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CONSELHO EXECUTIVO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Admi-
nistrativa, Financeira e Informática da Secretaria do Conselho 
Executivo, sita em Macau, na Travessa do Padre Narciso n.os 1 
e 3, Edf. Banco Chinês de Macau, 3.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de um lugar de técnico su-
perior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal des-
ta Secretaria, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 
19 de Fevereiro de 2014.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Secretaria do Conselho Executivo, aos 14 de Março de 2014.

A Secretária-geral, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no edifício dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa do 
Paiva, n.º 5, e carregada no sítio da internet dos SASG (http://
www.sasg.gov.mo), a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, documental e condicionado, para o provi-
mento, em regime de contrato além do quadro, de um lugar de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, na área de apoio técnico-administrativo dos SASG, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 19 de Fevereiro de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Março de 2014.

O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

(Custo desta publicação $ 989,00)

行 政 會

公 告

為填補經由行政會秘書處以編制外合同任用的高級技術員

職程第一職階一等高級技術員一缺，經二零一四年二月十九日

第八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件

的方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在澳門卑第巷1及3號，澳門華人銀行

大廈三樓行政會秘書處行政、財政及資訊處，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十四日於行政會秘書處

秘書長 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,018.00）

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為以編制外合同方式填補政府總

部輔助部門行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階首席技

術輔導員壹缺，以審查文件及有限制方式舉行普通晉級開考之

報考人臨時名單已張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，

並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo）。上述開考的

公告，刊登於二零一四年二月十九日第八期《澳門特別行政區公

報》第二組。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一四年三月十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

（是項刊登費用為 $989.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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通 告

按照行政長官於二零一四年三月十二日之批示，以及根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，政府總部輔助部門

通過考核方式進行普通內部入職開考，以編制外合同任用方式

填補行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員（行政

文員範疇）四缺。

1. 職務內容

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，確保負責提供財產和服務的機關的運作：在人事管理方

面，處理一切文書工作，並為人員委任的程序、免職申請、死亡

津貼的批給、公務員醫療福利受益人衛生護理證的發出、家庭津

貼的申請、房屋津貼的批給、年資獎金和供款時間獎金的發放、

公務員勤謹的核實、服務時間的計算、年資表和供款時間年表

的編製、工作表現評核的發出、年假表的編製、缺勤的控制及記

錄、無薪假及特別假的批核、讓公務員會見醫學委員會及退休等

的步驟展開一切必要的行政程序；在會計方面，處理預算案的計

算工作，管制經常性開支，按照收入表、購置及人員開支，諸如

薪酬、補助及扣除等，進行徵收的程序；在文書管理方面，處理

所有函件的收發及遞送程序；在檔案方面，進行組織及文件分

類，管理存檔物料的保存工作，以及對大量文件進行內部管制；

在財務管理方面，進行財產分類，並執行有關供應的工作，並對

消費物料作出控制及管理；在文書/打字的程序方面，製發各式

各樣的文件，打字，並作適當的精美印製；在接待公眾方面，接

待使用者並滿足他們的需要，倘該等需要涉及其工作範疇時，向

他們提供資料，又或倘問題的解決方法超出其職權範疇時，指引

他們前往有關部門。

2. 薪俸、其他工作條件及福利

2.1 第一職階首席行政技術助理員薪俸點為第14/2009號法

律附件一表二所載的薪俸點265點。

2.2 其他工作條件及福利遵照公職法律制度的一般標準。

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 12 de Março de 2014, e nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento, por provimento em contrato além do quadro, de 
quatro lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, área de oficial administrativo, da carreira de assistente 
técnico administrativo, dos Serviços de Apoio da Sede do Go-
verno:

1. Conteúdo funcional

Executa todas as tarefas relacionadas com a actividade ad-
ministrativa, podendo compreender uma ou mais áreas fun-
cionais, assegurando o funcionamento dos órgãos incumbidos 
da prestação de bens e serviços: na área de pessoal executa 
todo o expediente e desenvolve todos os procedimentos buro-
cráticos necessários à tramitação dos processos de nomeações 
de pessoal, pedidos de exoneração, concessão de abonos por 
falecimento, emissão de cartões de beneficiário de assistência 
médica dos funcionários, requerimento do subsídio de família, 
concessão do subsídio de residência, atribuição dos prémios 
de antiguidade e de tempo de contribuição, verificação da 
assiduidade dos funcionários, cálculo de tempo de serviço, 
listas de antiguidade e mapas anuais de tempo de contribui-
ção, atribuição da avaliação de desempenho, mapas de férias, 
controlo e registo de faltas, autorização de licenças, apresen-
tação de funcionários à junta médica, aposentação; na área de 
contabilidade executa os cálculos relativos a propostas orça-
mentais, efectua o controlo das despesas correntes, executa os 
procedimentos relativos a cobranças de acordo com a tabela de 
receitas, aquisições e despesas com pessoal, nomeadamente re-
munerações, abonos e descontos; na área de expediente executa os 
procedimentos relativos à entrada, encaminhamento e expedição 
de toda a correspondência; na área de arquivo procede à orga-
nização e classificação dos documentos, zela pela conservação 
do material em arquivo e efectua o controlo interno do fluxo 
dos documentos; na área de património procede à classificação 
de bens e executa tarefas relativas ao aprovisionamento, efec-
tuando o controlo e gestão do material de consumo; na área 
de processamento de texto/dactilografia produz documentos 
diversos digitando-os e imprimindo-lhes a apresentação estética 
adequada; na área de atendimento do público acolhe e satisfaz 
as solicitações apresentadas pelos utentes prestando as infor-
mações se relacionadas com a sua área de actividade ou enca-
minhando para os respectivos destinos os casos cuja solução 
ultrapassa o seu âmbito de competência.

2. Vencimento e outras condições de trabalho e regalias

2.1 O assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 
vence pelo índice 265 da tabela indiciária de vencimento constante 
do mapa 2 do anexo I à Lei n.º 14/2009.

2.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.
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3. 准考須具備的要件

凡在報考期限屆滿前，符合現行法例規定擔任公職之一般

要件，須具備初中畢業及四年行政文員範疇行政技術助理員職

務的工作經驗之公務人員，均可報考。

4. 甄選方法

4.1 甄選採用下列方法及比重：

a）知識考試，以筆試進行，具淘汰性質，為時3小時—— 

50%；

b）專業面試，具淘汰性質——40%；及

c）履歷分析——10%。

4.2 在各種甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。最後

成績是各種甄選方法中得分的加權算術平均數。在任一淘汰試

或最後成績得分低於50分的投考人作被淘汰論。

4.3 缺席或放棄知識考試或專業面試的投考人即被除名。

5. 優先條件

如得分相同，採用第23/2011號行政法規第二十六條所定的

優先準則。

6. 考試範圍

6.1 考試範圍包括以下內容：

a） 必備法律

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）公共行政

——現行的《行政程序法典》；

c）公職法律制度

——現行的《澳門公共行政工作人員通則》；

——現行的第8/2006號法律（公務人員公積金制度）；

——現行的第15/2006號行政法規（公務人員公積金制度投

放供款規章）；

——第14/2009號法律（公務人員職程制度）；

3. Requisitos de admissão

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços 
públicos que, até ao termo do prazo de apresentação de can-
didaturas, reúnam os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, possuam 
o ensino secundário geral e 4 anos de experiência profissional 
correspondente às funções de assistente técnico administrativo 
na área de oficial administrativo.

4. Métodos de selecção

4.1 A selecção efectua-se mediante a aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos escrita, com carácter eliminatório 
e duração de 3 horas — 50%;

b) Entrevista profissional, com carácter eliminatório — 40%; e

c) Análise curricular — 10%.

4.2 Nos resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção e na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 va-
lores, sendo a classificação final resultante da média aritmética 
ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos 
de selecção utilizados, considerando-se excluídos os candidatos 
que, em qualquer prova eliminatória ou na classificação final, 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

4.3 É excluído o candidato que falte ou desista da prova de 
conhecimentos ou da entrevista profissional.

5. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, aplicam-se os critérios 
de preferência previstos no artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011.

6. Programa das provas

6.1 O programa das provas abrangerá as seguintes matérias:

a) Leis fundamentais

— Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) Administração pública

— Código do Procedimento Administrativo, em vigor;

c) Regime jurídico da função pública

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, em vigor;

— Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos), em vigor;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2006 (Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos), em vigor;

— Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos);
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——第2/2011號法律（年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度）；

——第23/2011號行政法規（公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓）。

d）公共財產管理制度

——現行的十二月十五日第122/84/M號法令（有關工程、取

得財貨及勞務之開支制度）；

——現行的第6/2006號行政法規（公共財政管理制度）；

——第66/2006號經濟財政司司長批示（核准公共收入及開

支經濟分類的指示，以及公共開支職能分類的指示）；

——第347/2006號行政長官批示（訂定澳門特別行政區公共

行政部門的預算修改及補充預算的相關步驟）；

e）與政府總部輔助部門相關的法律

——現行的第12/1999號行政法規（政府總部輔助部門通

則）；

——現行的第14/1999號行政法規（行政長官及司長辦公室

通則）；

f）專門知識

——撰寫公務通訊（公務信函、報告書、建議書等）；

——論述題。

6.2 知識考試（筆試）時，投考人不得使用計算機或任何其他

電子器材；除可參閱上列法規的紙本外，不得查閱其他參考書籍

或資料。

7. 報考

7.1 報考須自本通告在《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接的首個工作日起計二十天內，在辦公時間內親臨擺華巷五號政

府總部輔助部門提交下列文件：

a）經填妥及投考人簽署的第250/2011號行政長官批示核准

的《投考報名表》（可於印務局購買或在其網頁下載）；

b）有效的身份證明文件副本（須出示原件認證）；

c）學歷證明文件（如屬副本，須出示原件認證）；

— Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família);

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos);

d) Regime de administração financeira pública

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro (Regime 
das despesas com obras e aquisição de bens e serviços), em vigor;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regime de ad-
ministração pública financeira), em vigor;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 (que aprova as Instruções para a Classificação 
Económica das Receitas e das Despesas Públicas, bem como as 
Instruções para a Classificação Funcional das Despesas Públicas);

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006 (que esta-
belece a tramitação das alterações orçamentais e dos orçamentos 
suplementares do sector público administrativo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau);

e) Legislação relacionada com os Serviços de Apoio da Sede 
do Governo

— Regulamento Administrativo n.º 12/1999 (Estatuto dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo), em vigor;

— Regulamento Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários), em vigor;

f) Conhecimentos específicos

— Elaboração de comunicações oficiais (correspondências 
oficiais, informações, propostas, entre outras);

— Composição.

6.2 Durante a realização da prova de conhecimentos, aos 
candidatos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros 
equipamentos electrónicos, nem é permitida a consulta de outros 
livros de referência ou informações, à excepção das legislações 
acima referidas na versão em papel.

7. Apresentação de candidatura

7.1 A apresentação de candidatura efectua-se, mediante a 
entrega, pessoalmente, dos seguintes documentos, dentro do 
prazo de 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, e durante o horário 
de expediente, junto dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, à 
Travessa do Paiva, n.º 5:

a) Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (à venda na Imprensa Ofi-
cial ou descarregável do sítio electrónico da mesma), devida-
mente preenchida e assinada;

b) Cópia do documento de identificação válido (contra a 
apresentação do respectivo original para efeitos de autenticação);

c) Documento comprovativo da habilitação académica (contra 
a apresentação do respectivo original para efeitos de autenticação, 
em caso da entrega de cópia);
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d）倘有的專業資格或職業培訓之證明文件，作履歷分析之

用（如屬副本，須出示原件認證）；

e）經投考人簽署之履歷；

f）第23/2011號行政法規第十二條第二條及第八條所指的個

人資料紀錄；

g）本通告所要求的工作經驗證明文件（工作經驗須以取得

該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的

聲明證明）。

7.2 如投考人的相關個人檔案已存有第7.1點b）、c）、d）及f）

項所指文件，則免除遞交，但須於《投考報名表》上明確聲明。

7.3 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

8. 有效期

8.1 開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

8.2 倘政府總部輔助部門在開考有效期內同一職級及職務

範圍出現空缺，按最後成績名單順序遞補。

9. 臨時名單、確定名單及成績名單

9.1 臨時名單、確定名單及知識考試成績名單將會張貼於澳

門擺華巷五號政府總部輔助部門，並上載到政府總部輔助部門

互聯網網站（http://www.sasg.gov.mo），以及在《澳門特別行政

區公報》以公告告知； 

9.2 確定名單內載明知識考試的地點、日期、時間及規則；

9.3 知識考試成績名單內載明專業面試的地點、日期及時

間；

9.4 最後成績名單張貼在擺華巷五號政府總部輔助部門，

並上載到政府總部輔助部門互聯網網站（http://www.sasg.gov.

mo），以及在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由下列法例規範：

a）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais 
ou formação profissional, para efeitos de análise curricular, 
caso os houver (contra a apresentação dos respectivos originais 
para efeitos de autenticação, em caso da entrega de cópias);

e) Nota curricular, devidamente assinada;

f) Registo biográfico a que se referem os n.os 2 e 8 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011; e

g) Documentos comprovativos da experiência profissional exigi-
da no presente aviso (a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obtida 
ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra).

7.2 Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas b), c), d) e f) do ponto 7.1, 
desde que os mesmos já se encontrem arquivados nos respecti-
vos processos individuais e o declare expressamente na Ficha 
de Inscrição em Concurso.

7.3 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implicam, para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a participação à entidade competente para procedimento 
disciplinar e penal, conforme os casos.

8. Prazo de validade

8.1 O concurso é válido até 1 ano, a contar da data da publi-
cação da lista classificativa final.

8.2 Os lugares que venham a vagar nos Serviços de Apoio da 
Sede do Governo, na mesma categoria e área funcional, durante 
a validade do concurso, são preenchidos segundo a ordenação 
da lista classificativa final.

9. Listas provisória, definitiva e classificativa

9.1 As listas provisória, definitiva e classificativa da prova de 
conhecimentos serão afixadas nas instalações dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo, sitas na Travessa do Paiva, n.º 5, bem 
como disponibilizadas no sítio da internet gerido pelos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo (http://www.sasg.gov.mo), sendo 
estes actos avisados por anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

9.2 Da lista definitiva constarão o local, a data, a hora e as 
regras da realização da prova de conhecimentos.

9.3 Da lista classificativa da prova de conhecimentos constarão o 
local, a data e a hora da realização da entrevista profissional.

