
N.º 26 — 30-6-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10031

    

 

着

2 126/2021

Macao Association of Arts and 
Academics

8 X

1

2

1

2

3

4

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 $1,677.00
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(Custo desta publicação $ 2 176,00)
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 $2,119.00

(Custo desta publicação $ 2 119,00)
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(Custo desta publicação $ 2 516,00)
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 $2,289.00

(Custo desta publicação $ 2 289,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2021/ASS/M4
206

Sentinel Sports Club

215



10036    26   2021  6  30 
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 $2,040.00

(Custo desta publicação $ 2 040,00)
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 Sou Wai Cheong

 $4,067.00

(Custo desta publicação $ 4 067,00)
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本會為非牟利社團，經費源於會員會費、社會和政府之資助及其他合法收入。	  
	  
第十四條	   	   	  會費	  
（一）	  會費的額度和交納方法由理事會規定。	  
（二）	  本會對已繳交之會費及捐款均不予退還。	  
	  
第六章 	   	   	   附則 	  
	  
第十五條	   	   	  本會章程的修改權和本會的解散權屬會員大會的權利範圍。該會員
大會按照本章程第八條的規定召集外，還必須符合以下要件：	  
一、在解散本會之會議上，會員大會同時解決資產的處理方案，清盤工作由應屆

的會員大會負責。	  
二、本會解散後，倘由任何在本會解散前在附有負擔下獲贈或遺留之財產，或撥

作特定用途之財產按《民法典》有關規定處理。	  
三、不屬上款所指之財產，其歸屬會員大會之決議處理。	  
	  
第十六條	   	   	  本會內部規章經理事會通過後，將公布執行。	  
	  
第十七條	   	   	  本章程各條款之解釋權歸會員大會所有。	  
	  
第十八條	   	   	  本章程若有任何遺漏之處，由會員大會以適用於澳門特別行政區法
例修訂。	  
	  
第十九條	   	   	  以下為本會會徽。	  

	  

 Sou Wai Cheong

 $2,606.00

(Custo desta publicação $ 2 606,00)
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 $1,960.00

(Custo desta publicação $ 1 960,00)
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  Sou Wai Cheong

 $4,588.00

(Custo desta publicação $ 4 588,00)
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CERTIFICADO

Associação das Mulheres de 
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 $2,674.00

(Custo desta publicação $ 2 674,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Internacional de 
Mascotes de Macau

着

2021/A S S/M4
215

Associação Internacio
nal de Mascotes de Macau

Macau International 
Mascot Association

6
4 C



N.º 26 — 30-6-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10043

 Sou Wai Cheong

 $2,142.00

(Custo desta publicação $ 2 142,00)
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 $1,451.00

(Custo desta publicação $ 1 451,00)
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 $2,221.00

(Custo desta publicação $ 2 221,00)
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(Custo desta publicação $ 2 210,00)
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 $2,289.00

(Custo desta publicação $ 2 289,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação da Indústria de Cinema 
da Ásia-Pacífica de Macau

着

2021
1/2021 14

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 23 de Junho 
de 2021, uma associação com a denomi
nação em epígrafe, cujos objecto e sede 
constam do estatuto em anexo, sendo acto 
constitutivo e estatuto arquivados neste 
cartório no maço de documentos de asso
ciações e de instituição de fundações do 
ano 2021, número 1/2021 sob o documento 
número 14.

Associação da Indústria de 
Cinema da ÁsiaPacífica de Macau

Macau AsiaPacific Motion 
Picture Industry Association
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Cartório Privado, em Macau, aos 23 de 
Junho de 2021. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $2,707.00

(Custo desta publicação $ 2 707,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Económica Nova de Macau

着

2021
1/2021 13

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 23 de Junho 
de 2021, uma associação com a denomi
nação em epígrafe, cujos objecto e sede 
constam do estatuto em anexo, sendo acto 
constitutivo e estatuto arquivados neste 
cartório no maço de documentos de asso
ciações e de instituição de fundações do 
ano 2021, número 1/2021 sob o documento 
número 13.

Macau New Economic Union
M N EU Associação 

Económica Nova de Macau
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Cartório Privado, em Macau, aos 23 de 
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 $3,942.00

(Custo desta publicação $ 3 942,00)
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  Sou Wai Cheong

 $5,913.00

(Custo desta publicação $ 5 913,00)
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(Custo desta publicação $ 397,00)
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Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.

Síntese do Desempenho Anual 2020

Destaques da Actividade

O surto de COVID-19 em 2020 foi um duro golpe para o turismo e as actividades económicas em Macau. O consumo total de energia 
caiu 6,7% em termos homólogos para 5.378 GWh, a primeira queda observada desde o estabelecimento da CEM em 1972. A CEM 
esforçou-se por manter o fornecimento de energia estável em Macau no meio da pandemia. Em 2020, o Índice de Disponibilidade Média 
do Serviço (ASAI) com base na responsabilidade da CEM atingiu novamente um nível de excelência mundial de 99,9999% e todos os 
indicadores-chave de desempenho superaram as metas estabelecidas no Contrato de Concessão.

