相

同。

4.4 應遞交之文件：

4.4.1 與公共部門無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經簽署之第264/2017號行政長官批示核准的《開考履歷

表》（可於印務局購買或於該局網頁下載），並附同有關證明文

件副本。

4.4.2 與公共部門有聯繫之投考人：

與公共部門有聯繫之投考人須提交4.4.1點所指之a）項，b）

項及c）項之文件，尚應提交所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公共部門有聯繫之投考人如明確聲明4.4.1點所指a）項、

b）項之文件及個人資料紀錄已存入個人檔案內，則免除遞交該

文件。

4.2. A candidatura ao concurso faz-se mediante apresenta-
ção, em suporte de papel ou em suporte electrónico, de re-
querimento em formulário «Ficha de Inscrição em Concurso 
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», 
aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017 
(podendo ser comprado na Imprensa Oficial ou obtido através 
de download no website da mesma) devidamente preenchida 
e assinada pelo candidato e acompanhada dos comprovativos 
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso.

4.2.1. Em suporte de papel

Os documentos devem ser entregues pessoalmente, pelo 
próprio ou por qualquer outra pessoa, sem necessidade de pro-
curação, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no 
horário de expediente (segunda a quinta-feira: 9,00-13,00 horas 
e 14,30-17,45 horas; sexta-feira: 9,00-13,00 horas e 14,30-17,30 
horas), no Núcleo Administrativo e Financeiro da Direcção 
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sito na Rampa do 
Observatório, Taipa Grande, Taipa.

4.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de inscri-
ção em concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais» em formulário electrónico disponibilizado através 
da plataforma de apresentação de candidaturas ao regime de 
gestão uniformizada dentro do prazo de apresentação de can-
didaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através da página 
electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ ou da aplicação do 
telemóvel «Conta única de acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM».

4.3. A apresentação de candidaturas em suporte de papel ou 
em suporte electrónico termina no mesmo dia e à mesma hora.

4.4. Documentos a apresentar:

4.4.1. Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017 (podendo ser 
comprado na Imprensa Oficial ou obtido através de download 
no website da mesma), devidamente assinada, devendo a mesma 
ser acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 
mencionado.

4.4.2. Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 4.4.1. e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) do ponto 4.4.1., bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado tal facto na apresentação da can-
didatura.
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4.5 第4.4.1點a）項，b）項及c）項所指的證明文件的副本可

以是普通副本或經認證的副本。

5. 職務內容

進行公共行政範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提

出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，並享有公職一般制度所規定的權利及福利。

7. 甄選方法

7.1 甄選是採用以下之甄選方法：

a）知識考試：3小時筆試，淘汰制；

b）甄選面試。

7.2 甄選方法的目的

a）知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術

能力及/或一般知識或專門知識的水平；

b）甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人

是否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。

8. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；在淘

汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

9. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 60%

甄選面試 = 40%

10. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

4.5. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
4.4.1. podem ser simples ou autenticadas.

5. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de administração pública, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-
ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coorde-
nação de outros trabalhadores.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.

7. Métodos de selecção

7.1. A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados:

a) Prova de conhecimentos com a duração de três horas, de 
carácter eliminatório;

b) Entrevista de selecção.

7.2. Objectivos dos métodos de selecção:

a) Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

b) Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

8. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
e na classificação final são classificados de 0 a 100. Conside-
ram-se excluídos os candidatos que na prova de conhecimentos 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores.

9. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos: 60%;

Entrevista de selecção: 40%.

10. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
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第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

11. 考試範圍

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第64/94/M號法令《地球物理暨氣象局之組織法》；

c）第64/2010號行政命令公佈的地球物理暨氣象局的人員

編制；

d）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

e）經十二月二十八日第62/98/M號法令及第18/2018號法律

修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》；

f）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職

程制度》；

g）經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》；

h）第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》；

i）第8/20 04號法律《公共行政工作人員工作表現評核原

則》；

j）第31/2004號行政法規《公共行政工作人員的工作表現評

核一般制度》；

k）經第3/2009號法律修改的第8/2006號法律《公務人員公

積金制度》；

l）第2 /2 011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

m）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

n）撰寫公共行政範疇的建議書、報告書及專業技術意見

書；

o）公共行政專業知識。

在知識考試期間，投考人僅可參閱開考通告考試範圍內所

指之法規（除原文外，不得另有其他文字標註或不附有任何註譯

的相關法例文本）。不得使用任何其他資料、文件、書本、電子設

備或法例彙編等其中包含非考試範圍內所指的法律法規文本。

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

11. Programa das provas

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) Decreto-Lei n.º 64/94/M — Lei Orgânica da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

c) Ordem Executiva n.º 64/2010 — Quadro de pessoal da Di-
recção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

d) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

e) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, e com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 18/2018;

f) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 4/2017;

g) Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017;

h) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

i) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-
penho dos trabalhadores da Administração Pública;

j) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

k) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos, alterada pela Lei n.º 3/2009;

l) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

m) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, Regime 
das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

n) Redacção de propostas, informações e pareceres técnicos, 
na área de administração pública;

o) Conhecimentos profissionais sobre a área de administra-
ção pública.