9.4 A lista classificativa final será afixada nas instalações dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo, sitas na Travessa do 
Paiva, n.º 5, bem como disponibilizada no sítio da internet gerido 
pelos Serviços de Apoio da Sede do Governo (http://www.sasg.
gov.mo) e publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da se-
guinte legislação:

a) Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos);
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b）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

c）現行《澳門公共行政工作人員通則》。

11. 注意事項

投考人提供的資料僅用於是次招聘用途，並按照第8/2005

號法律《個人資料保護法》的規定處理。

12. 典試委員會

典試委員會組成如下：

主席：人力資源暨檔案處處長 謝佩雯

正選委員：物料供應暨財產處處長 陳君慧

  一等技術輔導員 Arlene Lau

候補委員：特級行政技術助理員 周東鴻

  特級行政技術助理員 Sérgio dos Santos Lai

二零一四年三月十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

（是項刊登費用為 $9,823.00）

警 察 總 局

名 單

警察總局以散位合同招聘輕型車輛司機職程第一職階輕型

車輛司機二缺，經於二零一三年十月三日第四十期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。

現公佈投考人最後成績名單如下：

合格准考人： 分

1.º 吳玉添 ........................................................................ 73.67

2.º 黃志偉 ........................................................................ 72.48

3.º 陳健成 ........................................................................ 68.08

4.º 梁家榮 ........................................................................ 66.30

5.º 梁鎮輝 ........................................................................ 65.97

6.º Dias da Silva Wong, Leonel .................................... 59.72

b) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos); e

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, em vigor.

11. Observações

Os dados que o concorrente apresente servirão apenas para 
efeitos deste recrutamento e serão tratados de acordo com as 
normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais».

12. Júri

A constituição do júri é a seguinte:

Presidente: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos e Arquivo.

Vogais efectivas: Chan Kuan Wai, chefe da Divisão de Apro-
visionamento e Património; e

Arlene Lau, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: David Chau, assistente técnico administrativo 
especialista; e

Sérgio dos Santos Lai, assistente técnico administrativo es-
pecialista.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Março de 2014.

O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de ligeiros, em regime de contrato de assalaria-
mento dos Serviços de Polícia Unitários, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 3 de Outubro 
de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Iok Tim .....................................................................73,67

2.º Vong Chi Wai .................................................................72,48

3.º Chan Kin Seng ...............................................................68,08

4.º Leong Ka Weng .............................................................66,30

5.º Leong Chan Fai .............................................................65,97

6.º Dias da Silva Wong Leonel ..........................................59,72
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合格准考人： 分

7.º 許伯強 ........................................................................ 58.73

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款之規定，因缺席或放棄知識考試（駕

駛知識筆試及駕駛技術測試）而被淘汰之投考人：7名。

b）根據現行第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十五條第三款之規定，因知識考試中（筆試及

駕駛技術測試）得分低於五十分不合格而被淘汰之投考人：8名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條之規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，向許可開考的實體提起

上訴。

（經保安司司長於二零一四年三月十九日的批示確認）

二零一四年三月二十日於警察總局

典試委員會：

主席：廳長 陳思敏

正選委員：警長 譚景華

候補委員：首席高級技術員 林文鋒

（是項刊登費用為 $2,349.00）

海 關

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，經於二零一四年二月五日第六期

第二組《澳門特別行政區公報》公佈以考核方式進行限制性晉級

普通開考，錄取合格者就讀培訓課程，以填補澳門特別行政區海

關關員編制一般基礎職程第一職階關務督察空缺的准考人臨時

名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓行政

Candidatos aprovados: valores

7.º Hoi Pak Keung ..............................................................58,73

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
excluídos por terem faltado ou desistido da prova de conheci-
mentos (prova escrita e prova de condução): 7 candidatos;

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores na 
prova de conhecimentos (prova escrita e prova de condução): 8 
candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 19 de Março de 2014). 

Serviços de Polícia Unitários, aos 20 de Março de 2014. 

O Júri:

Presidente: Chan Si Man, chefe de departamento.

Vogal efectivo: Tam Keng Va, chefe.

Vogal suplente: Lam Man Fong, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 2 349,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condiciona-
do, de prestação de provas, para a admissão dos candidatos 
considerados aprovados, destinados à frequência do curso de 
formação, com vista ao preenchimento de lugares de inspector 
alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro 
de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região 
Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 2014, nos termos do 
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
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財政廳人力資源處。各利害關係人尚可循即期海關職務命令或

網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十八日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $1,292.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階特級技術輔導員一缺，經二零一四年一月十五日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考的公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

盧一虹 ............................................................................. 80.83

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經檢察長於二零一四年三月十八日批示確認）

二零一四年三月十八日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室律政廳法律事務處處長 陳賢松

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

  行政公職局指定人員 黃明鋒（教育暨青年局二

  等技術員）

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), podendo os interessados 
consultar a lista em causa através da última Ordem de Serviço 
ou de website destes Serviços: http://www.customs.gov.mo.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Serviços de Alfândega, aos 18 de Março de 2014.

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do trabalhador contratado além do quadro do 
Gabinete do Procurador, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, 
II Série, de 15 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lou Yvonne ..........................................................................80,83

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 18 

de Março de 2014).

Gabinete do Procurador, aos 18 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Chan In Chong, chefe da Divisão de Assuntos 
Legais do DASJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Wong Meng Fong, técnico de 2.ª classe da DSEJ, designado 
pelos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
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查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員技術輔導員職程第一職階首席

技術輔導員一缺。

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公

佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年三月十九日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

（是項刊登費用為 $1,018.00）

根據檢察長於二零一四年三月十八日之批示，廢止本辦公室

刊登於二零一三年十二月二十六日第五十二期《澳門特別行政區

公報》第二組，為填補本辦公室編制外合同人員高級技術員職程

第一職階首席高級技術員一缺之晉級開考。

二零一四年三月二十日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

（是項刊登費用為 $578.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員以下空缺：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階特級技術員兩缺；

第一職階首席技術員四缺；

第一職階特級技術輔導員一缺。

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公

adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete do Procurador, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso se 
encontra afixado no Departamento de Gestão Pessoal e Finan-
ceira do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar, e 
publicado na internet do Ministério Público e dos SAFP, e que 
o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 19 de Março de 2014.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, 
de 18 de Março de 2014, foi revogado o concurso comum, de 
acesso, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior dos traba-
lhadores contratados além do quadro do Gabinete do Procura-
dor que se encontra no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2013.

Gabinete do Procurador, aos 20 de Março de 2014.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 578,00)

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
para os seguintes lugares:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão;

Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão;

Quatro lugares de técnico principal, 1.º escalão; e

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados no Departamento de Ges-
tão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, sito na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty 
Plaza, 7.º andar, e publicados na internet do Ministério Público 
e dos SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidatu-
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佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年三月二十日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

（是項刊登費用為 $1,263.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

公 告

為填補個人資料保護辦公室編制外合同人員之技術員職

程第一職階一等技術員（法律範疇）一缺，經二零一四年二月

二十六日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的

規定公佈，投考人臨時名單已張貼在南灣大馬路804號中華廣場

十三樓A-F座個人資料保護辦公室內，以供查閱。 

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。 

二零一四年三月二十日於個人資料保護辦公室 

辦公室主任 陳海帆 

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

公 告

政策研究室為填補以下空缺，經二零一四年二月十九日第八

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公布，准

考人臨時名單已張貼在氹仔體育路185-195號五樓政策研究室

內：

ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 20 de Março de 2014.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

Custo desta publicação $ 1 263,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, sito na Avenida da Praia Gran-
de, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º andar A-F, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de um lugar de técnico de 
1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área jurídica, dos 
trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014. 

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo. 

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 20 de 
Março de 2014. 

A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Gabinete de 
Estudo das Políticas (GEP), sita na Rua do Desporto, n.os 185-195, 
5.º andar, Taipa, a lista provisória do candidato ao concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do GEP, para o preenchimento do seguinte lugar do GEP, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 
19 de Fevereiro de 2014:
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個人勞動合同人員：

高級技術人員組別：第一職階顧問高級技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

主任 劉本立

（是項刊登費用為 $1,263.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

名 單

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通對外入職開

考，以散位合同招聘勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範

疇）兩缺，經二零一三年四月二十四日第十七期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登開考通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次　姓名 分

1.º 何艷芳 ......................................................................82.83

2.º 樊灶蓮 ......................................................................82.12

3.º 張遠霏 ......................................................................77.60

4.º 吳小紅 7******（5） ...............................................76.88

5.º 黃忍和 ......................................................................76.78

6.º 郭少芬 ......................................................................76.65

7.º 蕭錫嫦 ......................................................................76.26

8.º 劉杏枝 ......................................................................75.38

9.º 黃開妹 ......................................................................72.38

10.º 李美珊 ......................................................................68.88

11.º 黃瑞英 ......................................................................67.79

12.º阮小燕 ......................................................................66.45

13.º黃綺麗 ......................................................................63.38

14.º 李秋容 ......................................................................61.87

15.º 盧一君 ......................................................................61.25

16.º 梁惠珍 ......................................................................59.23

17.º 戴彩勤 ......................................................................59.14

18.º 樊美蘭 ......................................................................58.63

19.º 黃小平 ......................................................................55.68

20.º程北雁 ......................................................................55.00

Lugar do trabalhador contratado individual de trabalho:

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 17 de Março de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS 

E ASSUNTOS EXTERNOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de 
auxiliar, em regime de contrato de assalariamento do Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2013: 

Candidatos aprovados: 

Ordem        Nome valores

1.º Ho Im Fong .........................................................82,83

2.º Fan Chou Lin ......................................................82,12

3.º Cheong Un Fei ....................................................77,60

4.º Ng Sio Hong 7******(5) ....................................76,88

5.º Wong Ian Wo ......................................................76,78

6.º Kuok Sio Fan .......................................................76,65

7.º Sio Sek Seong ......................................................76,26

8.º Lao Hang Chi .....................................................75,38

9.º Wong Hoi Mui ....................................................72,38

10.º Lei Mei San .........................................................68,88

11.º Wong Soi Ieng .....................................................67,79

12.º Un Sio In ..............................................................66,45

13.º Wong I Lai ...........................................................63,38

14.º Lei Chao Iong .....................................................61,87

15.º Lou Yat Kwan .....................................................61,25

16.º Leong Wai Chan .................................................59,23

17.º Tai Choi Kan .......................................................59,14

18.º Fan Mei Lan ........................................................58,63

19.º Wong Sio Peng ....................................................55,68

20.º Cheng Pak Ngan .................................................55,00
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備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：32名；

——因缺席專業面試而被淘汰之投考人：6名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一款及第二款的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的實體提起

上訴。

（經行政長官二零一四年三月十三日的批示確認）

二零一四年二月二十六日於禮賓公關外事辦公室

典試委員會：

主席：禮賓公關外事辦公室副主任 李月梅

正選委員：禮賓公關外事辦公室首席顧問高級技術員 郭

  玉芬

  禮賓公關外事辦公室二等翻譯員 邱明艷

（是項刊登費用為 $2,992.00）

行  政  公  職  局

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，行政公職局現刊登二零一三年第四季度受資助實體的

名單：

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 32 
candidatos; e

Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 6 can-
didatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores na 
prova de conhecimentos: 1 candidato.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo 
de dez dias úteis, contados da data da sua publicação, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 

13 de Março de 2014).

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, 
aos 26 de Fevereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Lei Ut Mui, coordenadora-adjunta do Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos.

Vogais efectivas: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora 
principal do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e As-
suntos Externos; e

Iao Meng Im, intérprete-tradutor de 2.ª classe do Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos.

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos às instituições par-
ticulares vêm os SAFP publicar a listagem de apoio concedido 
no 4.º trimestre do ano de 2013:

受惠實體

Entidade beneficiária

目的

Finalidade

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額

Montante 

atribuído

澳門成人教育學會

Associação de Educação de Adultos de Macau

資助舉辦活動                                                        

Realização de actividades

4/12/2013 $18,000.00
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二零一四年三月十三日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $920.00）

公 告

為填補行政公職局編制外合同任用的技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員五缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一四年三月十八日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法 務 局

名 單

為填補法務局人員編制內技術員職程第一職階二等技術

員（法律推廣範疇）一缺，經二零一三年六月十九日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組公布以考試方式進行普通對外入

職開考的通告，現公布最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 林松恩 ..................................................................... 72.02

2.º 楊嘉茵 ..................................................................... 71.53

3.º 陳玉玲 ..................................................................... 71.08

4.º 孫嘉鳴 ..................................................................... 70.60

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 13 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifí-
cio Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos 
SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de cinco lugares de adjunto-
-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

 Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de di-
vulgação jurídica, da carreira de técnico do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 
2013:

Candidatos aprovados:

Lugar    Nome Pontuação final

1.º Lam Chong Ian ......................................................... 72,02

2.º Ieong Ka Ian ............................................................. 71,53

3.º Chan Iok Leng .......................................................... 71,08

4.º Sun Ka Meng ............................................................. 70,60
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名次 姓名 總成績

5.º 黃雅玲 ..................................................................... 70.57

6.º 蕭兆霞 ..................................................................... 69.90

7.º 張婉芳 ..................................................................... 69.69

8.º 黃嘉麗 ..................................................................... 69.45

9.º 蔣偉昌 ..................................................................... 69.29

10.º 陳紫欣 ..................................................................... 67.15

11.º 梁偉鍵 ..................................................................... 67.12

12.º 曾潔琼 ..................................................................... 66.97

13.º 庄瑜玲 ..................................................................... 65.66

14.º 蘇君喬 ..................................................................... 64.79

15.º 陳微 ......................................................................... 64.60

16.º 吳婷婷 ..................................................................... 64.22

17.º 黃江波 ..................................................................... 63.88

18.º 周雅媚 ..................................................................... 63.83

19.º 張佩施 ..................................................................... 63.82

20.º 林阿寅 ..................................................................... 63.79

21.º 黃珊珊 ..................................................................... 63.73

22.º 楊美倩 ..................................................................... 63.60

23.º 陳意恆 ..................................................................... 63.40

24.º 陳俊霆 ..................................................................... 63.02

25.º 梁錫延 ..................................................................... 62.69

26.º 鄭綺茵 ..................................................................... 62.30

27.º 杜婉玲 ..................................................................... 61.93

28.º 梁寶欣 ..................................................................... 61.90

29.º 程健明 ..................................................................... 61.26

30.º 梁淑儀 ..................................................................... 60.09

31.º 陳美婷 ..................................................................... 59.13

32.º 陳詠茵 ..................................................................... 58.86

33.º 鍾健文 ..................................................................... 58.84

34.º 許雪瑩 ..................................................................... 58.79

35.º 袁家輝 ..................................................................... 58.26

36.º 麥美歡 ..................................................................... 57.55

37.º 莫塏煒 ..................................................................... 57.20

38.º 陳嘉敏 ..................................................................... 56.41

39.º 龍吉琼 ..................................................................... 55.56

40.º 黃咏 ......................................................................... 55.50

41.º 黃潔如 ..................................................................... 54.83

42.º 周奇志 ..................................................................... 54.24