No decorrer da pandemia, a CEM cooperou de forma agilizada com o Governo da RAE de Macau para lançar a medida de apoio de 
subsídio de electricidade de 3 meses para clientes residenciais e estabelecimentos comerciais, e implementou vários procedimentos de 
forma ordenada. A fim de garantir um fornecimento de energia estável, para além da Central Térmica de Coloane, o Centro de Despa-
cho e a Equipa de Emergência da CEM operaram 24 horas por dia. Os principais departamentos operacionais também criaram centros 
de operação de backup para garantir a continuidade do funcionamento em caso de surtos no local de trabalho.

Devido a restrições de viagens durante a pandemia, o fabricante não pôde visitar Macau para efectuar a manutenção e reparação da uni-
dade de turbina a gás nº 2 na Central Térmica de Coloane, pelo que as respectivas unidades geradoras ficaram impossibilitadas de operar 
durante quase um ano inteiro. Como resultado, a electricidade em Macau foi principalmente importada da China Continental em 2020, 
atingindo 4.853 GWh, responsável por 90,2% do consumo total de energia de Macau. A geração de energia local e a electricidade com-
prada à Central de Incineração de Resíduos de Macau diminuíram 39,1% e 13,1% em termos anuais para 373 GWh e 152 GWh, respecti-
vamente, representando 6,9% e 2,8% do consumo total de energia de Macau.

O investimento total da CEM ascendeu a 605 milhões de Patacas em 2020, com cerca de 74% investido na expansão e manutenção da 
rede de transporte e distribuição. Os principais projectos incluíram a construção da terceira subestação primária do Pac On de 220kV 
conectada com a China Southern Power Grid, bem como os projectos de larga escala em construção, tais como o Grand Lisboa Palace, 
o Porto de Qingmao, o Lisboeta Macau, a Fase 3 do Galaxy Macau e o Hospital das Ilhas, entre outros. Os projectos relacionados com a 
geração de energia representaram cerca de 12% do investimento total, incluindo o projecto de instalação da conduta HDPE de 1,8 me-
tros, que é o mais desafiador tecnicamente do mundo e apresenta o maior diâmetro da Ásia.

A CEM tem apoiado activamente o Governo da RAE de Macau na construção de uma cidade inteligente. Em 2020, a CEM concluiu a 
substituição e instalação de mais de 20.000 contadores inteligentes. Combinando as mais recentes tecnologias de contagem e comunica-
ção, bem como ferramentas de análise de dados, a CEM implementou o sistema de Infraestrutura Avançada de Contagem (AMI) para 
permitir a medição, recolha, análise e uso de dados de consumo de energia em tempo real. Isso representa a entrada numa nova era de 
contadores inteligentes para o consumo de energia final de Macau. Também concluímos o projecto piloto de Iluminação Pública Inteli-
gente. Com base neste projecto, a CEM realizou uma investigação aprofundada sobre as futuras aplicações da iluminação pública inteli-
gente em parceria com o Laboratório Estatal de Internet das Coisas para a Cidade Inteligente da Universidade de Macau.

Além disso, a CEM tem se dedicado a promover serviços ao cliente inteligentes. Em 2020, a CEM adicionou mais três canais de paga-
mento electrónico em tempo real. O nosso Chatbot foi revelado com um novo visual e o serviço foi estendido da conta de WeChat para o 
site da CEM. Este também oferece suporte ao atendimento ao cliente ao vivo para prestar serviços online mais abrangentes. Os clientes 
têm realçado a qualidade do serviço e do fornecimento de energia estável da CEM. No “Inquérito de Satisfação do Cliente” anual, a 
CEM atingiu um nível de satisfação de 88,6%, o máximo obtido nos últimos dez anos.

Uma vez que as instalações eléctricas em áreas comuns de muitos edifícios antigos de Macau não têm tido manutenção e reparação há 
muito tempo, o que pode tornar-se um risco para a segurança pública, os accionistas da CEM decidiram atribuir 30 milhões de Patacas 
para criar um “Programa de Subsídio de Melhoria da Segurança de Instalações Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios Antigos Bai-
xos”, de utilização única, para financiar a remodelação de instalações eléctricas em áreas comuns de edifícios antigos baixos com riscos 
iminentes. Prevemos que cerca de 200 edifícios receberão o subsídio de remodelação entre 2021 e 2023, podendo os riscos potenciais à 
segurança ser eliminados.

