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(Custo desta publicação $ 3 411,00)
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 $3,613.00

(Custo desta publicação $ 3 613,00)
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 $3,024.00

(Custo desta publicação $ 3 024,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2021/A S S/M5
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Macao Wa 
Nang Sports Association
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8

 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $2,051.00

(Custo desta publicação $ 2 051,00)
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Macao Asia Pacific Culture and Art 
Industry Association

40

1
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4

5

1. 

2. 

3. 

 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $1,711.00

(Custo desta publicação $ 1 711,00)
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CERTIFICADO
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1
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8

 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $2,130.00

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por título de constituição da associa-
ção autenticado em 19 de Agosto de 2021, 
arquivado neste cartório no maço de do-
cumentos de constituição de associações e 
de instituição de fundações número 1/2021 
sob o documento número 5, uma associa-
ção com a denominação em epígrafe, cujos 
estatutos constam do articulado em anexo.

Hunan-Macao-
-Portuguese-speaking African Coun-
tr ies Fishery Industry Service Alli-
ance Aliança de Serviços 
para os Sectores da Pesca de Hunan, 
Macau, e dos Países Africanos de Língua 
Portuguesa

918 6 A
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4. 

1. 

2. 
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5. 
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1. 

2. 
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2. 

Cartório Privado, em Macau, aos 19 de 
Agosto de 2021. — O Notário, Rui F. Simões.

 $2,289.00

(Custo desta publicação $ 2 289,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

 

 
1/2021/ASS 7  

叁 8  

Certifico:

Um — Que a fotocópia apensa a esta 
certidão está conforme o original.

Dois — Que foi extraída do docu men   to 
que se encontra arquivado neste Cartório, sob 
o documento n.º 7 do maço n.º 1/2021/ASS de 
Constituição de Associações e Fundações.

Três — Que a presente certidão ocupa 8 
folhas, que têm aposto o selo branco deste 
Cartório e estão, por mim, numeradas e 
rubricadas.

 

 

粤

Associação do 
Desenvolvimento de Marca (Macau) 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-
-M ac au G u a n g d o n g-
-H o n g K o n g-M a c a o G r e a t e r B ay 
A rea (Macau) Brand Development 
Association

322-362 3 O
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Cartório Privado, em Macau, aos 20 de 
Agosto de 2021. — A Notária, Fung Oi 
Lam.

 $3,455.00

(Custo desta publicação $ 3 455,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Ténis de Macau

2021/A S S/M5

278

Associação de Ténis 
de Macau Macau Tennis 
Associat ion A.T.M. 
(M.T.A.) 

氹

B1.003
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 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $5,663.00

(Custo desta publicação $ 5 663,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Profissionais e 
Saudável Cultural de Macau

2021/A S S/M5
280

30A 30C B

 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $397.00

(Custo desta publicação $ 397,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Antigos Alunos 
da Universidade de Medicina de 

Beijing de Macau

2021/A S S/M5
282

2 12N

 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $408.00

(Custo desta publicação $ 408,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

1/2021/ASS 6

叁 4

Certifico: 

Um. Que a fotocópia apensa a esta certi-
dão está conforme o original. 

Dois. Que foi extraída do documento 
que se encontra arquivado neste Cartório, 
sob o documento n.º 6 do maço 1/2021/ASS 
de Constituição de Associações e Funda-
ções.

Três. Que a presente certidão ocupa 4 
folhas, que têm aposto o selo branco deste 
Cartório e estão, por mim, numeradas e 
rubricadas.

Macau Ch i na F loorba l l Genera l 
Association

 

 

 

 

 

 

Cartório Notarial, em Macau, aos 20 de 
Agosto de 2021. — A Notária, Fung Oi 
Lam.