43.º 劉淑敏 ..................................................................... 54.13

44.º 黃美瑜 ..................................................................... 52.88

45.º 吳碧儀 ..................................................................... 52.43

46.º 鮑嘉敏 ..................................................................... 52.32

Lugar    Nome Pontuação final

5.º Wong Nga Leng ........................................................ 70,57

6.º Sio Sio Ha .................................................................. 69,90

7.º Cheong Un Fong ...................................................... 69,69

8.º Wong Ka Lai ............................................................. 69,45

9.º Cheong Wai Cheong ................................................ 69,29

10.º Chan Chi Ian ............................................................. 67,15

11.º Leong Wai Kin ......................................................... 67,12

12.º Chang Kit Keng ........................................................ 66,97

13.º Chong U Leng .......................................................... 65,66

14.º Sou Kuan Kio ............................................................ 64,79

15.º Chan Mei ................................................................... 64,60

16.º Ng Teng Teng ............................................................ 64,22

17.º Wong Kong Po .......................................................... 63,88

18.º Zhou YaMei .............................................................. 63,83

19.º Cheong Pui Si ........................................................... 63,82

20.º Lam O Ian ................................................................. 63,79

21.º Wong San San ........................................................... 63,73

22.º Ieong Mei Sin ............................................................ 63,60

23.º Chan I Hang .............................................................. 63,40

24.º Chan Chun Ting ....................................................... 63,02

25.º Leong Sek In ............................................................. 62,69

26.º Cheang I Ian ............................................................. 62,30

27.º Tou Un Leng ............................................................. 61,93

28.º Leong Pou Ian .......................................................... 61,90

29.º Cheng Kin Meng ...................................................... 61,26

30.º Leong Sok I ............................................................... 60,09

31.º Chan Mei Teng ......................................................... 59,13

32.º Chan Veng Ian .......................................................... 58,86

33.º Chong Kin Man ........................................................ 58,84

34.º Hoi Sut Ieng .............................................................. 58,79

35.º Un Ka Fai .................................................................. 58,26

36.º  Mak Mei Fun ........................................................... 57,55

37.º Mok Hoi Wai ............................................................. 57,20

38.º Chan Ka Man ............................................................ 56,41

39.º Long Kat Keng ......................................................... 55,56

40.º Wong Weng ............................................................... 55,50

41.º Wong Kit U ............................................................... 54,83

42.º Chao Kei Chi ............................................................ 54,24

43.º Lao Sok Man ............................................................. 54,13

44.º Wong Mei U .............................................................. 52,88

45.º Ng Pek I ..................................................................... 52,43

46.º Pao Ka Man............................................................... 52,32
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備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：41名；

——因缺席專業面試而被淘汰之投考人：2名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試不合格而被淘汰之投考人：24名。

c）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十八條第二款之規定，投考人可自本名單在《澳門

特別行政區公報》公布之日起計十個工作日內，就本成績名單向

行政法務司司長提出訴願。

（經行政法務司司長於二零一四年三月十四日的批示確認）

二零一四年二月二十八日於法務局

典試委員會：

主席：法律推廣廳廳長 羅靜萍

正選委員：一等技術員 馬理章

候補委員：一等技術員 吳嘉儀

（是項刊登費用為 $4,391.00）

公  告

法務局為填補散位合同人員輕型車輛司機職程第一職階輕

型車輛司機一缺，經二零一三年十月二十三日第四十三期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以考試方式進行普通對外入職開

考公告。現根據第23/2011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布，知識考試合格並獲

准進入心理測驗的准考人名單已張貼在水坑尾街162號公共行政

大樓十九樓法務局內，並上載到本局網頁（www.dsaj.gov.mo）。

二零一四年三月十九日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $881.00）

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»:

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 41 
candidatos;

Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 2 can-
didatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»:

Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimentos: 
24 candidatos.

c) Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista classi-
ficativa para a Ex.ma Senhora Secretária para a Administração 
e Justiça, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

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

Administração e Justiça, de 14 de Março de 2014).  

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 28 de Fe-
vereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Lo Cheng Peng, chefe do Departamento de Di-
vulgação Jurídica.

Vogal efectivo: Ma Lei Cheong, técnico de 1.ª classe.

Vogal suplente: Ng Ka I, técnica de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 4 391,00)

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no 19.º andar da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça (DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública e disponibilizada no website desta Di-
recção (www.dsaj.gov.mo), a lista dos candidatos aprovados na 
prova de conhecimentos e admitidos ao exame psicológico do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de motorista de ligeiros, 1.º 
escalão, da carreira de motorista de ligeiros, do trabalhador 
contratado por assalariamento da DSAJ, cujo aviso de abertu-
ra foi publicitado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2013.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 19 de             
Março de 2014.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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二零一四年三月十九日於商業及動產登記局——登記官 馮瑞國

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 19 de Março de 2014.

O Conservador, Fong Soi Koc.

（是項刊登費用為 $187,250.00）
(Custo desta publicação $ 187 250,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior principal, 1.º escalão, área jurídica, da 
carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Economia.     

O aviso respeitante ao referido concurso encontra-se afixado 
no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSE, sita 
na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso 
Internacional, 6.º andar, bem como pode ser consultado nos 
sítios da internet desta Direcção de Serviços e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública. O prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng. 

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

經 濟 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示的規定，現以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，以填補經濟局編制內人員高級技術員職程第一

職階首席高級技術員（法律範疇）二缺。

上述開考通告已張貼於南灣羅保博士街一至三號澳門國際

銀行大廈六樓經濟局行政暨財政處，並於本局及行政公職局網

頁內公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年三月二十日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,087.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

De classificação final do concurso comum, de ingresso, de 
prestação de provas, para o preenchimento de quinze lugares 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de adminis-
tração pública, gestão de empresas, contabilidade, finanças, do 
grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da Di-
recção dos Serviços de Finanças, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34, II Série, de 24 de Agosto de 2011:

Candidatos aprovados: Classificação
 final

Obser-
vações

1.º Lok Sio Chon .............................................6,57 

2.º Chang Tou Keong Michel ........................6,55 

3.º Kuok Chi Leng Joyce ................................6,24 

4.º Lam Ka Lei ................................................6,23 6,230  a)

5.º Lo Iat Tim ..................................................6,23 6,228  a)

6.º Lou Iao Hou ...............................................6,17 

7.º Lei Sam U ...................................................6,15 

8.º Si Chan Chan .............................................6,10 

9.º Leong Soi Wa .............................................6,09 

10.º Lao Lou Ka ................................................6,08 

11.º Bo Siu Tak ..................................................6,07 6,074  a)

12.º Loi Kuok Lap .............................................6,07 6,065  a)

13.º Su Ching-Hsi ..............................................5,98 

14.º Fong Keng Kun ..........................................5,97 

15.º Yuen Wing Yan..........................................5,96 

16.º O Chio Hong ..............................................5,95 

17.º Si Tou Wai Chu ..........................................5,94

18.º Leong Tin Meng ........................................5,92 

19.º Chan Un Kei ..............................................5,88 

20.º Cheang Kuok Wa ......................................5,87 

21.º Ao Tek Lon ................................................5,85 

22.º Chong In Teng ...........................................5,81 

23.º Mak Hon Kuan ..........................................5,75 

24.º Mok Chi Ian ...............................................5,71 

25.º Lam Hio Ieng Sandra ...............................5,69 

26.º Wong Chun Fei ..........................................5,59 

27.º Kam Chi Ian ...............................................5,53 

28.º Ho Lai Wa ..................................................5,52 

29.º Lei Chi On ............................................... 5,49 

30.º Tam Tak Ngai .......................................... 5,47 

31.º Lam Wai Hou .......................................... 5,39 

32.º Cheong Chin Mong................................. 5,14 

財 政 局

名 單

按照刊登於二零一一年八月二十四日第三十四期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通入職開

考，以填補財政局人員編制高級技術員人員組別之第一職階二

等高級技術員（公共行政/工商管理/會計/財務範疇）十五缺，現

公佈最後評核名單如下：

合格投考人： 最後評分 備註

1.º 陸兆宗 ................................................... 6.57 

2.º 張祖強 ................................................... 6.55 

3.º 郭紫菱 ................................................... 6.24 

4.º 林嘉莉 ................................................... 6.23 6.230 a）

5.º 勞日添 ................................................... 6.23 6.228 a）

6.º 盧有好 ................................................... 6.17 

7.º 李心瑜 ................................................... 6.15 

8.º 施真真 ................................................... 6.10 

9.º 梁瑞華 ................................................... 6.09 

10.º 劉路嘉 ................................................... 6.08 

11.º 布紹德 ................................................... 6.07 6.074 a）

12.º 雷國立 ................................................... 6.07 6.065 a）

13.º 蘇景曦 ................................................... 5.98 

14.º 馮琼娟 ................................................... 5.97 

15.º 袁詠恩 ................................................... 5.96 

16.º 柯超航 ................................................... 5.95 

17.º 司徒慧珠 ............................................... 5.94

18.º 梁天明 ................................................... 5.92 

19.º 陳婉琪 ................................................... 5.88 

20.º 鄭國華 ................................................... 5.87 

21.º 歐迪倫 ................................................... 5.85 

22.º 鍾燕婷 ................................................... 5.81 

23.º 麥漢鈞 ................................................... 5.75 

24.º 莫紫茵 ................................................... 5.71 

25.º 林曉瑩 ................................................... 5.69 

26.º 王傳斐 ................................................... 5.59 

27.º 甘智茵 ................................................... 5.53 

28.º 何麗華 ................................................... 5.52 

29.º 李始安 ................................................... 5.49 

30.º 譚德毅 ................................................... 5.47 

31.º 林偉濠 ................................................... 5.39 

32.º 張展望 ................................................... 5.14 
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備註：

a）總評分成績較高；

被淘汰之投考人：

a）根據第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號法令修

訂的《澳門公共行政工作人員通則》第六十五條第三款之規定：

按照刊登於二零一一年八月二十四日第三十四期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，筆試成績低於五分而被淘汰之投考

人：七百五十八名

b）根據上述通則之第六十二條第九款之規定：

因缺席知識考試而被淘汰之投考人：一千一百一十五名

因缺席專業面試而被淘汰之投考人：一名

被淘汰之投考人名單已張貼於南灣大馬路575、579及585號

財政局大樓閣樓，以供查閱（或可瀏覽本局網頁：w w w.dsf.gov.

mo）。

根據第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號法令修訂的

《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條之規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內就本名單提起上訴。

（經二零一四年三月十四日經濟財政司司長的批示確認）

 二零一四年二月二十四日於財政局

典試委員會：

主席：副局長 鍾聖心

委員：廳長 何燕梅

候補委員：處長 朱國宏

（是項刊登費用為 $3,638.00）

財政局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員一缺，經二零一四年一月二十二日第四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

羅佩雯 ............................................................................. 80.94

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Observações:

a) Com maior pontuação;

Candidatos excluídos:

a) Nos termos do n.º 3 do artigo 65.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M:

Por, na prova de conhecimentos, terem uma classificação 
inferior a cinco pontos, de acordo com o aviso publicação no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34, II Série, de 24 de Agosto de 2011: 758 candidatos.

b) Nos termos do n.º 9 do artigo 62.º do supracitado estatuto:

Por não terem comparecido à prova de conhecimentos: 1115 
candidatos;

Por não ter comparecido à entrevista profissional: 1 candida-
to.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, na S/L do Edifício de Finanças, sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 575, 579 e 585 (e também no website desta 
Direcção www.dsf.gov.mo).

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, os con-
correntes podem interpor recurso desta lista, no prazo de dez 
dias úteis, a contar da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 14 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 24 de Fevereiro de 
2014.

O Júri do concurso:

Presidente: Chong Seng Sam, subdirectora.

Vogal: Ho In Mui Silvestre, chefe de departamento. 

Vogal suplente: Chu Kuok Wang, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 3 638,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 4, II Série, de 22 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lo Pui Man ......................................................................... 80,94

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.
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（經二零一四年三月十七日經濟財政司司長批示確認）

二零一四年三月十三日於財政局

典試委員會：

主席：處長 張祖強

委員：顧問高級技術員 劉嘉菲

   一等高級技術員（教育暨青年局） 鄭錫杰

（是項刊登費用為 $1,155.00）

財政局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職階一

等技術員一缺，經二零一四年一月二十二日第四期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

陳詩韻 ............................................................................. 83.50

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經經濟財政司司長於二零一四年三月十七日的批示認可）

二零一四年三月十三日於財政局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 梁鍵璋

委員：一等高級技術員 林奕翹

 一等高級技術員（電信管理局） 梁潔英

（是項刊登費用為 $1,057.00）

公 告

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一四年二月二十六日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼在南灣大馬路

575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之行政暨財政處以供

查閱：

高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員一缺；

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 17 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Chang Tou Keong Michel, chefe de divisão.

Vogais: Lao Ka Fei, técnica superior assessora; e

Cheang Sek Kit, técnico superior de 1.ª classe da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, 
II Série, de 22 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Chan Si Wan ........................................................................83,50

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 17 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Leong Kin Cheong, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe; e 

Leong Kit Ieng, técnica superior de 1.ª classe da DSRT.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças» 14.º andar, as listas provisórias dos candidatos aos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para 
o preenchimento dos seguintes lugares, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Finanças, cujos anúncios do aviso de abertura foram publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014:

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior; e
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行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十四日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員兩缺，經二零一四年二月十九日第八期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十四日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $852.00）

按照刊登於二零一三年十一月十三日第四十六期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通對外入職

開考，以編制外合同方式招聘技術員職程第一職階二等技術員

（資訊範疇）十缺。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款之規定公佈，投考人臨

時名單已張貼於南灣大馬路575號，579號及585號財政局大樓閣

樓，並上載到本局網頁（http://www.dsf.gov.mo）。

二零一四年三月十九日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $685.00）

按照刊登於二零一三年三月十三日第十一期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通對外入職開

考，以散位合同方式招聘工人組別第一職階技術工人（文書送遞

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo.

As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do 
artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 14 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 
19 de Fevereiro de 2014.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 

do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 14 de Março de 2014. 