Na prova de conhecimentos os candidatos só podem consul-
tar a legislação acima referida (na sua versão original, sem ano-
tações e sem qualquer nota ou registo pessoal); não podendo 
consultar outras informações, documentos, livros, equipamen-
tos electrónicos ou compilações de legislação que contenham 
legislação que não esteja incluída no programa das provas.
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12. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物

理暨氣象局的佈告欄內，並上載於行政公職局網頁http://www.

sa f p.gov.mo/及地球物理暨氣象局網頁ht tp://w w w.smg.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於氹仔大潭山天文台斜路地

球物理暨氣象局的佈告欄內，並上載於行政公職局網頁ht tp://

www.safp.gov.mo/及地球物理暨氣象局網頁http://www.smg.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物

理暨氣象局的佈告欄內，並上載於行政公職局網頁http://www.

sa f p.gov.mo/及地球物理暨氣象局網頁ht tp://w w w.smg.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及地球物理

暨氣象局網頁http://www.smg.gov.mo/。

13. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

14. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

15. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：代副局長 鄧耀民

正選委員：行政暨財政部主任 區少玫

  航空氣象中心代主任 陳政豪

12. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro de 
anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, e dis-
ponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.
mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau os anúncios com indicação dos 
locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser 
consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, que serão afixados no quadro de 
anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, e disponi-
bilizados na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Servi-
ços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no quadro de 
anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, e disponi-
bilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Ser-
viços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consulta-
das.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em 
http://www.smg.gov.mo/.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

15. Composição do júri

O júri é composto por:

 Presidente: Tang Iu Man, subdirector, substituto.

Vogais efectivos: Au Siu Mui, chefe do Núcleo Administrativo 
e Financeiro; e

Chan Cheng Hou, chefe do Centro Meteorológico para a 
Aeronáutica, substituto.
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後補委員：首席顧問高級技術員 林克勁

  顧問氣象高級技術員 廖以恒

二零一九年三月二十日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

（是項刊登費用為 $12,955.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「新城填海區D區填土及堤堰建造工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：位於氹仔東北馬路對出海域（即友誼大橋及嘉

樂庇總督大橋之間）。

4. 承攬工程目的：進行填土及堤堰之建造工程。

5. 最長施工期：最長總施工期為1450（一千四百五十）工作

天。

（由競投者訂定：須參照招標方案前序第7條及第8條之說

明）

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：除數量清單列為暫定數量的工程以系列價金

承攬外，本承攬工程以總額承攬。

8. 臨時擔保：$29,000,000.00（澳門幣貳仟玖佰萬元整），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

Vogais suplentes: Lam Hak Keng, técnico superior assessor 
principal; e

Liu I Hang, meteorologista assessor.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 20 
de Março de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 12 955,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para

«Empreitada de execução do aterro e construção 

do dique da “zona D” dos novos aterros urbanos»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o Desen-
volvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: na zona marítima em frente à 
Estrada Nordeste da Taipa, entre as pontes da Amizade e do 
Governador Nobre de Carvalho.

4. Objecto da empreitada: execução do aterro e construção 
do dique.

5. Prazo máximo de execução: 1450 (mil quatrocentos e cin-
quenta) dias de trabalho (indicado pelo concorrente; deve con-
sultar os pontos 7 e 8 do preâmbulo do programa do concurso).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global, com 
excepção dos trabalhos cujas quantidades estão indicadas no 
mapa de quantidades como sendo provisórias que são por série 
de preços.

8. Caução provisória: $29 000 000,00 (vinte e nove milhões 
de patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.
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11. 參加條件：

設於本澳之實體：只接納在土地工務運輸局有施工註冊的

實體，以及在開標日期前已遞交註冊申請或續期申請的實體，而

後者的接納將取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

不設於本澳之實體：根據十一月八日第74/99/M號法令第

六十三條第三款及第四款之規定，只接納在土地工務運輸局有

施工登記等同的實體，以及在開標日期前已遞交登記等同申請

的實體，而後者的接納將取決於所提交其登記等同申請的批准。

法人住所設於本澳以外的自然人或法人，必須與法人住所設

於澳門的自然人或法人組成集團參與是次招標。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，當中每一實體所佔的組成百分比不得低於百分之十五，而集