Uma vez que a pandemia ainda se manifesta de forma galopante em todo o mundo, a CEM continuará a cooperar plenamente com o 
Governo da RAE de Macau na implementação de várias medidas para formar um esforço social conjunto para prevenir e controlar a 
pandemia. Enquanto participa activamente no desenvolvimento da cidade inteligente, a CEM injecta constantemente um ímpeto para a 
recuperação da economia de Macau. 
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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Relatório dos Auditores Independentes sobre Informações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da
Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.
(Sociedade anónima incorporada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. relativas ao ano de 2020, 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau.  No nosso relatório, 
datado de 24 de Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras que auditámos, integram o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de resultados, 
a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, bem como um resumo das 
principais políticas contabilísticas adoptadas e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das  demonstrações financeiras anuais auditadas da Socieda-
de.  Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações 
financeiras auditadas da Sociedade.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sociedade e dos resultados das suas operações, assim como o âmbito abrangido 
pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais 
as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas 
KPMG Sociedade de Auditores
Macau, 24 de Março de 2021

 $12,400.00

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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Far East Hidrofoil Companhia, Limitada
Balanço

Em 31 de Dezembro de 2020
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Relatório de Desempenho

A companhia tem vindo, desde há muito, a sofrer o impacto de múltiplos factores, incluindo as mudanças nas formas de deslocação pro-
vocadas pela abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o declínio do número de passageiros devido à instabilidade do clima social e 
político em Hong Kong e a suspensão total dos serviços de embarcações de passageiros devido à pandemia de COVID-19 em Fevereiro 
de 2020. Apesar da implementação de uma série de medidas rigorosas de controlo de custos, o desempenho a companhia foi, ainda as-
sim, gravemente afectado.

Em 2021, o mundo inteiro continua a sofrer as consequências da pandemia, prevalecendo a incerteza relativamente ao momento de re-
abertura das fronteiras entre Hong Kong e Macau e ao futuro ritmo de recuperação. No entanto, a companhia preparar-se-á, de forma 
pró-activa, para a retoma do turismo regional.

A Directora, Ho Chiu King Pansy Catilina

Aos 8 de Março de 2021

Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os Accionistas da Far East Hidrofoil Companhia, Limitada
(Sociedade por quotas registada em Macau)

Examinámos as demonstrações financeiras da Far East Hidrofoil Companhia, Limitada referentes ao exercício que terminou em 31 de 
Dezembro de 2020 de acordo com as Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, e expressámos nossa sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 8 de Março de 2021.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Companhia em 31 de Dezembro de 2020, as demonstrações financeiras resumi-
das devem ser analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas.

Ho Mei Va
Contabilista Habilitado a exercer a Profissão
HMV & Associados — Sociedade de Auditores
Macau, aos 8 de Março de 2021

 $6,820.00

(Custo desta publicação $ 6 820,00)
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Hongkong Macao Hydrofoil Company, Limited
Balanço em 31 de Dezembro de 2020
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Relatório de Desempenho

A companhia tem vindo, desde há muito, a sofrer o impacto de múltiplos factores, incluindo as mudanças nas formas de deslocação pro-
vocadas pela abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o declínio do número de passageiros devido à instabilidade do clima social e 
político em Hong Kong e a suspensão total dos serviços de embarcações de passageiros devido à pandemia de COVID-19 em Fevereiro 
de 2020. Apesar da implementação de uma série de medidas rigorosas de controlo de custos, o desempenho a companhia foi, ainda 
assim, gravemente afectado.

Em 2021, o mundo inteiro continua a sofrer as consequências da pandemia, prevalecendo a incerteza relativamente ao momento de 
reabertura das fronteiras entre Hong Kong e Macau e ao futuro ritmo de recuperação. No entanto, a companhia preparar-se-á, de forma 
pró-activa, para a retoma do turismo regional.

A Directora, Ho Chiu King Pansy Catilina

Aos Maio de 24 de 2021.

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Hongkong Macao Hydrofoil Company, Limited

(Constituída em Hong Kong com responsabilidade limitada)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Hongkong Macao Hydrofoil Company, Limited relativas ao ano de 2020 nos 
termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, da-
tado de 24 de Maio de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras auditadas da sociedade. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financei-
ras auditadas da sociedade.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas

KPMG Sociedade de auditores

Macau, 24 de Maio de 2021.

 $7,440.00

(Custo desta publicação $ 7 440,00)
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9,653,246
23,487,374

           

Yoann Frédéric El Jaouhari  Juliette Cécile Marie Vigier Mouchonnet
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JCDECAUX (MACAU), LIMITADA

(Publicações ao abrigo do n.º 1 do Artigo 1.º da Lei n.º 14/96/M, de 12 de Agosto) 

Balanço
Em 31 de Dezembro de 2020

 MOP
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Relatório do Conselho de Administração

O Conselho de Administração vem apresentar o relatório e contas da Companhia do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

Não houve mudança na natureza das principais actividades da Companhia, que continuaram a ser relativas a publicidade. A situação 
económica e resultados estão expressos nas contas anuais anexas, tendo o Resultado Líquido atingido MOP 9,653,246 e a Situação Líqui-
da MOP 23,487,374.