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 852,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dez 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013, de que 
a lista provisória se encontra afixada, para consulta, na S/L do 
Edifício de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 
579 e 585, e disponível no website desta Direcção dos Serviços 
(http://www.dsf.gov.mo), ao abrigo do disposto no n.º 3 do arti-
go 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 19 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 685,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
seis lugares de operário qualificado, 1.º escalão, em regime de 
contrato de assalariamento, do grupo de pessoal operário da 
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範疇）六缺。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十七條第二款之規定公佈，知識筆試合格

並獲准進入專業面試的准考人名單已張貼於南灣大馬路575號，

579號及585號財政局大樓閣樓（或可瀏覽本局網頁：w w w.dsf.

gov.mo），專業面試的地點、日期及時間並於上述名單內公佈。

二零一四年三月十九日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $881.00）

統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為統計

暨普查局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局內，並

於統計暨普查局網頁及行政公職局網頁內公佈，而遞交報考申

請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後

的第一個工作日起計算：

確定委任人員空缺：

1. 技術員組別之第一職階首席特級技術員（資訊範疇）二缺；

2.技術輔助人員組別之第一職階首席特級普查暨調查員二

缺。

二零一四年三月十三日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,194.00）

統計暨普查局為填補編制外合同高級技術人員組別之第一

職階首席顧問高級技術員一缺，經於二零一四年二月十二日第

七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制

的方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規

Direcção dos Serviços de Finanças, área de entrega de expe-
diente, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 
de Março de 2013. A lista dos candidatos aprovados na prova 
escrita de conhecimentos e admitidos à entrevista profissional 
encontra-se afixada, para consulta, na Direcção dos Serviços 
de Finanças, na S/L do Edifício de Finanças, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, (e também no website des-
ta Direcção www.dsf.gov.mo), e o local, data e hora da entre-
vista profissional estão indicados na lista supracitada, ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 19 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncios

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos Servi-
ços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, 
e publicados na internet da DSEC e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, os avisos referentes a 
abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, con-
dicionados aos trabalhadores da DSEC, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, tendo 
em vista o preenchimento dos seguintes lugares:

Lugares dos trabalhadores de nomeação definitiva:

1. Dois lugares de técnico especialista principal, 1.º escalão, 
área de informática, do grupo de pessoal técnico;

2. Dois lugares de agente de censos e inquéritos especialista 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de 
Março de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 



4202 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2014 年 3 月 26 日

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，准考人臨時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”

十七樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年三月十四日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $950.00）

通 告

按照經濟財政司司長於二零一四年三月十日批示，並根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以填補統計暨普查局人員編制技術輔

助人員職程的第一職階二等普查暨調查員十缺。

1. 開考類別、准考期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。報考申請表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 錄取要件

符合以下條件者均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔

任公共職務的一般要件；

c）具備初中畢業學歷。

3. 報名方式、地點及應遞交的文件

投考人應於指定期限及辦公時間內，親臨位於澳門宋玉生

17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos trabalhadores da DSEC, para o preenchimento 
de um lugar técnico superior assessor principal, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior contratado além do quadro 
da DSEC, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 12 
de Fevereiro de 2014.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento 
administrativo.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de 
Março de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 10 de Março de 2014, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
se encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dez lugares 
de agente de censos e inquéritos de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico de apoio, do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (RAEM).

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa.

2. Condições de candidatura

Pode candidatar-se o indivíduo que satisfaça as seguintes 
condições:

a) Seja residente permanente da RAEM;

b) Preencha os requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

c) Possua habilitações de ensino secundário geral.

3. Forma e local de apresentação de candidatura e documentos 
que a devem acompanhar

A admissão ao concurso é feita mediante entrega presencial, 
dentro do prazo fixado e durante as horas de expediente, na 
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廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局行政暨財政處提

交下列文件：

a）經填妥及簽署的第250/2011號行政長官批示獲准的《投

考報名表》（可於印務局購買或從該局網頁下載）；

b）有效的身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

c）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交其所屬部門發出

的個人紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、聯繫

的性質、在現處職級的年資和在公職的年資，以及參加開考所需

的工作表現評核等。

投考人如與公共部門有聯繫，以及上述b）、c）和e）項所指

的文件已存於其個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名表上明確

聲明。

4. 職務內容

二等普查暨調查員須在戶內或戶外工作。收集及整理用作

統計的資料：按照為收集統計資料所制定的技術指引和規定，

利用問卷和其他印件並透過訪問或直接觀察收集外界資料；把

相應的資料填寫或協助填寫於登記卡和問卷內；將所收集的不

同來源的資料進行複核、編碼並輸入電腦，並採用規範的資訊程

式進行統計計算；將數學運算和統計的結果用附有每一項計劃

資料的曲線圖、圖表和報表表示出來，並更新原有的資料；進行

必需的複核和修改；按照編碼將登記卡、問卷及其他文件資料存

檔。

5. 薪俸

第一職階二等普查暨調查員薪俸點為第14/2009號法律《公

務人員職程制度》附件一表二第三級別內所載的195點，並享有

公職法律制度規定的其他福利。

6. 甄選方式

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：

a）知識考試 —— 50%；

Divisão Administrativa e Financeira da DSEC (sita na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 17.º andar, Macau), da seguinte documentação:  

a) Ficha de inscrição no concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe de Executivo n.º 250/2011 — adquirida na Imprensa 
Oficial (IO) ou descarregada no website da IO — devidamente 
preenchida e assinada pelo candidato;

b) Cópia de documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

c) Cópia de documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação dos 
originais para autenticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço 
a que pertencem, do qual constem, designadamente os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos são dispen-
sados da entrega dos documentos referidos nas alíneas b), c) 
e e), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição. 

4. Conteúdo funcional

O agente de censos e inquéritos recolhe e trata dados para 
fins estatísticos, podendo executar trabalho interno ou tra-
balhar no exterior: recolhe informação no exterior, segundo 
regras e instruções técnicas apropriadas à recolha de informa-
ção estatística, através da aplicação de questionários e outros 
impressos, entrevistas ou observação directa; preenche ou 
ajuda a preencher os impressos de inquérito e fichas de registo 
de dados adequados; verifica, codifica e insere no computador 
os dados recolhidos através das diversas fontes de informação 
e procede aos apuramentos estatísticos utilizando programas 
informáticos normalizados; apresenta os resultados das opera-
ções matemáticas e estatísticas em gráficos, mapas e listagens 
com os dados relativos a cada projecto, ou actualiza os já exis-
tentes; procede às verificações e correcções necessárias; arqui-
va as fichas, impressos e outros documentos de acordo com a 
codificação.

5. Vencimento

O agente de censos e inquéritos de 2.ª classe, 1.º escalão, ven-
ce pelo índice 195 da tabela indiciária de vencimento, constan-
te do nível 3 do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e usu-
frui de outras regalias previstas no regime jurídico da função 
pública. 

6. Método de selecção

6.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50%;
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b）專業面試—— 40%；

c）履歷分析—— 10%。

6.2 上款a）項及b）項所述之甄選方法為淘汰制。

知識考試是評估投考人擔任普查暨調查員職務所須具備的

一般知識或專門知識的水平。以筆試形式進行，最多不超過三小

時。知識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將

被淘汰且不能進入接續的階段。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件，專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、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

職務的能力。

除6.1 c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

7. 考試範圍

知識考試範圍包括以下內容：

• 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

• 第61/96/M號法令及第56/2010號行政命令《統計暨普查

局組織法》；

• 第62/96/M號法令《澳門資料統計體系》；

• 第220/GM/99號批示《問卷登記規章》；

• 第242/GM/99號批示《統計保密規章》；

• 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

• 第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

• 第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

b) Entrevista profissional: 40%;

c) Análise curricular: 10%.

6.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior 
têm carácter eliminatório. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 
função de agente de censos e inquéritos. Reveste-se da forma 
escrita e tem a duração máxima de três horas. Os resultados 
obtidos na prova de conhecimentos são classificados de 0 a 100, 
considerando-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos 
de selecção posteriores os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exigên-
cias da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, considerando-se 
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 
50.

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído, salvo quanto ao disposto em 6.1 c).

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-se 
a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

7. Programa da prova

O programa da prova de conhecimentos abrangerá as seguintes 
matérias:

• Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

• Estrutura Orgânica da DSEC — Decreto-Lei n.º 61/96/M e 
Ordem Executiva n.º 56/2010;

• Sistema de Informação Estatística de Macau (SIEM) — 
Decreto-Lei n.º 62/96/M;

• Regulamento sobre o registo de suportes primários de infor-
mação ou instrumentos de notação — Despacho n.º 220/GM/99;

• Regulamento de Execução Relativo à Salvaguarda do Se-
gredo Estatístico — Despacho n.º 242/GM/99;

• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

• Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos 
— Lei n.º 14/2009;

• Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos — Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011;
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• 數學；

• 常識；

• 電腦。

投考人在知識考試時可携帶上述法例作參考，但不得使用

其他參考書籍或資料。

8. 名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考

人有關的重要資訊均張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場

十七樓統計暨普查局告示板，並上載本局網頁。

8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查

局告示板，並上載本局網頁。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資

料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長 李慧冰

正選委員：特級統計技術員 梁桂生

  特級普查暨調查員 李慧明

候補委員：顧問高級技術員 林葆青

  特級統計技術員 郭碧堅

二零一四年三月十四日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $7,683.00）

按照經濟財政司司長於二零一四年三月十日批示，並根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

• Matemática;

• Conhecimento geral; e

• Informática.

Na prova de conhecimentos os candidatos podem consultar a 
legislação acima mencionada, não sendo permitida a utilização 
de quaisquer outros livros ou documentos de referência.

8. Locais de afixação das listas

8.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas, junta-
mente com a calendarização das provas, bem como as infor-
mações de interesse dos candidatos serão afixadas na DSEC, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício 
«Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e disponibilizadas no web-
site desta Direcção de Serviços.

8.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim 
Oficial da RAEM e igualmente afixada na DSEC, sita na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 17.º andar, Macau, sendo também disponibilizada no 
website desta Direcção de Serviços.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

10. Observações

Os dados apresentados pelos candidatos servem apenas para 
efeitos de recrutamento neste concurso da DSEC. Todos os da-
dos da candidatura serão tratados de acordo com as normas da 
Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lei Vai Peng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Leung Kuai Sang, técnico de estatística es-
pecialista; e 

Lei Wai Meng, agente de censos e inquéritos especialista.

Vogais suplentes: Lam Pou Cheng, técnica superior assessora; e 

Kuok Pek Kin, técnica de estatística especialista.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de 
Março de 2014. 

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 7 683,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 10 de Março de 2014, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
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進行普通對外入職開考，招聘五名統計技術員實習員，以填補統

計暨普查局人員編制統計範疇特別制度職程的第一職階二等統

計技術員空缺。

1. 開考類別、准考期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。報考申請表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 錄取要件

符合以下條件者均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔

任公共職務之一般要件；

c）具備統計高等課程學歷；或

d）具備其他合適的高等課程學歷及完成合適的培訓課程。

3. 報名方式、地點及應遞交的文件

投考人應於指定期限及辦公時間內，親臨位於澳門宋玉生

廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局行政暨財政處提

交下列文件：

a）經填妥及簽署的第250/2011號行政長官批示獲准的《投

考報名表》（可於印務局購買或從該局網頁下載）；

b）有效的身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

c）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交其所屬部門發出

的個人紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、聯繫

的性質、在現處職級的年資和在公職的年資，以及參加開考所需

的工作表現評核等。

ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para a admissão de cinco estagiários de 
técnico de estatística, com vista ao preenchimento de lugares 
de técnico de estatística de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
regime especial na área de estatística, do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (RAEM).

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa.

2. Condições de candidatura

Pode candidatar-se o indivíduo que satisfaça as seguintes 
condições:

a) Seja residente permanente da RAEM;

b) Preencha os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

c) Habilitado com curso superior em estatística; ou

d) Habilitado com outro curso superior adequado e curso de 
formação adequado.

3. Forma e local de apresentação de candidatura e documen-
tos que a devem acompanhar

A admissão ao concurso é feita mediante entrega presencial, 
dentro do prazo fixado e durante as horas de expediente, na 
Divisão Administrativa e Financeira da DSEC (sita na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 17.º andar, Macau), da seguinte documentação:

a) Ficha de inscrição no concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe de Executivo n.º 250/2011 – adquirida na Imprensa 
Oficial (IO) ou descarregada no website da IO – devidamente 
preenchida e assinada pelo candidato;

b) Cópia de documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

c) Cópia de documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação 
dos originais para autenticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.
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投考人如與公共部門有聯繫，以及上述b）、c）和e）項所指

的文件已存於其個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名表上明確

聲明。

4. 職務內容

統計技術員需利用來源合適的資料發展、管理或協調統計

活動，尤其是問卷調查：籌備、分配和協調普查暨調查員的工

作；複核問卷效力；處理和分析所收集的資料；研究統計資料結

果並制定計劃報告書。

5. 薪俸

根據第14/2009號法律附件一表五，第一職階二等統計技術

員薪俸點為395點，而實習員薪俸點為350點，並享有公職法律制

度規定的其他福利。

6. 甄選方式

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法的評分比例如

下：

a） 知識考試——50%；

b） 專業面試——40%；

c） 履歷分析——10%。

6.2 上款a）項及b）項所述之甄選方法為淘汰制。

知識考試是評估投考人擔任統計技術員職務所須具備的一

般知識或專門知識的水平。以筆試形式進行，最多不超過三小

時。知識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將

被淘汰且不能進入接續的階段。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件，專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、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

職務的能力。

除6.1c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

Os candidatos vinculados aos serviços públicos são dispen-
sados da entrega dos documentos referidos nas alíneas b), c) 
e e), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

O técnico de estatística tem como funções efectuar, gerir ou 
coordenar actividades estatísticas, nomeadamente inquéritos, a 
partir de fontes de informação adequadas: preparar, distribuir 
e coordenar o trabalho dos agentes de censos e inquéritos; ve-
rificar a validação dos inquéritos; processar e analisar os dados 
recolhidos; efectuar estudos sobre os resultados das informa-
ções estatísticas e elaborar relatórios dos projectos.

5. Vencimento

O técnico de estatística de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 395 da tabela indiciária e o estagiário vence pelo índice 
350 da tabela indiciária constante do mapa 5 do anexo I da Lei 
n.º 14/2009, e usufrui de outras regalias previstas no regime ju-
rídico da função pública.

6. Método de selecção

6.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

6.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto ante-
rior têm carácter eliminatório.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da fun-
ção de técnico de estatística. Reveste-se da forma escrita e tem 
a duração máxima de três horas. Os resultados obtidos na pro-
va de conhecimentos são classificados de 0 a 100, consideran-
do-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos de selecção 
posteriores os candidatos que obtenham classificação inferior a 
50 valores. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a ex-
periência profissionais dos candidatos face ao perfil de exigên-
cias da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, considerando-se 
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 
50.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído, salvo quanto ao disposto em 6.1 c).