團領導成員所佔的百分比必須多於百分之五十。

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一九年五月十五日（星期三）下午五時

正。

倘因颱風或不可抗力之原因導致建設發展辦公室停止辦

公，則交標之截止日期順延至緊接之首個工作日。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一九年五月十六日（星期四）上午九時三十

分。

倘因颱風或不可抗力之原因導致建設發展辦公室停止辦

公，則公開開標日期順延至緊接之首個工作日。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製（招標方案允許以英語撰寫的文件除外），若

11. Condições de admissão:

Entidades estabelecidas no território: são admitidas as enti-
dades inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem como 
as que à data da sessão pública de abertura das propostas 
tenham requerido a sua inscrição ou renovação; neste último 
caso a admissão é condicionada à aprovação da sua inscrição 
ou renovação.

Entidades não estabelecidas no território: são admitidas 
as entidades com equivalência à inscrição na DSSOPT para 
execução de obras, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro, bem como as que 
à data da sessão pública de abertura das propostas tenham 
requerido a equivalência à inscrição; neste último caso a 
admissão é condicionada à aprovação da equivalência à inscrição.

As pessoas, singulares ou colectivas, com sede fora de Macau 
devem associar-se obrigatoriamente com pessoas, singulares 
ou colectivas, com sede em Macau.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, devem 
ter no máximo até três (3) entidades, sendo que a percentagem 
mínima de participação de cada uma das entidades não pode 
ser inferior a 15%, e o líder do agrupamento deve ter uma 
percentagem de participação superior a 50%.

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 15 de Maio de 2019, quarta-feira, até às 
17,00 horas.

Em caso de encerramento do GDI por motivos de tufão ou 
de força maior, a data estabelecida para a entrega de propostas 
será adiada para o primeiro dia útil seguinte.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 16 de Maio de 2019, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de encerramento do GDI por motivos de tufão ou 
de força maior, a data estabelecida para o acto público do con-
curso será adiada para o primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.

15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta, com excepção dos 
que o programa do concurso admite a redacção em língua 
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標書文件使用其他語言編製時，則應附正式語文譯本，而為了一

切之效力，應以該譯本為準。

16. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$1,500.00（澳門幣壹仟伍佰元整）。

17. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

—— 工程造價 40%

——施工期 6%

—— 工作計劃 20%

——供砂計劃 9%

——設備 4%

——施工經驗 16%

——已完成工程之金額 5%

18. 附加的說明文件：

由二零一九年四月二十九日至截標日止，競投者可前往羅理

基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加

之說明文件。

二零一九年三月十五日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $6,185.00）

通 告

茲特通告，有關公佈於二零一九年三月六日第十期《澳門特

別行政區公報》第二組的「E1區船舶交通管理中心及海上運作

基地建造工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2條的

規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標

案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

inglesa, devem estar redigidos numa das línguas oficiais da 
Região Administrativa Especial de Macau; quando redigidos 
noutra língua, devem ser acompanhados de cópia da tradução 
legalizada, a qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.

16. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 
formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $1 500,00 (mil e quinhentas patacas).

17. Critérios de avaliação das propostas e respectiva proporção:

Critérios de avaliação Proporção 

— Preço da obra 40%

— Prazo de execução 6%

— Plano de trabalhos 20%

— Plano de fornecimento de areia 9%

— Equipamentos 4%

— Experiência em obras 16%

— Valor das obras concluídas 5%

18. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 29 de Abril de 2019, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
15 de Março de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 6 185,00)

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-
preitada de construção do Centro de Gestão de Tráfego de 
Embarcações e Base de Operação Marítima na Zona E1», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019, foram 
prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do progra-
ma do concurso, e foi feita aclaração complementar conforme 
necessidades, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao 
processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, Macau.
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二零一九年三月十九日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $1,099.00）

按照運輸工務司司長於二零一九年三月十二日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，建設發展辦公室進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高

級技術員職程第一職階二等高級技術員（電力工程範疇）三個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任電力工程範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本辦公室同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的

第六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

3.1. 進行電力工程範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決

策提供依據； 

3.2. 參與分析項目或計劃的會議，以及部門和跨部門性質的

工作小組會議，協助上級處理電力工程範疇的工作事宜；

3.3. 執行諮詢職務；監督和協調工作人員；進行電力工程研

究，撰寫技術評估意見書，參與相關招標及跟進工程項目以確保

工作質量及進度。

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
19 de Março de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
três lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de engenharia electrotéc-
nica, em regime de contrato administrativo de provimento do 
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, e dos 
que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da vali-
dade do concurso:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, de regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de técnico superior, área de enge-
nharia electrotécnica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se neste Gabine-
te, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017 e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da função 
pública.