Pelo Conselho de Administração, 26 de Março de 2021.

Administrador Executivo       Administrador
Yoann Frédéric El Jaouhari  Juliette Cécile Marie Vigier Mouchonnet           

Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da JCDecaux (Macau), Limitada
(Sociedade de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da JCDecaux (Macau), Limitada relativas ao ano 2020, nos termos das Normas 
de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 26 de Março 
de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas. 

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas a que aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido 
pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais 
as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ho Mei Va
Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão
HMV & Associados — Sociedade de Auditores

Macau, 26 de Março de 2021

 $8,060.00

(Custo desta publicação $ 8 060,00)
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Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.

Balanço

Em 31 de Dezembro de 2020

 MOP

Relatório de Gestão

Desde o início do surto epidémico da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus em Fevereiro de 2020, o governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, em resposta à pandemia, isentou a Sociedade do pagamento das retribuições mensais relativas ao 
Terminal Marítimo do Porto Exterior. Por sua vez, a Sociedade respondeu igualmente ao apelo do governo, assumindo a responsabilida-
de social corporativa de isentar todos as subconcessionárias do Terminal Marítimo do Porto Exterior do pagamento de todas as tarifas 
de utilização mensais, o que resultou numa quebra significativa das receitas. Apesar da queda acentuada no número de embarques ma-
rítimos e aéreos e no fluxo de turistas, a Sociedade persistiu em cumprir os serviços de gestão, manutenção das instalações, limpeza e 
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recepção dos espaços comerciais estipulados no contrato de concessão de exploração. Por conseguinte, a Sociedade registou grandes pre-
juízos na exploração do Terminal Marítimo do Porto Exterior. De momento, não está ainda prevista uma data de retoma dos itinerários 
marítimos entre Hong Kong e Macau, prevendo-se a persistência dos prejuízos até 2021.

A Directora, Ho Chiu King Pansy Catilina

1 de Março de 2021.

Parecer do Conselho Fiscal

Após análise e exame do relatório anual e dos documentos de prestação de contas apresentados pelo Conselho de Administração para 
o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, o Conselho Fiscal considerou que o documentos financeiros revelavam, de forma adequa-
da e conveniente, a classificação e natureza das contas, bem como a situação financeira da Sociedade. Por conseguinte, o Conselho Fiscal 
é de parecer que esses documentos estão em condições de merecer aprovação em Assembleia Geral.

O Conselho Fiscal

Macau, 10 de Março de 2021.

 $5,830.00

(Custo desta publicação $ 5 830,00)
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2020 12 31

91,762,074

7,725

2,495,000

12,912,793

107,177,592

3,464,438

348,709,950

54,161,274

406,335,662

88,709,545

20,567,800

7,700,000

8,436,627

125,413,972

280,921,690

72,503,787

87,900,000

160,403,787

227,695,495

100,000,000

25,000,000

102,695,495

227,695,495
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Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A.

BALANÇO
Em 31 de Dezembro de 2020

MOP

Activos não correntes

Activos relativos aos serviços exclusivos 91,762,074

Adiantamento para aquisição dos activos relativos aos serviços exclusivos 7,725

Investimento em joint venture 2,495,000

Activos por impostos diferidos 12,912,793

107,177,592

Activos correntes

Mercadorias armazenadas 3,464,438

Quantias e outras por cobrar 348,709,950

Caixa e depósito bancário 54,161,274

406,335,662

Passivos correntes

Quantias e outras por pagar 88,709,545

Previdência por incentivo do longo prazo ao pessoal 20,567,800

Empréstimos a pagar aos accionistas — inferior a um ano 7,700,000

Provisões para imposto complementar de rendimentos 8,436,627

125,413,972

Valor líquido de activos correntes 280,921,690

Passivos não correntes

Previdência por desligação do serviço a pagar ao pessoal 72,503,787

Empréstimos a pagar aos accionistas — superior a um ano 87,900,000

160,403,787

Valor líquido de activos 227,695,495

Capital social e reserva

Capital social 100,000,000

Reservas 25,000,000

Lucros não distribuídos 102,695,495

Capital próprio 227,695,495
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Sumário do Relatório do Conselho de Administração

Caros accionistas:

Nos termos das leis em vigor em Macau e dos Estatutos da Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A. (adiante designada por 
“TCM Nam Kwong”), o Conselho de Administração vem apresentar o relatório de exercício e as contas do ano fiscal de 2020 para o efei-
to de apreciação e deliberação. Em 2020, segundo as instruções da Assembleia Geral de Accionistas, o Conselho Administrativo levou a 
cabo diversos trabalhos, em particular:

I. Em 2020, continuou-se a cumprir o contrato notarial do “Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros — 
Secção III”, celebrado entre o Governo da RAEM e a TCM Nam Kwong; em Setembro, a TCM Nam Kwong celebrou, com sucesso, um 
novo contrato de autocarros de 6 anos com o Governo da RAEM, com vigência a partir de 1 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 
2026.