 $1,054.00

(Custo desta publicação $ 1 054,00)
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YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LTD. — MACAU BRANCH

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

 
 PATACAS
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Conta de Exploração do Exercício de 2020

 

 PATACAS



N.º 35 — 1-9-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12869

 
 PATACAS

 

Conta de Ganhos e Perdas do Exercício de 2020

 
 PATACAS

Diretor Financeiro

FSA, CFA

Anthony Kwok Wing Lok,FSA,CFA

 

Presidente 

 

Manly Cheng 
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2020 15
56% 67% 32 68%

6.8% 1036

2021 3

1 5 2 1

1. 2.  5  2021 6 
FORTUNE 500 2020

Resumo do Relatório de Contas de Macau 2020

Em 2020, os prémios totais anuais e individuais de novas empresas, tanto de seguros individuais como de grupo, gerados pela filial de 
Macau da YF Life Insurance International Ltd (YF Life) cresceram 56%, com mais de 1500 milhões de patacas, sendo de registar um 
crescimento do sector de gestão de património de 67%. A rentabilidade de prémios anuais ascendeu a mais de 3200 milhões de patacas, 
um aumento de 68%. Simultaneamente, a YF Life avançou substancialmente na expansão planeada dos recursos da agência, tendo o nú-
mero total de consultores aumentado para 1036, um aumento de 6,8%.

Ao entrar em 2021, em resposta às necessidades dos clientes, a YF Life irá continuar a melhorar os seus produtos de gestão de patrimó-
nio e risco e as suas plataformas de serviço, assim como lançar vários produtos novos, incluindo os planos Infinity Saver 3, Infinity Wealth 
Builder, Guaranteed Return Saver e o novo plano essencial de seguro de saúde. 

A YF Life Insurance International Limited faz parte do grupo empresarial cotado em bolsa, Yunfeng Financial Group Limited, cujos 
principais accionistas são a Yunfeng Financial Holdings Limited1 e a Massachusetts Mutual Life Insurance Company1, uma das “cinco 
maiores sociedades mútuas de seguros de vida dos EUA” 2. A acompanhar a nossa robustez financeira e confiança inabalável, a YF Life 
está empenhada em ajudar os clientes a “traçarem o seu futuro”, oferecendo soluções profissionais e tecnológicas consolidadas de serviço 
de consultoria de gestão de património e risco.

Manly Cheng

Presidente

Notas: 1) A Yunfeng Financial Holdings Limited e a Massachusetts Mutual Life Insurance Company têm uma participação indirecta no 
Yunfeng Financial Group Limited. 2) A categoria “cinco maiores sociedades mútuas de seguros de vida dos EUA” é classificada segundo 
os resultados agregados de “Seguro: Vida, Saude (Mútua)” com base nas receitas totais de 2020 e no ranking da FORTUNE 500 publica-
do em Junho de 2021. 
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Síntese do Parecer dos Auditores Externos

Para os directores da YF Life Insurance International Limited 

Referente a YF Life Insurance International Limited — Sucursal de Macau

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da YF Life Insurance International Limited — Sucursal de Macau 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 29 de Abril 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 conta de receita, a demonstração de alterações na conta da sede 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 e dos livros 
e registros da Sucursal. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com 
as demonstrações financeiras auditadas e os livros e registros da Sucursal.

Para a melhor compreensão da posição financeira da YF Life Insurance International Limited - Sucursal de Macau e dos resultados das 
suas operações, no período e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjunta-
mente 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, aos 29 de Abril de 2021.

 $12,400.00

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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SEGURADORA VIDA FWD (MACAU), S.A.

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

 Patacas

 Patacas
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- Conta de Exploração do Exercício de 2020 -

 Patacas

- Conta de Exploração do Exercício de 2020 -

 Patacas
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 - Conta de Ganhos e Perdas do Exercício de 2020 -
 Patacas

Contabilista

Wong Shun Chiu

Administrador-delegado

Lau Ming Chung 

SUMÁRIO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE

A Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. (“FWD Macau”) pertence à actividade do Grupo FWD que é a principal sociedade de activida-
de de seguros do grupo de investimento Pacific Century Group. O Grupo FWD opera em 10 mercados na Ásia, incluindo a Região Ad-
ministrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Singapura, Vietname, 
Japão, Malásia e Camboja, e estabeleceu um escritório de representação em Xangai, China. A FWD Life Insurance Company (Bermuda) 
Limited (“FWD Hong Kong”) é concedida excelentes notações de crédito por agências de notação internacionais. Em Macau, a FWD 
Macau presta serviços relativamente aos seguros de vida, seguro de saúde e de doenças críticas.

A FWD concentra-se na criação de uma nova experiência para os seus clientes, aproveitando a tecnologia digital para oferecer uma ex-
periência de seguro mais simples, rápida e suave com produtos do posicionamento inovador e fáceis de entender. Com uma abordagem 
“customer-first”, o Grupo FWD tem como objectivo tornar-se a sociedade líder na área de seguros de vida na região Ásia-Pacífico, com 
vista a criar ao público uma nova perspetiva em relação aos seguros.