3. Conteúdo funcional

3.1 Elaborar pareceres e realizar estudos de natureza cien-
tífico-técnica na área de engenharia electrotécnica, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões;

3.2 Participar em reuniões para análise de projectos ou 
programas, reuniões de grupos de trabalho de carácter depar-
tamental e interdepartamental, apoiar os superiores no trata-
mento dos assuntos relativos à área de engenharia electrotécnica;

3.3 Exercer funções consultivas; supervisionar ou coordenar 
outros trabalhadores; realizar estudos na área de engenharia 
electrotécnica, elaborar pareceres de avaliação técnicas, parti-
cipar em procedimentos de concursos e acompanhar as obras 
no sentido de assegurar a qualidade e progresso de trabalho.
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4. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有機電工程、電機工程或相類範疇

的學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀

博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，特別

是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康

及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三

款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士，均

可報考。

5. 報考方式及期限

5.1. 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的第一個工作日起計（即二零一九年三月二十八

日至四月十六日）；

5.2. 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的《專業或職務能力評估開考報名表》，並附同

報考要件的證明文件。

5.2.1. 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間

（星期一至四，上午九時至一時，下午二時三十分至五時四十五

分；星期五，上午九時至一時，下午二時三十分至五時三十分）親

身到澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室提

交。

5.2.2. 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

4. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corres-
ponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura, em engenharia electromecânica, engenharia 
electrotécnica ou afins, que satisfaçam os demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 
capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas e se encontrem nas 
situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações in-
troduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do 
REGA n.º 23/2017.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

5.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (de 28 de Março de 2019 a 16 de Abril de 
2019);

5.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

5.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete para o Desenvolvimen-
to de Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau;

5.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma electrónica para apresentação de candi-
daturas ao regime de gestão uniformizada, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser 
feito através da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.
mo/ ou da aplicação para telemóvel «Acesso comum aos servi-
ços públicos da RAEM».

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
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6. 報考須提交的文件

6.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

6.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

第6.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第6.1點a）、b）及c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

6.3. 如投考人無提交第6.1點a）、b）及c）項所指的文件或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

6.4. 如投考人所提交上述6.1點a）、b）及c）項的證明文件為

普通副本，應於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十七條第四款（二）項所指的提交文件期間，提交該等

文件的正本或經認證的副本。

6.5. 報考時，投考人應在《專業或職務能力評估開考報名

表》內指明考試時擬使用中文或葡文作答。

6.6. 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

7. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，三小時），具淘汰

性質；

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente preen-
chida e assinada pelo candidato, devendo a mesma ser acom-
panhada de cópia dos documentos comprovativos das informa-
ções preenchidas.

6.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 6.1, 
bem como o registo biográfico emitido pelos Serviços a que 
pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 6.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.

6.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 6.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão; 

6.4 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos docu-
mentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
6.1, deve apresentar os originais ou cópias autenticadas dos 
referidos documentos dentro do prazo para apresentação dos 
documentos a que se refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017;

6.5 Na «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», o candidato deve 
indicar a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas 
provas; 

6.6 Os formulários próprios acima referidos, «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Pro-
fissionais ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», 
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;
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b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄上述第a）項或第b）項甄選方法者即被除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任投考職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

投考職務的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試=50%

甄選面試=30%

履歷分析=20%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大

廈十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁ht tp://w w w.

safp.gov.mo/及建設發展辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/，上

述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區

公報》公佈。

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

Os candidatos que faltem ou desistam dos métodos de selec-
ção referidos nas alíneas a) ou b) são automaticamente excluí-
dos.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções.

Entrevista de selecção — Determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

Análise curricular — Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções, ponderando a habilitação 
académica e profissional, a avaliação do desempenho, a quali-
ficação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos — 50%;

Entrevista de selecção — 30%;

Análise curricular — 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas no Gabinete 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício 
Nam Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar, 
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em 
http://www.gdi.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.