II. Em 2020, a TCM Nam Kwong operava um total de 57 carreiras de autocarro definidas na Secção III, incluindo 7 carreiras nocturnas, 
o que representou 64% do número total das carreiras de Macau; no final do ano, foram adquiridos 15 novos autocarros de médio porte, 
tendo os mesmos já entrado em funcionamento. Em 2020, devido ao impacto da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus e em 
coordenação com as medidas antiepidémicas adoptadas pelo Governo da RAEM, a TCM Nam Kwong transportou diariamente, em 
média, 240 mil passageiros (antes da epidemia, o número era 330 mil passageiros) com cerca de 5100 frequências (antes da epidemia, o 
número era cerca de 6 mil frequências), tendo circulado cerca de 67 mil quilómetros (antes da epidemia, o número era mais de 70 mil qui-
lómetros).

III. Em 2020, desde o surto da epidemia, a TCM Nam Kwong tem estado firmemente na linha frente, com vista a não só combater con-
juntamente a epidemia, mas também assegurar o funcionamento normal dos serviços de deslocação destinados aos cidadãos. Ao mesmo 
tempo, em coordenação com as medidas antiepidémicas do Governo da RAEM, a TCM Nam Kwong tem implementado activa e rigoro-
samente as mesmas medidas nos trabalhos de prevenção e de controlo, com vista a assegurar o funcionamento dos serviços de autocar-
ros, assim como a deslocação segura e saudável dos cidadãos, incluindo:

• Criação de uma equipa de resposta de emergência para a prevenção da epidemia, de modo a cooperar plenamente com o Governo da 
RAEM nos trabalhos de prevenção da epidemia;

• Realização de limpeza e desinfecção dos veículos e equipamentos; introdução de tecnologia antibacteriana -Nano Photocatalysts, com 
vista a desinfectar medicamente os veículos;

• Realização de gestão e fiscalização da saúde dos funcionários;

• Formulação de plano de resposta de emergência para prevenção de epidemia;

• Providenciar activamente a quarentena remunerada em casa para os motoristas que tenham transportado infectados confirmados e que 
vivam no mesmo prédio que os infectados confirmados.

IV. Em Novembro de 2020, de acordo com o programa de reforma exclusiva do Grupo Nam Kwong, a TCM Nam Kwong, enquanto uma 
empresa subordinada do Grupo, articulou-se activamente com as diretrizes do Grupo e envidou todos os esforços para promover uma sé-
rie de trabalhos, tais como a alteração da participação social, a revisão dos estatutos, a reorganização da estrutura interna e a atribuição 
de responsabilidades etc., por forma a assegurar uma transição estável.

V. A fim de elevar a qualidade dos serviços e a consciência dos funcionários em relação à questão de segurança, assim como reforçar a 
gestão da segurança operacional e construir uma base sólida,  em 2020, a TCM Nam Kwong continuou a implementar uma série de me-
didas, incluindo:

• Reforço das inspecções e supervisões em relação à operação segura;

• Desenvolvimento de acções tématicas em relação ao ordenamento seguro;

• Desenvolvimento contínuo de acções de formação em relação à operação segura;

• Preparação de plano de emergência e acções de exercício;

• Desenvolvimento de acções de divulgação sobre a cultura de segurança.

VI. Em 2020, a TCM Nam Kwong registou um lucro líquido de MOP $52,851,982,00. O Conselho de Administração recomendou que 
este resultado transitasse plenamente para o seguinte ano fiscal.

Por último, o Conselho de Administração gostaria de manifestar um agradecimento profundo àqueles que têm apoiado, directa e indi-
rectamente, o desenvolvimento da TCM Nam Kwong. O agradecimento dirige-se igualmente a todos os colegas pela vossa dedicação. 
Com a entrada em vigor do novo contrato de autocarros, a TCM Nam Kwong continuará a envidar todos os esforços para proporcionar 
aos cidadãos um serviço seguro, estável e de boa qualidade.

Representante do Conselho de Administração, Leong Mei Leng

Macau, 26 de Março de 2021.
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Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A. 

(Sociedade anónima incorporada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A. relativas ao ano de 2020 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau.  No nosso relatório, 
datado de 26 de Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras auditadas da sociedade.  Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financei-
ras auditadas da sociedade.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas

KPMG Sociedade de auditores 

Macau, 26 de Março de 2021

 $11,160.00

(Custo desta publicação $ 11 160,00)
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 $4,340.00

(Custo desta publicação $ 4 340,00)



N.º 26 — 30-6-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10079

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (MACAU), S.A.