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos os 
candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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7. 考試範圍

知識考試範圍包括以下內容：

• 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

• 第61/96/M號法令及第56/2010號行政命令《統計暨普查局

組織法》；

• 第62/96/M號法令《澳門資料統計體系》；

• 第220/GM/99號批示《問卷登記規章》；

• 第242/GM/99號批示《統計保密規章》；

• 經十二月二十八日第62/98/M號法令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》；

• 第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

• 第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

• 統計、經濟、金融或數學理論及應用；

• 數據分析及預測；

• 社會常識。

投考人在知識考試時可携帶上述法例作參考，但不得使用

其他參考書籍或資料。

8. 名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考

人有關的重要資訊均張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場

十七樓統計暨普查局告示板，並上載本局網頁。

8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查

局告示板，並上載本局網頁。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資

7. Programa da prova

O programa da prova de conhecimentos abrangerá as seguin-
tes matérias:

• Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

• Estrutura Orgânica da DSEC — Decreto-Lei n.º 61/96/M e 
Ordem Executiva  n.º 56/2010;

• Sistema de Informação Estatística de Macau (SIEM) — 
Decreto-Lei n.º 62/96/M;

• Regulamento sobre o registo de suportes primários de infor-
mação ou instrumentos de notação — Despacho n.º 220/GM/99;

• Regulamento de Execução Relativo à Salvaguarda do Se-
gredo Estatístico — Despacho n.º 242/GM/99;

• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

• Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos — Lei n.º 14/2009;

•  Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos — Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011;

• Teoria e método de estatística, economia, finanças e mate-
mática;

• Análise e projecção de dados; e

• Conhecimento geral da sociedade.

Na prova de conhecimentos os candidatos podem consultar a 
legislação acima mencionada, não sendo permitida a utilização 
de quaisquer outros livros ou documentos de referência.

8. Locais de afixação das listas

8.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas, junta-
mente com a calendarização das provas, bem como as infor-
mações de interesse dos candidatos serão afixadas na DSEC, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício 
«Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e disponibilizadas no web-
site desta Direcção de Serviços.

8.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim 
Oficial da RAEM e igualmente afixada na DSEC, sita na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 17.º andar, Macau, sendo também disponibilizada no 
website desta Direcção de Serviços.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

10. Observações

Os dados apresentados pelos candidatos servem apenas para 
efeitos de recrutamento neste concurso da DSEC. Todos os da-
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料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 黃鼎賢

正選委員：組長 李秉勳

     顧問高級技術員 柯學慧

候補委員：處長 李詠萍

     顧問高級技術員 林葆青

12. 實習

12.1 在最後成績名單排列於前五名合格者方被錄取進入實

習，實習期為六個月，目的是讓實習員熟識工作和驗證其執行統

計技術的工作能力。

12.2 實習內容：

a）認識統計體系及部門運作

——澳門資料統計體系及統計暨普查局簡介；

——統計資料編制部門的工作簡介；

——輔助部門的工作簡介。

b）統計調查項目介紹

——認識實習部門所涉及之統計調查項目及有關工作計

劃。

c）實務工作

——直接參與實習部門的統計調查項目。

d）實習報告

——準備及提交報告書。

12.3 實習制度及薪俸

實習員以下列其中一個制度進行實習：

1）如不屬公務員，應按散位合同制度進行實習，而報酬為第

14/2009號法律附件一表五所載的350點；

2）如屬公務員，應按定期委任制度進行實習，如實習員的原

薪俸高於上項所指報酬，則維持收取原薪俸，而有關負擔由統計

暨普查局承擔。

dos da candidatura serão tratados de acordo com as normas da 
Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Teng Yin, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Celestino Lei, chefe de sector; e

O Hok Wai, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Teresinha Veng Peng Luiz, chefe de divi-
são; e

Lam Pou Cheng, técnica superior assessora.

12. Estágio

12.1 O estágio, que será frequentado pelos cinco melhores 
classificados apurados na avaliação final do concurso, tem 
a duração de seis meses e destina-se à familiarização com o 
serviço e ao apuramento da capacidade dos estagiários para o 
exercício das funções de técnico de estatística.

12.2 Programa do estágio:

a) Conhecimento do sistema de informação estatística e do 
funcionamento dos órgãos de estatística

– Introdução ao SIEM e à DSEC;

– Introdução às actividades das subunidades de produção 
estatística;

– Introdução às actividades das subunidades de apoio.

b) Noções sobre projectos estatísticos

– Conhecimento sobre os projectos estatísticos e o planea-
mento dos mesmos nas subunidades às quais os estagiários 
forem afectos.

c) Trabalho de aplicação

– Participação directa nos projectos estatísticos da respectiva 
subunidade.

d) Relatório do estágio

– Preparação e apresentação do relatório.

12.3 Regime do estágio e vencimento

Os estagiários efectuarão os seus estágios de acordo com um 
dos regimes seguintes:

1) Se não for funcionário público, a remuneração no período 
de estágio vence pelo índice 350 da tabela indiciária constante 
do mapa 5 do anexo I da Lei n.º 14/2009, em regime de contrato 
de assalariamento;

2) Se for funcionário público, caso o seu vencimento original 
seja superior à remuneração supramencionada, o seu venci-
mento original é mantido, em regime de comissão de serviço, 
ficando a DSEC com o respectivo encargo.



4210 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2014 年 3 月 26 日

12.4 實習的成績評核——實習員的最後成績是實習表現評

分及實習報告評分的簡單平均數，最後成績低於50分者被淘汰。

實習最後成績由經濟財政司司長確認後刊登於《澳門特別行政

區公報》，實習員按照最後成績名單名次順序任用。

二零一四年三月十四日於統計暨普查局

代局長 楊名就

––––––––––

統計技術員職程入職實習規章

第一條——統計技術員職程入職實習受本規章條文及實習

內容的規範。

第二條——實習由指導員指導。在實習中，實習員由統計暨

普查局局長所指派的導師跟進。

第三條——實習期為六個月。

第四條——實習員的成績由實習指導員及導師根據其在整

個實習過程中的表現及其實習報告，用下列的方式進行評分：

1. 實習表現：由實習部門的導師以其在實習過程中的工作

表現，按下列進行評分：

——工作成效

——責任感

——適應性及靈活性

——工作上的人際關係

——在工作崗位的勤謹態度

——工作時間的管理

——主動性及自主能力

——團隊工作

上述每項目可給予0至100分，實習表現成績是各項評分總

和的簡單平均數。

12.4 Classificação do estágio — a classificação final dos esta-
giários é dada pela média aritmética da avaliação de desempe-
nho do estágio e dos relatórios do estágio. Será excluído quem 
obtiver classificação inferior a 50. Após a homologação da 
classificação final pelo Secretário para a Economia e Finanças 
e a sua publicação no Boletim Oficial da RAEM, o provimento 
dos estagiários será efectuado por ordem decrescente da classi-
ficação final.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de            
Março de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

––––––––––

Regulamento do Estágio para Ingresso na                                  
Carreira de Técnico de Estatística

Artigo 1.º

O estágio para ingresso na carreira de técnico de estatística 
obedece ao disposto no presente Regulamento e ao programa 
de estágio.

Artigo 2.º

Durante o estágio, que decorrerá sob a orientação do orien-
tador do estágio, os estagiários serão acompanhados por for-
madores, designados pelo director dos Serviços de Estatística e 
Censos.

Artigo 3.º

A duração do estágio é fixada em 6 meses.

Artigo 4.º

Os estagiários serão avaliados pelo orientador do estágio e 
pelos formadores das subunidades, com base nos seus desem-
penhos ao longo do estágio e nos seus relatórios de estágio, nos 
seguintes moldes:

1. Desempenho do estagiário: avaliação contínua de todo o 
estágio pelos formadores das subunidades onde o estagiário for 
afecto, de acordo com os seguintes critérios:

– Eficácia;

– Sentido de responsabilidade;

– Adaptação e flexibilidade;

– Relações humanas no trabalho;

– Regularidade no posto de trabalho;

– Gestão do tempo de trabalho;

– Iniciativa e autonomia;

– Trabalho em equipa.

Por cada critério de avaliação será atribuída uma classifica-
ção numa escala de 0 a 100 valores, resultando a classificação 
final do desempenho do estágio da média aritmética simples 
das pontuações obtidas.
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2. 實習報告：在實習期終結時，每位實習員須向指導員提交

一份實習報告，在報告中要包括下列各點：

——所直接參與的項目及在實習期中所執行的工作；

——遇到的困難；

——吸取的知識及經驗；

——建議。

實習指導員以0至100分對實習報告作評分。

3. 實習的成績評核——實習員的最後成績是實習表現評分

及實習報告評分的簡單平均數，最後成績低於50分者被淘汰。實

習最後成績由經濟財政司司長確認後刊登於《澳門特別行政區

公報》，實習員按照最後成績名單名次順序任用。

（是項刊登費用為 $11,855.00）

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局通過以審查文件方式，為編制人員進行填補督察

職程第一職階顧問督察一缺的限制性晉級普通開考公告已於二

零一四年一月二十二日在《澳門特別行政區公報》第四期第二組

內公佈，現根據八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款規定，公佈最後

成績名單：

合格應考人： 分

Siqueira, Mario de Sousa ............................................. 91.69

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月十三日經濟財政司司長批示認可）

二零一四年三月五日於勞工事務局

典試委員會：

主席：勞資權益處處長 李少芳

2. Relatório do estágio: cada estagiário terá de apresentar ao 
orientador, no fim do estágio, um relatório, do qual deve cons-
tar o seguinte:

– projectos em que tenha participado directamente e activi-
dades exercidas durante o estágio; 

– dificuldades encontradas; 

– conhecimentos e experiências adquiridas; 

– sugestões e recomendações. 

O orientador avalia os relatórios do estágio, atribuindo-lhes 
uma classificação de 0 a 100 valores.

3. Avaliação do estágio: a classificação final dos estagiários 
resulta da média aritmética simples das pontuações obtidas no 
desempenho do estagiário e no relatório do estágio. Conside-
ram-se excluídos os estagiários cuja classificação final seja in-
ferior a 50 valores. A classificação final será homologada pelo 
Secretário para a Economia e Finanças e posteriormente pu-
blicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau. O provimento dos estagiários será efectuado por 
ordem decrescente da classificação final.

(Custo desta publicação $ 11 855,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Faz-se público, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.o 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), de 8 de Agosto, a lista classificativa do candidato 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de inspector assessor, 1.º 
escalão, da carreira de inspector, para o pessoal do quadro 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo 
anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 
22 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Siqueira, Mario de Sousa .................................................91,69

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no pra-
zo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 13 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 5 de 
Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Lei Sio Fong, chefe da Divisão de Controlo dos 
Direitos Laborais.
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委員：顧問高級技術員 王春萍

 首席特級技術員 吳美君

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為本局以編制外合同制度

任用的人員進行填補第一職階一等行政技術助理員兩缺的限制

性晉級普通開考公告已於二零一四年二月二十六日在《澳門特別

行政區公報》第九期第二組內公佈，現根據八月八日第23/2011

號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款規定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬

路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯

網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一四年三月十四日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $989.00）

消 費 者 委 員 會

公 告

為填補消費者委員會編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階一等技術輔導員一缺，經二零一四年三月五日第十期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼高士德大馬路26號何鴻燊夫人大廈5樓消費者委

員會行政財政組報告板上（或可瀏覽本會網頁：www.consumer.

gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月二十一日於消費者委員會

執行委員會主席 黃翰寧

（是項刊登費用為 $950.00）

Vogais: Wong Chon Peng, técnico superior assessor; e

Ung Mei Kuan, técnica especialista principal.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. Francisco 
Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º 
andar, Macau, bem como publicada na «intranet» destes Ser-
viços, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
1.º escalão, do pessoal provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 14 de 
Março de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 989,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Área Adminis-
trativa e Financeira do Conselho de Consumidores que fica 
no 5.º andar do Edf. Clementina A.L. Ho, na Av. de Horta 
e Costa, n.º 26 (e também no website deste Conselho: www.
consumer.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao con-
curso comum, de acesso, condicionado e documental, para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico dos trabalhadores con-
tratados além do quadro do Conselho de Consumidores, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, 
de 5 de Março de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo. 

Conselho de Consumidores, aos 21 de Março de 2014.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares vem o IPIM publicar a listagem dos apoios conce-
didos no 4.º trimestre do ano 2013:

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，澳門貿易投資促進局現刊登二零一三年第四季度受資助

的名單：

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

3/12/2013 $ 2,000.00 參加“公益金百萬行2013”。

Participação na «Marcha de Caridade para Um 

Milhão 2013».

澳門展貿協會

Associação de Comércio e Exposições de 

Macau

24/5/2013 $ 36,000.00 資助參加“第十六期CEM註冊會展經理課程”。

Subsídio à partic ipação na «16th Certi f ied 

Exhibition Management».

天定有限公司

Fate Limited

6/2/2013 $ 5,000.00 資助參加“亞太婚紗及婚慶博覽會2013”。

Subsídio à participação na «Asian Wedding & 

Celebration Expo 2013».
廸高設計

Deco Design

6/2/2013 $ 1,856.70

日光低碳照明科研發展有限公司

Sun Light Low Carbon Illumination Tech-

nology Limited

20/3/2013 $ 26,585.70 資助參加“香港國際春季燈飾展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Inter-

national Lighting Fair (Spring Edition)».

萬利來（澳門）實業公司

Cia. Man Lei Loi (Macau)

24/5/2013 $ 2,280.00 資助參加“第十五屆海峽兩岸經貿交易會”。

Subsídio à participação na «15th Cross-Strait 

Fair for Economy and Trade».
南泰貿易行

Nan Tai Trading

24/5/2013 $ 2,280.00

寶成行

Pou Seng Hong

24/5/2013 $ 1,140.00

專利貿易行

Patent

24/5/2013 $ 2,280.00

澳門逸素綠色有機食品有限公司

Companhia de Comida Orgânica Iat So 

Macau Lda.

24/5/2013 $ 2,280.00

富時貿易（澳門）有限公司

Fulltime Trading (Macau) Co., Ltd.

15/5/2013 $ 10,014.70 資助參加“2013中國（廣州）國際名酒展——春

季展”。

Sub s íd io à pa r t ic ipaç ão na «2013 C h i na 

(Guangzhou) International Wine & Spirits 

Exhibition (Spring Session)».

西班牙貿易有限公司

Agência de Importação e Exportação Es-

panha, Lda.

30/10/2013 $ 10,221.00 資助參加“2013中國（廣州）國際名酒展——秋

季展”。

Subsídio à participação na «Interwine China 

2013».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

微中市場發展顧問有限公司

Companhia Estudos Projectos Microchina 

Limitada

4/6/2013 $ 5,000.00 資助參加“澳門通訊展2013”。

Subsídio à participação na «Communic Macau 

Expo 2013».

科技電腦有限公司

Fo Kei Computadores Limitada

4/6/2013 $ 5,000.00

天利電業行

Loja de Artigos Eléctricos Tin Lei

4/6/2013 $ 4,800.00

佳能電器中心

Grande Eléctricos Centro

4/6/2013 $ 5,000.00

媒體網絡有限公司

Media Network Solutions Ltd.