N.º 13 — 27-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5199

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門羅理基博士大馬路南光

大廈十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及建設發展辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大廈

十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及建設發展辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/，上述

名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公

報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及建設發展

辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1. 現行《行政程序法典》；

14.2. 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

14.3. 現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度；

14.4. 第63/85/M號法令——有關規定購置物品及取得服務

之程序；

14.5. 第74/99/M號法令——有關公共工程承攬合同之法律

制度；

14.6. 第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

14.7. 第8/2014號法律《預防和控制環境噪音》；

14.8. 經第24/2009號行政法規修改的八月二十一日第79/85/M

號法令——《都市建築總章程》；

14.9. 第26/2004號行政法規——《電力分站、變壓站及隔離

分站安全規章》；

14.10. 第35/2011號行政法規——《電力裝置使用准照的發

出程序》；

14.11. 第20/2014號行政法規——核准《太陽能光伏並網安

全和安裝規章》；

14.12. 二零一八年十月澳門電力股份有限公司公佈的“技術

規範”；

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação 
dos métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau e afixado no Gabinete 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício 
Nam Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar, 
Macau, bem como disponibilizado na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em 
http://www.gdi.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Gabinete 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício 
Nam Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar, 
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em 
http://www.gdi.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabi-
nete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em http://
www.gdi.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Código do Procedimento Administrativo, vigente;

14.2 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

14.3 Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-
sas com obras e aquisição de bens e serviços;

14.4 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Processo de Aquisição de 
Bens e Serviços;

14.5 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime Jurídico do Contra-
to das Empreitadas de Obras Públicas;

14.6 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Regulamento de Segurança 
contra Incêndios;

14.7 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído ambien-
tal;

14.8 Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Regulamento Geral 
da Construção Urbana;

14.9 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Regula-
mento de Segurança de Subestações e Postos de Transforma-
ção e Seccionamento;

14.10 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

14.11 Regulamento de segurança e instalação das interliga-
ções de energia solar fotovoltaica, aprovado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2014;

14.12 «Normas técnicas» publicadas pela Companhia de 
Electricidade de Macau, S.A.R.L., em Outubro de 2018;
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14.13. 機電及電機工程學專業知識。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱考試範圍內所指的法

例（有關法例的文本中，除原文外，不得有另外的文字標註或附

有任何註釋）。

投考人除可使用僅具計算功能的計算機外，不可使用任何其

他電子設備。

15. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：首席顧問高級技術員 張嘉倫

正選委員：顧問高級技術員 吳家欣

  顧問高級技術員 王國慶

候補委員：首席高級技術員 袁衛枬

  首席高級技術員 李朝霞

二零一九年三月二十日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $13,987.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同任用的輕型車輛

司機職程第一職階輕型車輛司機一缺，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺，經二零一九年二月十三日第七期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或

職務能力評估開考通告，現根據經第23/2017號行政法規修改的

14.13 Conhecimentos profissionais de engenharia electrome-
cânica e de engenharia electrotécnica.

Nas provas de conhecimento (prova escrita), os candidatos 
apenas podem consultar a legislação referida no respectivo 
programa do aviso (na sua versão original, sem anotações e 
sem qualquer nota ou registo pessoal).

Apenas é permitido ao candidato levar calculadora, não sen-
do permitido o uso de outros equipamentos electrónicos.

15. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

16. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

Presidente: Cheong Ka Lon, técnico superior assessor prin-
cipal.

Vogais efectivos: Ng Ka Ian, técnica superior assessora; e

Wong Kuok Heng, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Un Wai Nam, técnico superior principal; e

 Lei Chio Ha, técnica superior principal.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
20 de Março de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 13 987,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no 
quadro informativo da sede da Direcção dos Serviços de Pro-
tecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 a 36, 
Edifício CEM, 1.º andar, Macau (horário de consulta: segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre 
as 9,00 e as 17,30 horas) e disponibilizada nas páginas electró-
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第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款規定，將環境保護局專業或職務能力評估開考

的投考人臨時名單張貼於澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力

公司大樓一樓環境保護局接待處（查閱時間：週一至週四上午九

時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並

上載於本局網頁（http://www.dspa.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年三月二十日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,496.00）

交 通 事 務 局

名 單

統一管理的對外開考（開考編號：002-2016-AT-01）──交通事

務局公眾接待行政技術輔助範疇第一職階二等技術輔導員

職務能力評估程序

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的公眾接

待行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員

五個職缺以及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等技術輔

導員職缺而以考核方式進行的統一管理的對外開考（開考通告

刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區

公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期

《澳門特別行政區公報》第二組第二副刊的載明擬填補開考職

位部門的通告中所列的職缺，參加本局職務能力評估程序的准

考人的最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績

1.º 2776 梁東海 5156XXXX ......................... 69.17

2.º 3221 伍翠盈 1236XXXX ......................... 67.90

3.º 1617 嚴殷 5137XXXX ......................... 66.00

4.º 3974 黃焯愉 5157XXXX ......................... 65.45

nicas destes Serviços (http://www.dspa.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos 
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços 
de Protecção Ambiental, e dos que vierem a verificar-se até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 7, II Série, de 13 de Fevereiro de 2019.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, ao 20 de 
Março de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Lista