 
Balanço em 31 de Dezembro de 2020

 
 Patacas
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Conta de exploração do exercício de 2020
 
 Patacas

Conta de ganhos e perdas do exercício de 2020
 
 Patacas

O Presidente do Consclho de Administração,

XU KEEN
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2020
2,497 2020 2.22 50.77

Síntese do Relatório de Actividades

No ano de dois mil e vinte, a Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A., perante um ambiente económico exter-
no complicado, continuou a seguir a tendência para um desenvolvimento sustentável, tendo atingido lucros avaliados em vinte e quatro 
milhões e novecentas e setenta mil Patacas, após a dedução de impostos. Até ao final do ano de 2020, o activo total desta Sociedade 
ascendia a duzentos e vente e dois milhões de Patacas. O valor de mercado dos activos sob gestão desta Sociedade foi calculado em mais 
de cinco bilhões e setenta e sete milhões de Patacas.

Norteando-se pela estratégia global de desenvolvimento implementada pelo Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A., a 
Sociedade, no futuro, retirando vantagens da marca, rede, recursos técnicos e financeiros do Grupo ICBC, irá promover activamente o 
desenvolvimento da previdência central, optimizar a rede de promoção dos seus produtos e serviços e aumentar os seus activos e receitas, 
tornando-se a líder de mercado, com excelente desempenho da actividade gestora de fundos privados de pensões e do regime de provi-
dência central, mais procurada por clientes de Macau, a quem presta serviços de gestão de fundos de pensões cada vez mais seguros e de 
acesso fácil e rápido, servindo a sociedade de Macau.

Macau, aos 26 de Março de 2021.

Xu Keen

Presidente do Conselho de Administração

e

Parecer do Fiscal Único

Nos termos do disposto na alínea e) do artigo 24.º dos Estatutos e para os efeitos previstos na mesma disposição legal, o Conselho de 
Administração da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A. entregou a esta sociedade de auditores o relatório de 
actividades e contas auditado e referente ao exercício de 2020, para efeito de parecer.

Depois de examinados os documentos entregues a esta sociedade, para efeito de emissão de parecer, concluímos que os referidos do-
cumentos reflectem, de forma clara, não só a situação patrimonial, mas também a situação financeira e económica da referida Sociedade.
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O relatório do Conselho de Administração reflecte, de forma precisa, as actividades promovidas e desenvolvidas pela Sociedade no 
ano de exercício ora em apreço.

Tendo em atenção o relatório apresentado pelo auditor externo, esta sociedade concorda com o exposto no referido relatório, sendo 
que os documentos que serviram de base à elaboração das contas reflectem, de forma correcta e real, a situação financeira demonstrada 
no balanço com data de 31 de Dezembro de 2020, bem como o resultado financeiro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

Recapitulado o acima exposto, decidimos aprovar o referido relatório de actividades e contas do Conselho de Administração.

Macau, aos 26 de Março de 2021.

CSC & Associados — Sociedade de Auditores

(representada por Chui Sai Cheong)

Fiscal Único

 

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A.

(Sociedade Anónima constituída em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A. relativas ao 
ano de 2020, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No 
nosso relatório, datado de 26 de Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das 
quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das politícas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas e dos livros 
e registos do Sociedade. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, 
com as demonstrações financeiras auditadas e os livros e registos da Sociedade.

Para a melhor compreensão da posicão financeira da Sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas

KPMG Sociedade de Auditores

Macau, 26 de Março de 2021
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5% Lista das instituições em que a Sociedade detém participações superiores 
a 5% do respectivo capital 

N/A

Lista dos accionistas qualificados e respectivos valores

29,980

29,980,000.00

99.93

Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.

Nº de acções: 29,980

Valor Nominal (MOP): 29,980,000.00

Porcentagem: 99.93

Órgãos Sociais 

Conselho de Administração

 Sr. Xu Keen  Presidente

 Sr. Huen Wing Ming, Patrick Administrador

 Sr. Chan Kam Lun Administrador

 Sr. Deng Wanhong Administrador

Mesa da Assembleia

 Sr. Jiang Yisheng Presidente

 Sr. Wu Zhigang Secretário

Fiscal Único

CSC & Associados — Sociedade de Auditores
(Representada por Sr. Chui Sai Cheong)

Secretário de Sociedade

 Sr. Wu Zhigang Secretário

 $11,160.00

(Custo desta publicação $ 11 160,00)
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CSI
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CSI

CSI 20
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8

92.7%

COVID-19

COVID-19

 

 $4,340.00

(Custo desta publicação $ 4 340,00)
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Relatório do Conselho de Administração de 2020

Todos os accionistas

 2020  
25% 3,395  27%

Em 2020, devido ao impacto da epidemia de COVID-19 em todo o mundo, a economia de todos os sectores de Macau 
foi afectada severamente. À medida que abrandou a actividade económica, a deslocação dos residentes reduziu também 
significativamente. O número de passageiros nos autocarros diminuiu em mais de 25% em comparação com o ano passado. 
Com o reforço da gestão de eficiência e controlo de custos, o lucro líquido do ano registou 33,95 milhões de patacas, uma 
diminuição de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A fim de prevenir a infecção cruzada de COVID-19, a companhia reforçou a limpeza e desinfecção nos veículos e colocou 
instalações preventivas no habitáculo de condução para proteger a segurança de motorista e passageiros nos autocarros.