Em 2020, a actividade dos seguros de vida da FWD Macau continuou a desenvolver estavelmente apesar do impacto da epidemia, tendo 
obtido uma receita total, proveniente de prémios de seguro, no valor de 430.10 milhões de patacas. A FWD Macau vai continuar a servir 
os seus clientes da melhor forma, tendo sempre em conta os interesses dos clientes, e aproveitando eficientemente as tecnologias para 
cumprir com o seu objectivo principal de oferecer aos clientes uma boa qualidade de serviços. Ao mesmo tempo, vai intensificar os cur-
sos de formação e continuar a aperfeiçoar a qualidade dos trabalhadores e dos agentes, para que os clientes possam ter acesso a serviços 
mais profissionais e personalizados. No futuro, continuaremos a desenvolver produtos inovadores que satisfaçam as necessidades dos 
nossos clientes, a fornecer-lhes serviços convenientes e canais de venda diversificados, a fim de continuar a expandir as nossas activida-
des e a consolidar a posição da FWD Macau no mercado.

Para mais detalhes, visite por favor http://www.fwd.com.mo/ 

Macau, em 10 de Agosto de 2021.

Conselho de Administração ( Até Dezembro 31, 2020) 

Presidente — Lau Chi Kin   

Vice-Presidente — Julian McQueen Lipman 

Administrador-delegado — Lau Ming Chung

Conselho Fiscal

Presidente — Lo Kwok Chung, Raymond 

Vice-Presidente — Lam Wai Yin 

Membro — Leong Ngan Peng — auditor

Secretário — Rui Pinto Proença

Accionistas com participação qualificada Acções  Percentagem %

FWD Management Holdings Limited 6,814,373 99.99997
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ao ano Fiscal de 2020

Exmos. Senhores Accionistas da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A.

De acordo com o estabelecido no Código Comercial e nos Estatutos da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. (“Sociedade”), apresentamos 
o relatório da acção fiscalizadora deste Conselho Fiscal e emitimos o nosso parecer relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2020.

1. Relatório de Acção Fiscalizadora

Durante o ano de 2020, monitorizámos com regularidade as actividades de gestão do Conselho de Administração e as operações da So-
ciedade. O nosso trabalho de supervisão incluiu a presença nas reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, revisão e análise 
dos relatórios trimestrais e outras informações contabilísticas submetidas à Autoridade Monetária de Macau, assim como outros proce-
dimentos que considerámos adequados.

2. Parecer do Conselho Fiscal

Baseado nos resultados das nossas ações fiscalizadoras e após a análise cuidada de toda a documentação que nos foi atempadamente pro-
porcionada, relatamos o seguinte:

1. Obtivemos toda a informação e explicações que considerámos necessárias à emissão desta opinião.

2. É a nossa opinião que a proposta de contas anuais da Sociedade foram adequadamente preparadas, aplicando os princípios contabilís-
ticos corretos e apresentam de forma verdadeira a posição financeira da sociedade a 31 de Dezembro de 2020, assim como os resultados 
das suas operações para o exercício findo naquela data.

3. É a nossa opinião que a proposta de relatório do conselho de administração está correto e completo, e apresenta de forma clara, conci-
sa e verdadeira a situação económica da sociedade, assim como a evolução dos negócios desta ao longo do ano.

4. É nossa opinião que a proposta de aplicação de resultados é adequada à situação financeira da Sociedade. 

5. Não tomámos conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade durante o exercício.

Recomendamos, por isso, ao único accionista, com direito de voto, que aprove as contas anuais, o relatório do conselho de administração 
e a proposta de aplicação dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

Lo Kwok Chung, Raymond         

Presidente do Conselho Fiscal       

Leong Ngan Peng, Auditor

Membro do Conselho Fiscal

Macau, a 11 de Março de 2021

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. 