Concurso de gestão uniformizada externo (ref.: Concurso 

n.º 002-2016-AT-01) — etapa de avaliação de competências 

funcionais, na Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, para adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de apoio técnico-administrativo 

com atendimento ao público

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de avalia-
ção de competências funcionais da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego, do concurso de gestão uniformizada 
externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2016, para o 
preenchimento de cinco lugares vagos em regime de contrato 
administrativo de provimento, e dos que vierem a verificar-se 
no prazo de dois anos nestes Serviços, na categoria de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
área de apoio técnico-administrativo com atendimento ao público, 
indicados no aviso onde constam os Serviços interessados no 
preenchimento dos lugares postos a concurso, publicado no 2.º 
suplemento ao Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, de 6 de Dezembro de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Número de  Classificação
identificação  final
 

1.º 2776 Leong, Tong Hoi 5156XXXX ...... 69,17

2.º 3221 Ng, Choi Ieng 1236XXXX ...... 67,90

3.º 1617 Im, Ian 5137XXXX ...... 66,00

4.º 3974 Wong, Cheok U 5157XXXX ...... 65,45
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名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績

5.º 2188 劉錦健 5174XXXX ......................... 65.38

6.º 1133 范思源 5157XXXX ......................... 65.20

7.º 566 周炳絡 7367XXXX ......................... 65.16

8.º 515 曾美美 5117XXXX ......................... 65.13

9.º 543 周嘉莉 5146XXXX ......................... 65.11

10.º 2142 林詠琪 1225XXXX ......................... 65.10

11.º 1451 洪綺婷 5201XXXX ......................... 65.08

12.º 2831 梁佩儀 1238XXXX ......................... 64.43

13.º 259 陳嘉敏 1224XXXX ......................... 64.18

14.º 1168 方杏華 1318XXXX ......................... 64.13

15.º 1932 黎俐婷 5148XXXX ......................... 64.06

16.º 134 陳紫君 1283XXXX ......................... 63.90

17.º 428 陳童璇 1329XXXX ......................... 63.76

18.º 2423 李麗華 5136XXXX ......................... 63.66

19.º 614 鄭鳳欣 1352XXXX ......................... 63.59

20.º 1194 馮麗珊 7442XXXX ......................... 63.52

21.º 2179 劉嘉恆 5155XXXX ......................... 63.42

22.º 3378 陳安妮 5183XXXX ......................... 62.78

23.º 1524 邱美欣 5194XXXX ......................... 62.25

24.º 815 張美婷 1443XXXX ......................... 62.13

25.º 722 卓美娜 5156XXXX ......................... 62.07

26.º 2981 呂娜珠 1327XXXX ......................... 62.00

27.º 3631 孫家豪 5174XXXX ......................... 61.42

28.º 1253 何芷珊 5167XXXX ......................... 60.87

29.º 1658 葉艷嫦 5161XXXX ......................... 60.83

30.º 453 陳慧妍 5203XXXX ......................... 60.73

31.º 1735 龔桂敏 5163XXXX ......................... 60.70

32.º 1983 林曉詩 1231XXXX ......................... 60.63

33.º 2230 劉淑敏 5129XXXX ......................... 60.51

34.º 206 陳英偉 5170XXXX ......................... 60.42

35.º 2381 李家樂 5197XXXX ......................... 60.30

36.º 1399 何如彬 1244XXXX ......................... 60.22

37.º 193 陳意恆 7399XXXX ......................... 60.07

38.º 2515 李達禧 5180XXXX ......................... 59.92

39.º 556 周文意 1240XXXX ......................... 59.90

40.º 3469 盛啓宏 5157XXXX ......................... 59.78

41.º 1504 許穎詩 1242XXXX ......................... 59.65

42.º 1077 曹穎敏 5111XXXX ......................... 59.46

43.º 2730 梁寶愛 5176XXXX ......................... 59.42

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Número de  Classificação
identificação  final
 