Durante a luta contra a epidemia de COVID-19, a companhia reforçou a formação dos motoristas e o trabalho de manutenção 
dos veículos, e investiu grandes recursos para intensificar a capacidade de alerta de segurança na circulação, a construção 
do sistema digital e a capacidade de monitorização operacional, na esperança de melhorar o nível de serviço e a gestão de 
segurança.

200 

A companhia também planeia adquirir cerca de 200 novos autocarros de energia limpa adequados à situação actual em Macau 
nos próximos dois anos para substituir os veículos mais antigos, a fim de melhorar os factores de segurança, aumentar o nível 
de transporte de passageiros e reforçar a protecção ambiental.

 2021 2021

Olhando para o ano 2021, embora a epidemia de COVID-19 esteja relativamente sob controlo em Macau e no Interior da 
China, a situação é ainda grave nas regiões vizinhas e no exterior, pois a recuperação da economia de Macau ainda não está 
garantida. O ano 2021 será um ano difícil, enquanto melhora os serviços, também devemos reforçar o controlo da eficiência de 
custos, utilizando Big Data para prestar os serviços com maior precisão. Os colegas da Transmac estão unidos e empenhados 
no desenvolvimento de transporte público, e avançarão nas adversidades para melhorar o nível dos serviços de transporte 
público.

  

Presidente do Conselho de Administração  Liu Hei Wan  29 de Março de 2021 em Macau

Síntese do Parecer dos Auditores Exteriores

Para: Accionistas

Auditámos as demonstrações financeiras da Transmac – Transportes Urbanos de Macau S.A.R.L. referentes ao exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2020, de acordo com as Normas de Auditoria de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas, 
no relatório de 29 de Março de 2021.

Em nossa opinião, as contas resumidas estão de acordo com as demonstrações financeiras atrás referidas das quais elas 
resultaram.
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Para uma melhor compreensão da situação financeira da Companhia e dos resultados das suas operações, as demonstrações 
financeiras resumidas devem ser analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas.

  

O Auditor, Baker Tilly (Macau) — Sociedade de Auditores, em Macau, aos 29 de Março de 2021

 $4,340.00

(Custo desta publicação $ 4 340,00)
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SOCIEDADE DE LOTARIAS WING HING, LIMITADA

PACAPIO
Balanco em 31 de Dezembro de 2020

Em patacas

O Administrador, O Administrador,

Ng Chi Sing Lei Chi Man
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Relatório da Administração

A sociedade tem a agradecer ao Governo da Região Administrativa Especial de Macau pelo seu apoio e suporte de longo prazo à nossa 
empresa!

O Pacapio é o jogo de lotaria chinesa mais antigo na China. Nasceu em Macau há mais de dois séculos. Da mesma forma corresponde a 
uma manifestação de cultura de jogo mais antiga de Macau. A lotaria Pacapio, mantendo-se sempre o espírito empresarial de «ganhos 
da sociedade com retorno social», vem preservando este espírito adaptando-o à evolução dos tempos. Esperamos que, preservando a he-
rança adquirida e as características do jogo de Macau, possamos apoiar e cooperar plenamente com a política do governo de «proteger o 
emprego, estabilizar a economia e preservar a subsistência das pessoas», e continuar a contribuir para a promoção do turismo diversifica-
do e do jogo e para o desenvolvimento de Macau a longo prazo!

O Administrador, O Administrador,

Ng Chi Sing Lei Chi Man

1. 

2. 

PARECER DA FISCAL ÚNICA

De acordo com o estabelecido nos estatutos sociais, esta Fiscal Única analisou e auditou o relatório financeiro e as contas da Sociedade 
que a sociedade está obrigada a forncer. A Fiscal Única considera que o referido relatório financeiro reflecte adequadamente todas as 
informações contabilísticas e o estado financeiro da Sociedade.

Tendo em consideração o exposto, esta Fiscal Única propõe aos accionistas que aprovem os seguintes documentos:

1. Relatório financeiro da Sociedade relativo ao ano de 2020;

2. Relatório anual do Conselho de Administração.

O único supervisor

A Fiscal Única, Ho Mei Va.

Auditora inscrita

15 de Março de 2021

 $6,200.00

(Custo desta publicação $ 6 200,00)
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Manuel Basilio

 $4,340.00

(Custo desta publicação $ 4 340,00)
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2020 12 31 444,941,647 2020 14,656,958
87,735,706 40,434,519 2020

17,548,335 94,573,877

2020

2020

2021 -氹
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Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada
Relatório do Conselho de Administração

A Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada assinou, com o Governo de RAEM, o “Contrato de Concessão do Serviço Público 
de Distribuição de Gás Natural”, de modo a explorar as actividades de serviço público, nomeadamente a instalação das redes de distri-
buição de gás natural e a distribuição de gás natural, cumprindo as responsabilidades e obrigações da sociedade detentora de exclusivo.