4/6/2013 $ 5,000.00

創天 4/6/2013 $ 4,800.00

魔法師動畫工作室有限公司

Companhia de Estúdio de Animação Mor-

pheus Lda.

4/6/2013 $ 5,000.00

唯聽澳門聽覺及言語中心有限公司

Widex Macau Hearing and Speech Centre 

Limited

4/6/2013 $ 5,000.00

幸運閣傢俬

Mobiliário de Han Van Kok

20/6/2013 $ 5,000.00 資助參加“第六屆電腦及數碼產品展暨第五屆家

居博覽”。

Subsídio à participação na «6th Computer & 

Digital Products Expo; 5th Home & Household 

Products Expo».

雅濤傢居

Mobília Art House

20/6/2013 $ 5,000.00

帝豪傢俬

Décor Furniture

20/6/2013 $ 5,000.00

佳能電器中心

Grande Eléctricos Centro

20/6/2013 $ 5,000.00

新高速電腦有限公司

Novo X-Speed Computador, Limitada

26/9/2013 $ 5,000.00

茶冠

Hight Tea

20/6/2013 $ 12,760.00 資助參加“亞洲投資理財博覽會2013”。

Subsídio à participação na «Asia Investment & 

Financial Management Fair 2013».

R&R電腦服務

R&R Computador Serviço

4/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“第四屆電腦及電子產品節”。

Subsídio à participação na «The 4th Macau 

Computer & Electronics Fair».
藝天科技

Sky Macao

4/7/2013 $ 5,000.00

健華魚蝦蟹欄

Loja de Marisco Kin Wa

4/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“第五屆品牌消費嘉年華會”。

Subsídio à participação na «5th Mega Sale Car-

nival».
菓子天地

Frutolandia

4/7/2013 $ 5,000.00

康佳綜合診所

Centro Medicina Hon Kai

10/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“首屆澳門綠色生活展”。

Subsídio à participação na «Green Living 

Exhibition».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

依時達

Easyrich Trading & Transportation

10/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“首屆澳門綠色生活展”。

Subsídio à participação na «Green Living 

Exhibition».
澳菱貿易行

Agência Comercial Ou Leng

10/7/2013 $ 5,000.00

天定有限公司

Fate Limited

10/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“亞太婚慶博覽2013”。

Subsídio à participação na «Asian Wedding 

Celebration Expo 2013».
歐亞口腔醫療中心

Au-Ah Clínica Dental

10/7/2013 $ 5,000.00

皇家酒窖

The Royal Wine Cellar

10/7/2013 $ 5,000.00

鏢有限公司

Companhia Darts Lda.

24/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“澳門國際啤酒節2013第二屆啤酒、葡

萄酒及烈酒博覽會暨美食嘉年華”。

Subsídio à participação na «Macau Interna-

tional Beer Festival 2013 — 2nd Beer, Wine & 

Spirits Expo Food Carnival».

保榮行貿易有限公司

Polifit Trading Limited

24/7/2013 $ 5,000.00

金泉酒莊

Golden Winery

24/7/2013 $ 5,000.00

陳衡記凍肉食品有限公司

Chan Hang Kei

24/7/2013 $ 5,000.00

嘉賢廣告有限公司

R&C Publicidade Lda.

24/7/2013 $ 5,000.00

愛爾蘭酒吧

Bar Irlandes

24/7/2013 $ 5,000.00

傲意貿易有限公司

AO-Idea Trading Company Ltd.

15/8/2013 $ 4,000.00 資助參加“2013國際家居建材博覽會”。

Subsídio à participação na «2013 International 

Home Expo».
德利貨運貿易

Agência Comercial Tak Lee Fo Van

15/8/2013 $ 4,000.00

移動電玩

Moobi Jogo

15/8/2013 $ 5,000.00

駿匯建築材料有限公司

Companhia de Materiais de Construção 

Chon Wai, Limitada

15/8/2013 $ 5,000.00

潮居

In Home

15/8/2013 $ 5,000.00

天利電業有限公司

Artigos Eléctricos Tin Lei Lda.

15/8/2013 $ 3,750.00

創天 15/8/2013 $ 4,000.00

聖諾盟健康家居用品澳門有限公司

Sociedade de Artigos de Saúde para Habitação 

Seng Nok Mang (Macau), Lda.

15/8/2013 $ 4,951.20

亞比迪國際有限公司

Abidi International Co. Ltd.

15/8/2013 $ 4,000.00



4216 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2014 年 3 月 26 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

愛家舍室內裝飾專門店

I-Can See Home Decor Store

15/8/2013 $ 5,000.00 資助參加“2013國際家居建材博覽會”。

Subsídio à participação na «2013 International 

Home Expo».
615 Concepts有限公司

615 Concepts Companhia Lda.

15/8/2013 $ 5,000.00

龍園地毡

Tapete Long Un

15/8/2013 $ 5,000.00

新基建（澳門）建築工程有限公司

Sun Kei Kin (Macau) Construção e Enge-

nharia Lda.

15/8/2013 $ 5,000.00

新築建設（澳門）有限公司

A-Novel Design & Construction (Macao) 

Ltd.

15/8/2013 $ 5,000.00

澳美傢俱廣場

Ou Mei Furniture Plaza

15/8/2013 $ 5,000.00

宜居設計有限公司

Comhome Design Limitada

15/8/2013 $ 5,000.00

日恆電器

Iat Hang Electric Applicance

15/8/2013 $ 3,000.00

瑞榮裝修工程

Soi Weng Chong Sau Kong Cheng

15/8/2013 $ 5,000.00

廸高設計

Deco Design

15/8/2013 $ 4,000.00

興華號木器廠

Fábrica de Mobiliário Heng Va Hou

15/8/2013 $ 5,000.00

我生活室內設計工程有限公司

I-Home Interior Design and Decoration 

Limited

15/8/2013 $ 5,000.00

澳捷電腦有限公司

Au Jet Computer Limited Company

15/8/2013 $ 5,000.00

捷通數碼系統工程有限公司

Tsit Tung Digital System and Engineering 

Company Ltd.

15/8/2013 $ 5,000.00

新國藝傢俬

Mobiliário San Kuok Ngai

15/8/2013 $ 5,000.00

活力旅行社有限公司

Energy Travel Agency Limited

15/8/2013 $ 4,000.00

城市之家傢俬家飾

City Square Home Furniture Homewares

15/8/2013 $ 1,856.70

天泰貿易有限公司

Devarana Trading Limited

15/8/2013 $ 5,000.00

開拓者有限公司

Companhia de Exploração Lda.

15/8/2013 $ 4,000.00
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澳氹傳統（香記肉乾） 24/5/2013 $ 5,000.00 資助參加“第十一屆中國（廈門）國際食品交易

博覽會”。

Subsídio à participação na «The 11th China 

(Xiamen) International Procurement Fair».

幸運來手信 24/5/2013 $ 5,000.00

QQ美食世界有限公司

QQ Food World Limited

24/5/2013 $ 5,000.00

葡萄酒釀造者產業聯盟中心

Winemakers’ Alliance

24/5/2013 $ 5,000.00

澳門真美香食品 24/5/2013 $ 5,000.00

嫁世堂有限公司

Grupo de Carisma Lda

15/8/2013 $ 4,000.00 資助參加“第28屆婚紗婚宴美容珠寶展”。

Subsídio à participação na «28th Wedding Ban-

quet, Beauty & Jewellery Expo».
華國旅遊社有限公司

Agência de Viagens e Turismo Vit Macau, 

Limitada

15/8/2013 $ 5,000.00

新囍點

New Happy Point

15/8/2013 $ 5,000.00

益泰隆 29/8/2013 $ 4,000.00 資助參加“2013中國（廣東）國際旅遊產業博覽

會”。

Subsídio à participação na «China (Guang-

dong) International Tourism Industry Expo 

2013».

環源科技實業有限公司

Sociedade de Indústria Tecnológica Recycled, 

Lda.

29/8/2013 $ 5,000.00

力達資訊服務有限公司

Netel Informação e serviços, Lda

29/8/2013 $ 5,000.00

天翺投資有限公司

Tio Investimento Lda.

4/7/2013 $ 5,000.00 資助參加“第三屆孕嬰兒用品展暨教育資源

展”。

Subsídio à participação na «3rd Baby, Mommy 

Products and Educational Resources Exhibi-

tion».

輝明五金工藝廠

Fábrica de Artes de Ferragens Fai Meng

4/9/2013 $ 28,450.00 資助參加“九月香港珠寶首飾展覽會”。

Subsídio à participação na «September Hong 

Kong Jewellery & Gem Fair».

花萃行

Agência Comercial Flower Best

4/7/2013 $ 18,576.00 “電子商務推廣鼓勵措施”。

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico».
誠一實業有限公司

Empresa Industrial Sincerer, Lda.

24/7/2013 $ 17,956.80

通發專業滅蟲有限公司

Controlo de Peste Profissional Tong Fat 

Lda.

24/7/2013 $ 13,860.00

信綽貿易有限公司

Centrium Comércio Lda.

26/9/2013 $ 20,000.00

世維行銷採購顧問有限公司

Companhia de Consultadoria de Compras e 

Vendas World Class, Lda.

24/7/2013 $ 20,000.00

溢源磁鐵磁膠

Iat Yuan Chi Ti Chi Kau

26/9/2013 $ 1,834.00
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衣色設計有限公司

Design Esta Studio Ltd.

30/10/2013 $ 1,639.70 “電子商務推廣鼓勵措施”。

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico».
思濠國際有限公司

Companhia Signal de Internacional Limita-

da

30/10/2013 $ 20,000.00

藝天企業香海岸香薰家族

Ngaitin Enterprise-Chelsea

30/10/2013 $ 17,956.80

誠光貿易有限公司

Agência Comercial Seng Kuong da Vittório 

Limitada

30/10/2013 $ 20,000.00

卓先酒店用品貿易

Cheers Hotel Supply Trading

27/11/2013 $ 13,860.00

偉華（集團）貿易有限公司

Sociedade de Importação e Exportação 

Viva (Grupo), Lda

27/11/2013 $ 13,860.00

佳利發展有限公司

Fomento Industrial Kai Lei, Lda

4/9/2013 $ 8,040.00 資助參加“第39屆廣東國際美博會”。

Subsídio à participação na «Guangdong Inter-

national Beauty Expo».

惠順行織帶廠

Wai Son Hong Chek Tai Chong

3/10/2013 $ 6,000.00 資助參加“2013澳門國際旅遊博覽會”。

Subsídio à participação na «2013 Macao Inter-

national Travel Expo».CNL設計

CNL Design

3/10/2013 $ 6,000.00

專利貿易行

Patent

3/10/2013 $ 6,000.00

城市文具精品商店

Artigos Papelaria Lembranças Seng Si

3/10/2013 $ 6,000.00

澳門青旅集團有限公司

Macao Cheng Loi Group Company Ltd.

3/10/2013 $ 11,285.00

夢幻洋行

Agência Comercial Sonho

3/10/2013 $ 6,000.00

南薰樓工藝社

Casa de Artesanato Nam Fan Lou

3/10/2013 $ 9,000.00

R車厘哥夫食品（澳門）有限公司

Alimentos de R-Cherikoff (Macau) Compa-

nhia Lda.

3/10/2013 $ 6,000.00

澳門飛沃創意文化產業有限公司 3/10/2013 $ 9,000.00

環球文化傳播有限公司

Mondial Companhia Difusora de Cultura, 

Lda.

3/10/2013 $ 9,000.00

童畫王國攝影有限公司

Companhia de Fotografar Kids Kingdom 

Lda.

12/9/2013 $ 3,094.80 資助參加“2013（秋）香港潮流購物展國慶大激

減暨第三屆開心遊樂嘉年華”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Trendy 

Buying Expo».
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Cheong Fong Import & Export Trading 12/9/2013 $ 17,213.40 資助參加“2013中國國際縫製設備展覽會”。

Subsídio à participação na «China Internatio-

nal Sewing Machinery & Accessories Show 

2013».

匠心網絡印刷廠有限公司

Unique Network Printing Factory Ltd.

20/6/2013 $ 18,211.90 資助參加“第十四屆新加坡禮品與贈品展”。

Subsídio à participação na «14th Singapore 

Gifts & Premiums Fair».
嘉明貿易行

Ka Ming Trading

20/6/2013 $ 19,681.90

日輝貿易有限公司

Companhia de Importação e Exportação 

Sunny, Lda.

26/9/2013 $ 16,531.00 資助參加“香港眼鏡展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Opti-

cal Fair».

日光低碳照明科研發展有限公司

Sun Light Low Carbon Illumination Tech-

nology Limited

16/10/2013 $ 22,900.70 資助參加“香港國際秋季燈飾展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Inter-

national Lighting Fair (Autumn Edition)».

何波記鋼鐵工程行

Agência Comercial Ferreiro Ho Po Kei

16/10/2013 $ 15,713.50 資助參加“香港國際建築裝飾材料及五金展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Inter-

national Building and Decoration Materials & 

Hardware Fair».

新天福一人有限公司

San Tin Fok Sociedade Unipessoal Lda.

24/10/2013 $ 9,283.50 資助參加“澳門娛樂展”。

Subsídio à participação na «Macau Gaming 

Show».
文瑞工程服務有限公司

Companhia de Engenharia e Serviço Main 

Ser Lda.

24/10/2013 $ 9,283.50

納帕谷有限公司

Napa Valley GD Ltd.

24/10/2013 $ 9,283.50

永記

Weng Kei

24/10/2013 $ 9,283.50

泰源國際投資有限公司

Companhia de Investimento Internacional 

Tai Un Lda.

14/11/2013 $ 5,000.00 資助參加“國際食品及時尚家品展2013”。

Subsídio à participação na «International Food 

and Housewares Fair 2013».

駿濠樂器貿易

Chun Ho Comércio de Instrumentos Musicais

14/11/2013 $ 4,951.20

數位電腦科技

Bit Computer Technology

14/11/2013 $ 5,000.00

友聯（國際）食品貿易有限公司

Union (International) Food Trading Co., 

Ltd.

14/11/2013 $ 5,000.00

聖諾盟健康家居用品澳門專門店

Loja de Artigos de Saúde para Habitação 

Seng Nok Mang em Macau

14/11/2013 $ 5,000.00

藝之寶傢俬

Ngai Chi Pou Mobílias

14/11/2013 $ 5,000.00
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創天貿易有限公司

Companhia de Comércio Sky Alpha Lda.

14/11/2013 $ 5,000.00 資助參加“國際食品及時尚家品展2013”。

Subsídio à participação na «International Food 

and Housewares Fair 2013».
夏威夷小結他中心 14/11/2013 $ 5,000.00

雅圖裝修

Decoração Nga Tou

14/11/2013 $ 5,000.00

淇茵行

Firma Kei Yen

14/11/2013 $ 5,000.00

愛家舍室內裝飾專門店

I-Can See Home Decor Store

14/11/2013 $ 5,000.00

達安中藥房

Tat On

14/11/2013 $ 5,000.00

建濠國際貿易有限公司

Companhia de Comércio Internacional Jian 

Ho, Lda.