5.º 2188 Lao, Kam Kin 5174XXXX ....... 65,38

6.º 1133 Fan, Si Un 5157XXXX ...... 65,20

7.º 566 Chao, Peng Lok 7367XXXX ...... 65,16

8.º 515 Chang, Mei Mei 5117XXXX ....... 65,13

9.º 543 Chao, Ka Lei 5146XXXX....... 65,11

10.º 2142 Lam, Weng Kei 1225XXXX ...... 65,10

11.º 1451 Hong, I Teng 5201XXXX ...... 65,08

12.º 2831 Leung, Pui Yee 1238XXXX ...... 64,43

13.º 259 Chan, Ka Man 1224XXXX ...... 64,18

14.º 1168 Fong, Hang Wa 1318XXXX ...... 64,13

15.º 1932 Lai, Lei Teng 5148XXXX ....... 64,06

16.º 134 Chan, Chi Kuan 1283XXXX ...... 63,90

17.º 428 Chan, Tong Sun 1329XXXX ...... 63,76

18.º 2423 Lei, Lai Wa 5136XXXX ...... 63,66

19.º 614 Cheang, Fong Ian 1352XXXX ...... 63,59

20.º 1194 Fong, Lai San 7442XXXX ...... 63,52

21.º 2179 Lao, Ka Hang 5155XXXX ...... 63,42

22.º 3378 Nunes, Anabela 
Fatima 5183XXXX ....... 62,78

23.º 1524 Iao, Mei Ian 5194XXXX ...... 62,25

24.º 815 Cheong, Mei Teng 1443XXXX....... 62,13

25.º 722 Cheok, Mei Na 5156XXXX ...... 62,07

26.º 2981 Loi, Na Chu 1327XXXX ...... 62,00

27.º 3631 Sun, Ka Hou 5174XXXX ....... 61,42

28.º 1253 Ho, Chi San 5167XXXX....... 60,87

29.º 1658 Ip, Im Seong 5161XXXX ....... 60,83

30.º 453 Chan, Wai In 5203XXXX ...... 60,73

31.º 1735 Kong, Kuai Man 5163XXXX ....... 60,70

32.º 1983 Lam, Hio Si 1231XXXX ...... 60,63

33.º 2230 Lao, Sok Man 5129XXXX ...... 60,51

34.º 206 Chan, Ieng Wai 5170XXXX ....... 60,42

35.º 2381 Lei, Ka Lok 5197XXXX ...... 60,30

36.º 1399 Ho, Yu Bun 1244XXXX ...... 60,22

37.º 193 Chan, I Hang 7399XXXX ...... 60,07

38.º 2515 Lei, Tat Hei 5180XXXX ...... 59,92

39.º 556 Chao, Man I 1240XXXX ...... 59,90

40.º 3469 Seng, Kai Wang 5157XXXX ...... 59,78

41.º 1504 Hui, Weng Si 1242XXXX ...... 59,65

42.º 1077 Chou, Veng Man 
Marcella 5111XXXX ....... 59,46

43.º 2730 Leong, Pou Oi 5176XXXX ....... 59,42
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名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績

44.º 1615 嚴子健 1277XXXX ......................... 59.22

45.º 4395 張葦 1473XXXX ......................... 59.13

46.º 2306 李轉君 5160XXXX ......................... 58.91

47.º 1864 郭善杏 1398XXXX ......................... 58.82

48.º 1178 方家宜 5192XXXX ......................... 58.72

49.º 1159 馮靜子 1352XXXX ......................... 58.65

50.º 989 徐慧芝 5173XXXX ......................... 58.60

51.º 3288 吳潔玲 1237XXXX ......................... 58.50

52.º 3377 聶詩敏 5197XXXX ......................... 58.43

53.º 4150 黃敏貴 1304XXXX ......................... 58.32

54.º 1753 高幼豐 1368XXXX ......................... 58.20

55.º 3216 吳志榮 1261XXXX ......................... 57.90

56.º 2249 劉智欣 5109XXXX ......................... 57.60

57.º 4075 黃家豪 5119XXXX ......................... 57.41

58.º 1623 姚嘉偉 1243XXXX ......................... 57.37

59.º 279 陳繼光 5196XXXX ......................... 57.35

60.º 380 陳秀珊 5158XXXX ......................... 57.27

61.º 3619 蘇祺茵 1254XXXX ......................... 57.05

62.º 1256 何芷樺 5198XXXX ......................... 57.02

63.º 130 陳芷凝 5158XXXX ......................... 57.00

64.º 3451 岑啓彦 1215XXXX ......................... 56.80

65.º 3011 駱健強 5184XXXX ......................... 56.77

66.º 4175 黃毅灃 5147XXXX ......................... 56.30

67.º 745 張鳳鳴 7439XXXX ......................... 56.20（a）

68.º 1696 鄺家曦 5162XXXX ......................... 56.20（a）

69.º 954 蔡嘉琪 1215XXXX ......................... 56.15

70.º 171 陳希雯 5169XXXX ......................... 56.10（a）

71.º 3726 鄧歡欣 1315XXXX ......................... 56.10（a）

72.º 2563 雷梓峰 1448XXXX ......................... 55.93

73.º 417 陳素珊 5155XXXX ......................... 55.70

74.º 3563 蕭詠詩 1231XXXX ......................... 55.48（a）

75.º 2223 劉詩琪 1217XXXX ......................... 55.48（a）

76.º 4196 黃世龍 1250XXXX ......................... 55.28

77.º 2187 劉嘉和 1261XXXX ......................... 54.55

78.º 4373 余展珊 1438XXXX ......................... 54.43

79.º 2371 李嘉賢 1215XXXX ......................... 53.67

80.º 716 程偉業 5128XXXX ......................... 52.78

81.º 1500 黃昱 1389XXXX ......................... 52.15

82.º 1065 曹嘉怡 5159XXXX ......................... 51.72

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Número de  Classificação
identificação  final
 