De acordo com o relatório de auditores, até ao dia 31 de Dezembro de 2020, o investimento em activos fixos e as obras de construção cus-
taram 444.941.647 patacas. O volume de vendas do gás natural em 2020 foi de 14.656.958 de metros cúbicos. As receitas foram 87.735.706 
patacas. O custo de venda foi de 40.434.519 patacas. Em 2020, devido à situação pandémica de COVID-19, as vendas do gás natural es-
tejam aquém das expectativas. Registou-se um prejuízo de 17.548.335 patacas no corrente ano, com resultados deficitários acumulados a 
exercícios anteriores de 94.573.877 patacas.

A Companhia encontrou-se com um impacto enorme causado pela situação pandémica de COVID-19 de modo repentino em 2020. No 
entanto, perante a epidemia, nós tomámos medidas imediatas proactivamente, tanto para a administração de controlo da situação pan-
démica como para a garantia do nosso serviço de produção, com o objectivo de minimizar o impacto causado pela respectiva pandemia. 
Além disso, ao apoiarmos as medidas implementadas e apelos realizados pelo Governo RAEM, nós organizamos alojamentos para o 
pessoal da nossa empresa que tinha necessidade de residir temporariamente no território. É necessário salientar que, além da medida 
supracitada, também adiamos o prazo-limite do pagamento de gás para beneficiar os nossos utentes, ultrapassando as dificuldades jun-
tamente com os residentes do território para demonstrar a responsabilidade social da nossa empresa, no sentido de cumprir as missões, 
de modo práctico, segundo os objectivos do “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de 
vida da população”. Durante a situação epidémica, a Companhia nunca encerrou as operações e graças aos esforços de todos os traba-
lhadores, assegurou-se o normal funcionamento da estação e tubulação de gás natural, garantindo o abastecimento estável a diferentes 
consumidores.

Em 2020, a Companhia acelerou a transformação digital, esforçou-se para a criação do gás inteligente, expandiu a recolha e a monito-
ração dos dados de clientes nos pontos importantes. E o nível de informatização e a qualidade de serviço foram elevados; a Companhia 
elevou, de forma contínua, a consciência de segurança e a capacidade de prevenção dos funcionários, através de simulacros de resposta 
a desastres meteorológicos, como tempestades, educação em segurança na construção e formação de técnicas diárias; a Companhia rea-
lizou vários intercâmbios e promoveu uma cooperação mais abrangente, estudou a viabilidade da energia distribuída em Macau com as 
instituições profissionais e introduziu os equipamentos de gás de alta eficiência, etc., promovendo activamente um novo modelo de utili-
zação multifuncional de gás natural.

Em 2021, a Companhia realizará as obras de passagem de tubagem por perfuração horizontal dirigida entre a Península de Macau e a 
Taipa, e de forma ordenada, a instalação da tubagem principal na Península de Macau, para permitir que os cidadãos, os estabelecimen-
tos comerciais e industriais da Península de Macau utilizem o gás natural o mais rapidamente possível; promoverá, de modo activo, a 
construção de postos de abastecimento de gás natural, com vista a satisfazer as necessidades de uso dos veículos de energias alternativas; 
colaborará, de forma enérgica e empenhada, com a construção de instalações de abastecimento de gás em novos projectos de construção, 
promoverá, de forma ampla, a aplicação de gás natural em diversas áreas, e impulsionar o desenvolvimento saudável e pleno da indústria 
de gás natural em Macau.

Queria aproveitar essa oportunidade de manifestar, em representação da Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada (GAS), os 
agradecimentos pelas coordenações e auxílios dados pelo Governo da RAEM e diversos sectores da sociedade. A Companhia de Gás 
Natural Nam Kwong, Lda. irá continuar a cumprir com fidelidade o princípio empresarial de “Contributos para a sociedade e os sectores 
industrial e comercial de Macau benefício mútuo com clientes”, a fim de fornecer serviços seguros, de alta qualidade e eficientes aos cida-
dãos e sectores industrial e comercial de Macau.

Presidente do conselho de administração

Tang Zhao Hui

31 de Março de 2021

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada

(sociedade de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada relativas ao ano de 2020, 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, 
datado de 5 de Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras.
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As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de-
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstraçãos de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um 
resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das  demonstrações financeiras anuais auditadas da socieda-
de. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações 
financeiras auditadas da sociedade.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Mário Corrêa de Lemos, Contabilista Habilitado a exercer a Profissão

for CSC & Associados, Sociedade de Auditores

Macau, 5 de Março de 2021
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 $10,540.00

(Custo desta publicação $ 10 540,00)
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