14/11/2013 $ 5,000.00

盈宇貿易有限公司

L&R Sociedade Comercial Lda.

14/11/2013 $ 5,000.00

偉圖運動用品有限公司

Companhia de Artigos de Desporto Victo 

Lda.

20/11/2013 $ 5,000.00 資助參加“第六屆聖誕繽紛購物節”。

Subsídio à participação na «6th X’mas Shop-

ping Festival».

開心特賣場

Quinquilharia Hoi Sam

20/11/2013 $ 5,000.00

新金成發展貿易

Agência Comercial Desenvolvimento San 

Kam Seng

20/11/2013 $ 4,000.00

津萬出版有限公司

Publicação Chun Man Lda.

20/11/2013 $ 5,000.00

湯氏兄弟電子產業有限公司

Companhia de Manufactura de Electrónica 

Tong’s Brothers Lda.

27/11/2013 $ 5,000.00 資助參加“第六屆澳門國際動漫節”。

Subsídio à participação na «6th Macao Interna-

tional Animation & Comic Expo».

U-Trust 3/12/2013 $ 4,000.00 資助參加“首屆港澳優質生活展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong — Ma-

cau Quality Lifestyle Fair».
恆發國際

Hang Fat International

3/12/2013 $ 5,000.00

開心特賣場

Quinquilharia Hoi Sam

3/12/2013 $ 4,000.00

美利行

Agência Comercial Mei Lee

3/12/2013 $ 5,000.00

好環境環保產品廠

Fábrica de Produtos Ambientais Ecorite

3/12/2013 $ 4,000.00

Advivda Trading 3/12/2013 $ 5,000.00

奔達貿易公司

Bun Tat Trade Co.

3/12/2013 $ 5,000.00
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澳門莉雅斯時裝貿易行

Agência Comercial Nega C. Fashion — Macau

3/12/2013 $ 5,000.00 資助參加“首屆港澳優質生活展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong — Ma-

cau Quality Lifestyle Fair».
莉莉禮品店

Lei Lei Shop

3/12/2013 $ 5,000.00

富源空運貿易公司

Agência Comercial e Transportes de Carga 

Fu Yun

3/12/2013 $ 5,000.00

創興貿易行

Chong Heng Mao Iek Hong

3/12/2013 $ 5,000.00

津萬出版有限公司

Publicação Chun Man Lda.

10/12/2013 $ 5,000.00 資助參加“2013澳門動漫博覽會”。

Subsídio à participação na «Macau Animation 

Comic & Toy Expo 2013».
星願廣告

Astar Advertising

10/12/2013 $ 5,000.00

無極動畫一人有限公司

Estúdio de Animação Infinito Sociedade 

Unipessoal Lda.

10/12/2013 $ 5,000.00

大師級玩具禮品店

Master Club Toy & Gift Shop

10/12/2013 $ 5,000.00

Nuno Modelos, Lda. 10/12/2013 $ 5,000.00

破格設計

Poka Design

10/12/2013 $ 5,000.00

魔法師動畫工作室有限公司

Companhia de Estúdio de Animação Mor-

pheus Lda.

10/12/2013 $ 4,000.00

補之林食館

Estabelecimento de Comidas Pou Chi Lam 

Sek Kun

10/12/2013 $ 5,000.00 資助參加“第八屆中國遼寧（瀋陽）農業博覽會”。

Subsídio à participação na «The 8th Internatio-

nal Agriculture Exposition Shenyang China».

藝天企業香海岸香薰家族

Ngaitin Enterprise-Chelsea

26/9/2013 $ 5,000.00

女仕豪洋行

Agência Comercial Lexx Moda

26/9/2013 $ 5,000.00

同益百花魁醬園有限公司

Fábrica de Conservação de Frutos e Produtos 

Hortícolas (Achares) Tong Iec Pak Fa Fui, 

Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

嘉俊貿易（澳門）有限公司

Companhia de Comércio Jia Jun (Macau), 

Lda

26/9/2013 $ 5,000.00

富源空運貿易公司

Agência Comercial e Transportes de Carga 

Fu Yun

26/9/2013 $ 5,000.00
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實力堡澳門出入口貿易行

Setubal Agência Comercial Importação e 

Exportação

26/9/2013 $ 5,000.00 資助參加“第八屆中國遼寧（瀋陽）農業博覽會”。

Subsídio à participação na «The 8th Internatio-

nal Agriculture Exposition Shenyang China».

栢迪時貿易行

Brothers Trading

26/9/2013 $ 5,000.00

禮記餅家有限公司

Pastelaria Lai Kei Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

都天集團有限公司

Grupo Duty Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

澳港食品有限公司

Companhia de Alimentos Macau — Hong 

Kong Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

萬利來（澳門）實業公司

Cia. Man Lei Loi (Macau)

26/9/2013 $ 4,000.00

幸運來手信 26/9/2013 $ 4,000.00

南泰貿易行 26/9/2013 $ 5,000.00

豐記行

Fung Kei Trading

26/9/2013 $ 5,000.00

QQ美食世界有限公司

QQ Food World Limited

26/9/2013 $ 5,000.00

寶成行

Pou Seng Hong

26/9/2013 $ 4,000.00

永晟健康器械

Fortune Health Instrument

26/9/2013 $ 4,000.00

新金成發展貿易

Agência Comercial Desenvolvimento San 

Kam Seng

26/9/2013 $ 5,000.00

澳門真美香食品 26/9/2013 $ 4,000.00

專利貿易行

Patent

26/9/2013 $ 5,000.00

天元泰和集團有限公司

Tin Un Tai Wo Grupo Cia. Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

致裕製衣廠有限公司

Fábrica de Artigos de Vestuário Chi U, 

Lda.

26/9/2013 $ 5,000.00

澳門莉雅斯時裝貿易行

Agência Comercial Nega C. Fashion — Macau

26/9/2013 $ 5,000.00

朝日新鮮食品（澳門）有限公司

Chiu Iat (Macao) Nutritive Products Company, 

Ltd.

26/9/2013 $ 5,000.00
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夢幻洋行

Agência Comercial Sonho

26/9/2013 $ 5,000.00 資助參加“第八屆中國遼寧（瀋陽）農業博覽會”。

Subsídio à participação na «The 8th Internatio-

nal Agriculture Exposition Shenyang China».
澳門納米生活健康概念館

Macau Nano Life Health Concept Gallery

26/9/2013 $ 5,000.00

展恆實業有限公司

Toplus Industrial e Comercial Companhia 

Lda.

24/10/2013 $ 9,234.00 資助參加“2013年科隆國際休閒、體育設施及泳

池設備展”。

Subsídio à participação na «2013 International 

Trade Fair for Amenity Areas, Sports and Pool 

Facilities (FSB 2013)».

新成峰

San Seng Fung

11/10/2013 $ 4,744.80 資助參加“2013中國杭州文化創意產業博覽會”。

Subsídio à participação na «2013 China Hangzhou 

Cultural & Creative Industry Expo».
Enjoying Art 11/10/2013 $ 6,442.80

聯和綜合制作有限公司

Linco Integrated Production Co. Ltd.

11/10/2013 $ 4,744.80

上品設計有限公司

Folio Estúdio Design Lda.

11/10/2013 $ 6,442.80

無雙禮品及獎品有限公司

Unique Gift & Premium Co. Ltd.

11/10/2013 $ 6,442.80

魔法師動畫工作室有限公司

Companhia de Estúdio de Animação Mor-

pheus Lda.

11/10/2013 $ 4,744.80

永記建材有限公司

Weng Kei Building Material Ltd.

30/10/2013 $ 15,214.50 資助參加“第九屆國際酒店展”。

Subsídio à participação na «The 9th International 

Hotel Expo».
雅士酒店用品有限公司

Companhia de Artigos Hoteleiros Arts 

Lda.

30/10/2013 $ 15,214.50

高潔機械設備行

Kou Kit Machinery & Equipments

30/10/2013 $ 15,574.50

文明智能廚房設備有限公司

Equipamento de Cozinha Civilização Inteli-

gente Lda.

30/10/2013 $ 15,214.50

耀達機電工程有限公司

Ledtrotech — Companhia de Engenharia 

Electromecânica Lda.

30/10/2013 $ 15,214.50

誠廣告創作有限公司

Zoom Creative Advertising Co. Ltd.

16/1/2013 $ 5,000.00 資助參加“澳門癸巳年——年宵購物節”。

Subsídio à participação na «Macau New Year’s 

Eve Shopping Festival 2013».

大興糧油食品有限公司

Tai Heng Foods Co. Ltd.

31/7/2013 $ 2,781.00 資助參加“夏日繽紛購物節”。

Subsídio à participação na «Summer Shopping 

Festival».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

百利成漫畫天地

Centro Revista Pak Lei Seng

26/9/2013 $ 11,628.60 資助參加“2013光州國際文化創意產業展”。

Subsídio à participação na «Gwangju Ace Fair 

2013».
2K文化製作 26/9/2013 $ 8,017.20

新皇冠動漫基地

New Crown Comic Zone

26/9/2013 $ 6,708.60

超希達貿易行

Ag. Chio Hei Tat Trading

14/11/2013 $ 5,000.00 資助參加“國際文化藝術品交易會”。

Subsídio à participação na «Cosmopolitan 

Cultures & Fine Art Fair».

星視服務有限公司

Macsat Serviços de Satélite, Lda.

14/8/2013 $ 2,851.20 資助參加“2013中國——貴陽國際特色農產品交

易會”。

Sub s íd io à pa r t ic ipaç ão na «2013 C h i na 

Guiyang International Featured Commodity 

Fair of Agricultural Product».

佳利發展有限公司

Fomento Industrial Kai Lei, Lda

26/9/2013 $ 26,138.30 資助參加“亞太區美容展”。

Subsídio à participação na «Cosmoprof Asia».

呂維達

Lu Wai Tat

9/10/2013 $ 10,000.00 獎學金（旅遊學院）。

Prémios Académicos — IFT.

蔣美齡

Cheong Mei Leng

9/10/2013 $ 10,000.00 

李志豪

Lei Chi Hou

15/5/2013 $ 12,000.00 實習費用（9-12月）。

Subsídio a estagiários (Setembro-Dezembro).

澳門付貨人協會 

Associação dos Fretadores de Macau

19/6/2013 $ 408,530.70 資助澳門付貨人協會、澳門廠商聯合會、澳門出

入口商會及澳門紡織商會於“第十八屆澳門國際

貿易投資展覽會”設置「澳門工商經貿館」展館

之餘額費用。

Subsídio dos custos para a instalação do Pavi-

lhão Industrial e Comercial de Macau na 18.ª 

Feira Internacional de Macau (MIF) aos à As-

sociação dos Fretadores de Macau, Associação 

Industrial de Macau, Associação dos Exporta-

dores e Importadores de Macau e Associação 

de Comerciantes Têxtil de Macau.

國際葡語市場企業家商會

Associação Comercial Internacional para 

os Mercados Lusófonos

19/6/2013 $ 5,560.00 資助於“第十八屆澳門國際貿易投資展覽會”設

置「國際葡語市場企業家」展館之費用。

Subsídio dos custos para a instalação do Pavi-

lhão da Associação Comercial Internacional 

para os Mercados Lusófonos na 18.ª Feira In-

ternacional de Macau (MIF).

澳門銀行公會

Associação de Bancos de Macau

19/6/2013 $ 42,848.86 資助於“第十八屆澳門國際貿易投資展覽會”期

間舉辦「金融產品介紹及研討會」之費用。

Subsídio dos custos para a realização do Semi-

nário sobre os Produtos e Serviços Financeiros 

durante a 18.ª Feira Internacional de Macau 

(MIF).
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二零一四年三月十四日於澳門貿易投資促進局

主席 張祖榮

（是項刊登費用為 $25,925.00）

通 告

本局於二零一三年八月十四日第三十三期《澳門特別行政區

公報》第二組內刊登了二零一三年第二季度獲資助的名單，因以

下企業未能於二零一三財政年度決算，現取消該年度的相關資

助，名單如下：

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 14 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Cheong Chou Weng.

(Custo desta publicação $ 25 925,00)

Aviso

Relativamente à lista de apoios financeiros concedidos pelo 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Ma-
cau (IPIM) no 2.º trimestre do ano 2013, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, 
II Série, de 14 de Agosto de 2013, o IPIM vem cancelar a con-
cessão do subsídio às seguintes empresas devido à sua falta de 
encerramento de contas das respectivas despesas no ano eco-
nómico de 2013:

受資助實體

Entidade beneficiária

取消撥給之金額

Montante atribuído

色色婚紗攝影一人有限公司

Fotografias de Casamento Sek Sek, Sociedade Unipessoal Lda.

$ 5,000.00 

總額

Total

$ 5,000.00 

二零一四年三月十四日於澳門貿易投資促進局

主席 張祖榮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

澳門特別行政區財政儲備

二零一三年度報告書及帳目

目 錄

1. 財政儲備介紹

2. 投資策略及管理

 2.1 資本市場投資

 2.2 外匯市場投資

 2.3 貨幣市場投資

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 14 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Cheong Chou Weng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Reserva Financeira da RAEM

Relatório anual das demonstrações financeiras da reserva 

financeira da RAEM referente ao exercício de 2013

Índice

1. Introdução sobre a reserva financeira

2. Estratégias prosseguidas nas aplicações para investimento 
e gestão

 2.1 Aplicações no mercado de capitais

 2.2 Aplicações no mercado cambial

 2.3 Aplicações no mercado monetário
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3. 年度帳目

 3.1 資產負債表分析

 3.2 營運結餘分析

4. 監察委員會關於年度帳目的意見

附錄：二零一三年十二月三十一日財政儲備的資產負債分析表

 1. 財政儲備介紹

澳門特別行政區財政儲備根據於2012年1月1日生效的第

8/2011號法律成立，並由澳門金融管理局負責其投資管理。特區

政府冀透過設立財政儲備投資組合，妥善管理澳門特別行政區

的財政盈餘，以達到發揮政府財政盈餘的最大效益及防範未來

的財政風險。

財政儲備由基本儲備及超額儲備兩部分組成。基本儲備是

指為澳門特別行政區公共財政支付能力提供最後保障的財政儲

備，金額相當於經立法會審核並通過的最近一份財政預算所載

的中央部門開支撥款的1.5倍。而超額儲備則主要用於配合政府

公共財政政策施行，保障公共財政支付能力，尤其可為澳門年度

財政預算赤字及有利於社會和經濟發展的資金需求提供財政支

持，其金額為滿足基本儲備後的財政儲備結餘。

2013年初，財政儲備的資產總額為1,002億澳門幣。隨著澳

門特區2011財政年度的中央預算結餘於年初轉入財政儲備，加

上年內的累計營運收益，至年末財政儲備總額已增至約1,689億

澳門幣。相對於2012年初成立時僅為988億澳門幣的啟動規模，

在過去近兩年間財政儲備錄得顯著增長。

2. 投資策略及管理

2013年內，隨著財政儲備整體規模的逐步提升，澳金管局在

確保“基本儲備”按法定要求足以涵蓋政府預算之中央部門開支

撥款總額1.5倍的同時，亦因應佔比趨升的“超額儲備”所配對

之投資風險屬性可較具彈性，在總體風險可控的情況下，把握市

3. Contas anuais

 3.1 Análise do balanço

 3.2 Análise dos resultados operacionais

4. Parecer da Comissão de Fiscalização sobre as contas anuais

Anexo: Sinopse dos valores activos e passivos da reserva fi-
nanceira da RAEM em 31 de Dezembro de 2013

1. Introdução sobre a Reserva Financeira

A reserva financeira da Região Administrativa Especial de 
Macau foi criada pela Lei n.º 8/2011, que entrou em vigor em 
1 de Janeiro de 2012, sendo a sua gestão e investimento as-
segurados pela Autoridade Monetária de Macau. Através da 
criação da carteira de aplicações para investimento da reserva 
financeira, o Governo da RAEM pretende providenciar uma 
melhor gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, a fim 
de obter o máximo proveito dos respectivos recursos e prevenir 
os riscos financeiros futuros.