44.º 1615 Im, Chi Kin 1277XXXX ...... 59,22

45.º 4395 Zhang, Wei 1473XXXX ....... 59,13

46.º 2306 Lei, Chun Kuan 5160XXXX ....... 58,91

47.º 1864 Kuok, Sin Hang 1398XXXX ...... 58,82

48.º 1178 Fong, Ka I 5192XXXX ...... 58,72

49.º 1159 Fong, Cheng Chi 1352XXXX ...... 58,65

50.º 989 Choi, Wai Chi 5173XXXX ....... 58,60

51.º 3288 Ng, Kit Leng 1237XXXX ...... 58,50

52.º 3377 Nip, Si Man 5197XXXX ...... 58,43

53.º 4150 Wong, Man Kuai 1304XXXX ...... 58,32

54.º 1753 Kou, Iao Fong 1368XXXX ...... 58,20

55.º 3216 Ng, Chi Weng 1261XXXX ...... 57,90

56.º 2249 Lau, Chi Ian 5109XXXX ....... 57,60

57.º 4075 Wong, Ka Hou 5119XXXX ....... 57,41

58.º 1623 Io, Ka Wai 1243XXXX ...... 57,37

59.º 279 Chan, Kai Kuong 5196XXXX ...... 57,35

60.º 380 Chan, Sao San 5158XXXX ...... 57,27

61.º 3619 Sou, Kei Ian 1254XXXX ...... 57,05

62.º 1256 Ho, Chi Wa 5198XXXX ...... 57,02

63.º 130 Chan, Chi Ieng 5158XXXX ...... 57,00

64.º 3451 Sam, Kai In 1215XXXX ...... 56,80

65.º 3011 Lok, Kin Keong 5184XXXX ...... 56,77

66.º 4175 Wong, Ngai Fong 5147XXXX ....... 56,30

67.º 745 Cheong, Fong Meng 7439XXXX ....... 56,20 (a)

68.º 1696 Jacinto Kuong, 
Eurico 5162XXXX ....... 56,20 (a)

69.º 954 Choi, Ka Kei 1215XXXX ...... 56,15

70.º 171 Chan, Hei Man 5169XXXX ....... 56,10 (a)

71.º 3726 Tang, Fun Ian 1315XXXX ...... 56,10 (a)

72.º 2563 Lei, Zifeng 1448XXXX ...... 55,93

73.º 417 Chan, Sou San 5155XXXX ...... 55,70

74.º 3563 Sio, Weng Si 1231XXXX ...... 55,48 (a)

75.º 2223 Lao, Si Kei 1217XXXX ...... 55,48 (a)

76.º 4196 Wong, Sai Long 1250XXXX ...... 55,28

77.º 2187 Lao, Ka Wo 1261XXXX ...... 54,55

78.º 4373 Yu, Chin Shan 1438XXXX....... 54,43

79.º 2371 Lei, Ka In 1215XXXX ...... 53,67

80.º 716 Cheng, Wai Ip 5128XXXX ...... 52,78

81.º 1500 Huang, Yu 1389XXXX ...... 52,15

82.º 1065 Chou, Ka I 5159XXXX ....... 51,72
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名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績

83.º 2573 梁焯南 1240XXXX ......................... 51.50

84.º 203 陳盈盈 1279XXXX ......................... 51.43

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，按第14/2016號行政法規第三十四條的規定

優先排序。

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本

名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就

本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一九年三月十一日的批示認可）

二零一九年二月二十五日於交通事務局

典試委員會：

代主席：職務主管 馮文正

委員：職務主管 李嘉儀

候補委員：特級技術輔導員 梁妙儀

（是項刊登費用為 $7,952.00）

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Número de  Classificação
identificação  final
 

83.º 2573 Leong, Cheok Nam 1240XXXX ...... 51,50

84.º 203 Chan, Ieng Ieng 1279XXXX ...... 51,43

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação 
da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 11 de Março de 2019).

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 25 
de Fevereiro de 2019.

O Júri:

Presidente, substituto: Fong Man Cheng, chefia funcional.

Vogal: Lei Ka I, chefia funcional.

Vogal suplente: Leung Miu Yi, adjunta-técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 7 952,00)
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