(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Seguradora Vida FWD (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 31 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 e a outro rendimento integral , 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 acima 
se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as de-
monstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. e dos resultados das suas operações, no 
perío do e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as de-
monstrações financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

BAO King To (Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão)

Ernst & Young — Auditores

Contabilistas Habilitados a Exercer a Profissão 

Macau, 31 de Março de 2021

 $9,920.00

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

948,000 79%

240,000 20%

 

 

  

 

 $9,300.00

(Custo desta publicação $ 9 300,00)



12880    35   2021  9  1 

Companhia: China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd

Balanço em 31 de Dezembro de 2020
 
 Patacas

MOP2,575
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 Patacas

 
 Patacas
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- Conta de exploração do exercício de 2020 -
 
 Patacas
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- Conta de ganhos e perdas do exercício de 2020 -

 
 Patacas

Gerente Geral do Departamento de Finanças e Contabilidade

Cui Nianzhai

Procurador

Zhou Shijun

Relatório de Actividades

No ano de 2020, a Sucursal de Macau da China Life Insurance (Overseas) Company Limited (doravante designada por “Sucursal de 
Macau”) auferiu 11.27 bilhões de patacas em termos de prémios, e o lucro líquido anual foi 940 milhões.

O montante total de investimento por parte das sucursais de Macau e Hong Kong no Projecto de Pre-IPO da Lung Ming Co., Ltd (adiante 
denominada por “Lung Ming Mining”) foi 200 milhões de dólares americanos. Em 2016, a Companhia transferiu o saldo total de investi-
mento da sucursal de Hong Kong na Lung Ming Mining à de Macau, sendo 339 milhões de patacas de quotas e 895 milhões de patacas de 
empréstimos. Devido à mudança violenta da económica global, a queda significante do preço do minério de ferro bem como o ambiente 
não satisfatório de investimento do mercado global de capitais, Lung Ming não conseguiu ser listada em bolsas de valor como esperado. 
Tomando em conta a incerteza da recuperação do investimento no Projecto da Lung Ming Mining e no princípio da prudência operacio-
nal e financeira, as provisões para a depreciação de activos relativamente a este investimento foi feita uma provisão para redução ao valor 
recuperável de 508 milhões de patacas em 2016.

No ano de 2017 a companhia devolveu à sucursal de Hong Kong o saldo de 470 milhões de patacas do Projecto de Pre-IPO da Lung 
Ming Mining, e o saldo contabilístico passou a ser 398 milhões de patacas. Em 2018, as provisões para a deprecição de activos, relati-
vamente a investimento em acções de Lung Ming Mining, da sucursal de Macau, foram 219 milhões de patacas e o saldo contabilístico 
passou a ser 178 milhões de patacas. No final de 2019 o saldo contabilístico de Lung Ming Mining foram de 178 milhões de patacas. Em 
2020, as provisões para a deprecição de activos, relativamente a investimento em acções de Lung Ming Mining, da sucursal de Macau, 
foram 178 milhões de patacas até o fim do corrente ano o saldo contabilístico passou a ser zero patacas.

Estamos em Macau há 31 anos, com a filosofia cooperativa de “Life Long Promise, Life Long Promise”, conseguindo o activo total de 
72.5 bilhões de patacas até aos finais do ano 2020. Foram atribuídas à China Life Insurance (Overseas) Company Limited a avaliação 
A11 da Solidez Financeira de Seguros pela Moody’s e a avaliação A2 do crédito de Emitente de Moeda Local a Longo Prazo e da Solidez 
Financeira de Seguradora pela Standard & Poor’s. Nos finais de 2020, a companhia-mãe China Life Insurance (Group) Company ocupa 
o número 45 das 500 maiores companhias do mundo.

No futuro, iremos continuar a envidar todos esforços no sentido de proporcionar aos cidadãos de Macau serviços de boa qualidade de 
seguros de vida e contribuir para o desenvolvimento e construção de Macau para retribuir o apoio e a confiança dos clientes.

–––––––
1 até o dia 04 de Janeiro de 2021
2 até o dia 21 de Dezembro de 2020
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Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

PARA A Gerência da China Life Insurance (Overseas) Company Limited – Sucursal de Macau
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em República Popular da China)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da China Life Insurance (Overseas) Company Limted – Sucursal de Macau (a 
«Sucursal») 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 27 de Abril de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demons-
trações financeiras das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de rendimento integral, a demonstração de alterações na conta de sede 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 acima 
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 Sucursal 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.

BAO King To (Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão)

Ernst & Young - Auditores

Contabilistas Habilitados a Exercer a Profissão

Macau

27 de Abril de 2021
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