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2. A concessionária não é responsável pelos prejuízos causa-
dos devido à impossibilidade de colocação normal de apostas
via «Internet» resultante de avaria de equipamento de terceiros,
excepto se por culpa sua.

Artigo 5.º

Fiscalização

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, pode fis-
calizar e inspeccionar, a todo o momento, todos os equipamentos,
dados e registos informáticos, assim como todos os procedimen-
tos utilizados pela concessionária na colocação de apostas via
«Internet», podendo para o efeito proceder à sua apreensão, sem-
pre que tal se mostre necessário, encontrando-se a concessio-
nária sujeita a um dever especial de colaboração.

Artigo 6.º

Reclamações e prazos

As reclamações relacionadas com as apostas via «Internet» da
concessionária apenas são admitidas, se forem apresentadas à
concessionária ou à entidade concedente dentro do prazo de 30
dias a contar da data de divulgação do respectivo resultado, sob
pena de caducidade.

Artigo 7.º

Aplicação subsidiária

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste
diploma, aplica-se subsidiariamente, com as necessárias adapta-
ções o regime jurídico da exploração das corridas de galgos, pre-
visto no respectivo contrato de concessão, na Portaria n.º 7611,
de 26 de Agosto de 1964 e demais legislação complementar em
vigor na Região Administrativa Especial de Macau.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 80/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 41/99/M, de 16
de Agosto, no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999 e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 14/2000, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

É reconhecido o interesse para a Região Administrativa Es-
pecial de Macau e autorizado o funcionamento do Curso de Ges-
tão Logística, em regime de 3 anos, ministrado pela Jinan Uni-
versity, nos termos e nas condições constantes do anexo ao pre-
sente despacho e que dele faz parte integrante.

18 de Agosto de 2003.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

二、專營公司毋須為第三人的設備出現的故障，所導致不能

正常進行互聯網投注而引致的損失負上責任，但屬專營公司的過

錯者除外。

第五條

監察

博彩監察暨協調局有權隨時對專營公司在進行互聯網投注時

使用之所有設備、資訊資料及紀錄以及一切運作程序進行監督及

監察，必要時有權扣押之，為此專營公司須履行提供合作之特別

義務。

第六條

聲明異議及期限

任何與專營公司互聯網投注有關之聲明異議，得在相關結果

公佈日起計三十天內提交專營公司或批給實體方可被接納，逾期

無效。

第七條

補充性適用

有關批給合同、一九六四年八月二十六日第7611號訓令所載

的賽狗賽事經營法律制度及澳門特別行政區現行的其他補足法

規，經適當配合後可適用於本規章未有特別載明的一切事宜。

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 80/2003 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據八月十六日第 41/99/M 號法令第五條及第六

條，第6/1999號行政法規第五條第二款及第14/2000號行政命令第

一款的規定，作出本批示。

確認暨南大學開辦的三年制物流管理專業課程為澳門特別行

政區帶來利益，並核准該課程按照本批示附件的規定和條件運

作，該附件為本批示的組成部分。

二零零三年八月十八日

社會文化司司長 崔世安
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ANEXO

1. Denominação da instituição Jinan University, sita em Shipai
de ensino superior e respec- da Cidade de Cantão da Provín-
tiva sede: cia de Guangdong da  Repúbli-

ca Popular da China;

2. Denominação  da entidade Centro de Serviço Jiyu;
colaboradora local:

3. Denominação e sede  do es- Escola Hou Kong, sita na Estra-
tabelecimento de ensino em da de Ferreira do Amaral, n.º 3,
Macau: Macau;

4. Designação do curso supe- Gestão Logística;
rior e grau académico, diplo- Diploma de 3 anos;
ma ou certificado que con-
fere:

5. Plano de estudos do curso:

1.º Ano

Disciplinas Horas

Inglês de Nível Universitário I 45

Inglês de Nível Universitário II 45

Noções Fundamentais de Aplicação Informática 50

Economia e Negócio Internacionais 50

Teorias de Gestão 50

Geografia Económica 40

Introdução à Logística 40

Gestão de Abastecimento Global 50

Introdução ao Direito 40

2.º Ano

Disciplinas Horas

Inglês de Nível Universitário III 45

Inglês de Nível Universitário IV 45

Gestão de Empresas Transnacionais 50

Estratégias de Gestão das Empresas 50

Teorias e Estratégias de Compra 50

Gestão de Marketing Internacional 50

Gestão Financeira 50

Finanças a Nível Internacional 50

3.º Ano

Disciplinas Horas

Introdução à Gestão do Sector de Transportes 50

Comércio Electrónico 50

Gestão de Stock 50

Gestão de Relações com Clientes 40

Impostos Internacionais 50

Gestão de Recursos Humanos 50

Estágio 120

6. Data de início do curso: Setembro de 2003.

附件

一、高等教育機構名稱及總址： 暨南大學

中國廣東省廣州石牌

二、本地合作之實體名稱： 暨育服務中心

三、在澳門之教育場所名稱及總址： 濠江中學

澳門亞馬喇馬路三號

四、高等課程名稱及所頒授 物流管理專業

        之學位、文憑或證書： 大專畢業證書

五、課程學習計劃：

第一學年

科目 學時

大學英語 （一） 45

大學英語（二） 45

計算機應用基礎 50

國際經濟與貿易 50

管理學原理 50

經濟地理 40

物流學概論 40

全球供應鏈管理 50

法律基礎 40

第二學年

科目 學時

大學英語 （三） 45

大學英語 （四） 45

跨國公司經營管理 50

企業經營戰略 50

採購理論與策略 50

國際市場營銷 50

財務管理 50

國際金融 50

第三學年

科目 學時

運輸管理概論 50

電子商務 50

存貨管理 50

客戶關係管理 40

國際稅收 50

人力資源管理 50

實習 120

六、開課日期：二零零三年九月