A reserva financeira é constituída por duas componentes, 
a reserva básica e a reserva extraordinária. A reserva básica 
é a parte da reserva financeira destinada a oferecer a última 
garantia para a capacidade de pagamento das finanças públicas 
da RAEM e equivale a 150% da totalidade das dotações da 
despesa dos serviços centrais, constante do último orçamento 
examinado e aprovado pela Assembleia Legislativa, enquanto 
que a reserva extraordinária se destina a promover a imple-
mentação da política relativa às finanças públicas da RAEM 
e a oferecer uma garantia para a capacidade de pagamento 
das mesmas, podendo ser aproveitada, nomeadamente, para 
facultar apoio financeiro ao eventual défice orçamental anual 
da RAEM, bem como os recursos financeiros necessários para 
favorecer o desenvolvimento socioeconómico. O valor da re-
serva extraordinária é equivalente aos saldos remanescentes da 
reserva financeira após a satisfação da reserva básica.

No início de 2013, o valor total dos activos afectos à reserva 
financeira ascendeu a MOP100,2 mil milhões. Com a trans-
ferência, para a reserva financeira, dos saldos do orçamento 
central da RAEM do ano económico de 2011, e com as recei-
tas de exploração acumuladas ao longo do ano, o valor total 
da reserva financeira, até finais do ano, aumentou para o nível 
aproximado de MOP168,9 mil milhões. Ao longo dos últimos 
dois anos, a reserva financeira foi marcada por um crescimento 
substancial, em comparação com a sua dimensão inicial em 
2012, que era, apenas, na ordem de MOP98,8 mil milhões.

2. Estratégias prosseguidas nas aplicações para investimen-
to e gestão

Com o aumento gradual da dimensão geral da reserva finan-
ceira, no decorrer do ano de 2013, para além de se assegurar 
que, em conformidade com as disposições legais aplicáveis, a 
«reserva básica» se manteve, num nível que cobriu, de forma 
confortável, 150% da totalidade das dotações das despesas 
dos serviços centrais, constantes no orçamento do Governo, a 
AMCM aproveitando, também, as oportunidades do mercado, 
diversificou, de modo apropriado e em circunstâncias em que 
os riscos gerais são controláveis, a carteira de activos da re-
serva financeira, tendo em atenção o aumento notável do peso 
da «reserva extraordinária», cuja natureza de risco das suas 
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場機會適度把財政儲備資產組合多元化，冀在維護儲備資產安

全性與流動性的基礎上，爭取較高的相應回報。

2.1 資本市場投資

於2013年，環球金融市場因憂慮美國聯儲局退出量化寬鬆

措施的時間及規模的不確定性而持續波動，美國聯儲局主席的

更替亦令部份投資者對指標性利率前景深感困惑。在市場環境

逆轉的情況下，財政儲備採取審慎方式控制投資組合的存續期

風險，冀透過合理調整部署以減低當利率上升態勢超出預期時

對組合帶來的負面影響。

為擴展資產配置多元化，財政儲備逐步提升了在岸及離岸

人民幣債券所佔的比重。年內，人民銀行經澳門金融管理局申請

後，把財政儲備的內地銀行間債券市場投資額度由原來100億人

民幣增至200億人民幣。 另一方面，香港、倫敦及新加坡的離岸

人民幣債券市場亦因普遍受國際投資者歡迎而繼續擴容，有見

及此，財政儲備把握市場機遇適時增加離岸人民幣產品的投資，

從而為年度回報注入另一有利元素。

至於海外債券市場方面，因投資者對美國聯儲局行將減少買

債的憂慮揮之不散，致使整體海外債券市場在2013年內表現遜

色。財政儲備投資組合為避免所持海外債券資產受到不明朗的

市場前景拖累，藉大市持續波動所能提供的機會選擇性鎖定個

別相對可觀的信用風險溢價以助鞏固整體收益，分段引入息差

較具吸引力的優質債券，同時亦嚴謹監控其潛在風險以有效保

障資本金。

整體而言，2013年債券佔財政儲備的比重因應期內不同

階段的入市時機獲策略性提高，由年初的約45% 增至年末的

60%，當中包括期內增持的人民幣債券。

aplicações é classificada de «uma maior flexibilidade», tudo 
isto com o objectivo de obter mais rendimentos, com base na 
preservação da segurança e liquidez dos activos integrantes da 
reserva.

2.1  Aplicações no Mercado de Capitais

Em 2013, os mercados financeiros internacionais foram mar-
cados por flutuações constantes devido à incerteza derivada do 
«timing» e da dimensão das medidas do «Quantitative Easing» 
(QE), que a Reserva Federal tem intenção de terminar. A subs-
tituição do Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos 
da América foi, igualmente, factor que conduziu a receios de 
alguns investidores em relação às taxas indicadoras. Num con-
texto em que se verificou uma reversão no ambiente do merca-
do, a reserva financeira adoptou uma actuação prudente para 
controlar os riscos nas renovações das carteiras de aplicações, 
de modo a minimizar, através de ajustamentos e estratégias, 
as consequências negativas a incorrer nas mesmas, quando há 
imprevisibilidade quanto às tendências crescentes das taxas de 
juros.

Com vista a alargar a diversificação na afectação dos acti-
vos, a reserva financeira reforçou, de forma gradual, o peso 
dos títulos em RMB «onshore» e «offshore». Durante o ano 
em apreço, a solicitação da Autoridade Monetária de Macau, 
o Banco Popular da China elevou o limite para as aplicações 
da reserva financeira, no mercado inter-bancário de títulos 
do Continente, do nível inicial de RMB10 mil milhões para 
RMB20 mil milhões. Por outro lado, os mercados de títulos 
em RMB «offshore» de Hong Kong, Londres e Singapura 
continuaram a expandir-se, face à receptibilidade geral dos 
investidores internacionais; assim, a reserva financeira elevou, 
atempadamente, as aplicações nos produtos em RMB «offsho-
re», com o aproveitamento das oportunidades a ocorrer no 
mercado, o que constituiu outro elemento favorável a reflectir 
nos rendimentos anuais.

No que concerne ao mercado de títulos do exterior, tendo 
em atenção que permanecem as preocupações dos investidores 
sobre a redução dos títulos a comprar pela Reserva Federal, tal 
resultou, em 2013, numa «performance» menos favorável, na 
generalidade, dos mercados de títulos no exterior. Na gestão da 
reserva financeira, para evitar que os activos em títulos no ex-
terior, detidos por aquela na sua carteira de aplicações, sejam 
arrastados pela incerteza quanto à evolução futura, por um 
lado, através das oportunidades derivadas das flutuações con-
tínuas nos mercados, fixou-se, opcionalmente, determinados 
prémios de risco de crédito, relativamente mais favoráveis em 
termos relativos, para efeitos de consolidação dos rendimentos 
gerais e, por outro, introduziu-se, seccionalmente, na carteira, 
títulos de qualidade mais atraentes, em termos de «spreads» 
nas taxas de juros, bem como se observou, de forma rigorosa, 
os riscos potenciais, no sentido de preservar, eficazmente, o ca-
pital da reserva financeira.

Na generalidade, em 2013, o «peso» representado pelos 
títulos na reserva financeira foi, de acordo com a estratégia 
delineada, reforçado, em consequência das aquisições destes, 
através da concretização de diversas oportunidades, em diferentes 
fases, sendo elevado, de 45% para o nível de 60%, respectiva-
mente, no início e em finais do ano, onde se englobam os títu-
los em RMB que foram reforçados durante o ano.
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2.2 外匯市場投資

財政儲備外匯組合保持適度多元和靈活性的策略。年內，人

民幣匯價一直穩步上升，財儲適時增加離岸人民幣的持倉量，配

合持續擴大的離岸人民幣債券投資和銀行同業存款以爭取人民

幣升值和較高息的回報。由於離岸人民幣在外匯組合的比重於

年初已達至策略性水平，加上人民幣匯價其後已累積頗大的升

幅，為免承受未來出現匯價波動和調整的外匯風險，離岸人民幣

比重一直保持在策略性水平。另一方面，配合前述人民銀行新批

核的內地銀行間債券投資額度，財儲亦相應增持在岸人民幣。其

他外幣持倉量則因應市場情況和外幣匯價走勢表現適時調整，

而新增外幣債券投資所需的資金以貨幣掉期協議獲得。在外匯

風險管理方面，持續觀察人民幣匯價動向，分析人民幣期權的對

沖成本及人民幣在不同匯價水平的盈虧狀況，謹慎制定在預設

的匯價水平執行對沖的策略。

2.3 貨幣市場投資

貨幣市場的投資以銀行同業存款為主，存放於香港、澳門和

海外各地的金融機構。為提高整體投資回報，貨幣市場投資組合

年內實行了一系列優化措施。首先，將貨幣市場的資金配置保持

在一個較低水平，以增加其他資產類別的投資，爭取較高的中、

長期回報；同時，鑑於海外和本地中資銀行在期內以高於一般市

場利率的優惠吸取離岸人民幣存款，財儲在適度擴大海外和本

地中資銀行信貸限額的配合下，增加較長期限的離岸人民幣存

款，一方面鎖定相對較高和穩定的回報，另一方面也支持本地金

融業發展。在信貸風險管理上，本局適時跟進國際評級機構最新

評級報告，按相關規定調整主權國和金融機構的信用限額，並優

先選擇較高信用評級的銀行作較長期的投放。截至年底，貨幣市

場資產佔財政儲備總額的39%，其中離岸人民幣存款佔總存款

2.2  Aplicações no Mercado Cambial

A reserva financeira tem continuado a adoptar, para a sua 
carteira de aplicações, estratégias de diversificação apropriada 
e de alguma flexibilidade. Atendendo que, ao longo do ano, o 
câmbio do RMB elevou-se, de forma estável e progressiva, a 
reserva financeira reforçou, atempadamente, a posição a afec-
tar do RMB «offshore», para efeitos de harmonização com a 
expansão contínua das aplicações nos títulos em RMB «offsho-
re» e depósitos inter-bancários, no sentido de acompanhar a 
valorização do RMB e tentar obter rendimentos derivados dos 
juros elevados. Atendendo ao peso do RMB «offshore», afecto 
à carteira cambial, que atingiu, logo no início do ano, o nível 
estratégico, acrescido da grande valorização cambial acumu-
lada do RMB, justificou-se a manutenção contínua do peso do 
RMB «offshore» naquele nível, com vista a evitar o risco cam-
bial decorrente das flutuações e ajustamentos futuros no câm-
bio. Por outro lado, em consequência da quota para aplicações 
em títulos do mercado inter-bancário do Continente, concedi-
da, em data recente, pelo Banco Popular da China, reforçou-
-se, na reserva financeira, a detenção do RMB «onshore», 
enquanto que as posições de títulos em outras moedas foram, 
oportunamente, ajustadas, em função da situação no mercado 
e na evolução cambial das moedas externas; para além dessa 
actuação, os fundos necessários à nova aquisição de títulos de 
moeda externa foram obtidos através de acordos de «SWAPS» 
de divisas. No que respeita à gestão do risco cambial, a mesma 
foi realizada através da observação constante da evolução cam-
bial do RMB, da análise dos custos de «hedging» das opções 
em RMB e da análise dos lucros e perdas em diferentes níveis 
de câmbio do RMB, para o que foram definidas estratégias 
prudentes de «hedging», a serem executadas em níveis pré-
-estabelecidos.

2.3  Aplicações no Mercado Monetário

As aplicações no mercado monetário residiram essencial-
mente nos depósitos inter-bancários efectuados em instituições 
financeiras de Hong Kong, Macau e noutras jurisdições. Com 
o objectivo de se elevar o rendimento geral das aplicações, 
durante o ano, foram implementadas na respectiva carteira 
referente ao mercado monetário, uma série de medidas con-
ducentes a uma melhoria global. Essas acções assentaram, em 
primeiro lugar, na manutenção de um nível relativamente baixo 
dos fundos a afectar ao mercado monetário, com a finalidade 
de reforçar as aplicações em activos de outra natureza para 
conseguir uma maior rentabilidade, a médio e longo prazos e, 
em segundo, no aumento dos depósitos em RMB «offshore», 
com prazos mais alargados, visando, por um lado, fixar os ren-
dimentos relativamente elevados e estáveis e, por outro, incen-
tivar o desenvolvimento do sector financeiro local, medida esta 
que está em harmonia com a expansão apropriada do limite 
de crédito na medida em que, durante o ano em apreciação, 
os bancos do exterior e os bancos chineses locais pretenderam 
captar depósitos em RMB «offshore», através de acções pro-
mocionais com base em taxas superiores às praticadas no mer-
cado. No que concerne à gestão do risco do crédito, a AMCM 
continuou a receber relatórios periódicos e actualizados rela-
tivos aos «ratings» emitidos pelas agências de notação inter-
nacionais, no sentido de ajustar o limite do crédito a afectar 
às dívidas soberanas e às instituições financeiras, em função 
das normas correspondentes, optando, «a priori», pelos bancos 
com notações mais elevadas para realizar aplicações de longo 
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的比重由去年的10%大幅增至45%；由於外判基金經理管理的

股票投資組合即將開展，所需資金需作短期投放，若扣除該筆資

金，貨幣市場資產比重則下降至去年同期水平，約為財政儲備總

額的31%。

3. 年度帳目

3.1 資產負債表分析

截至2013年12月31日，財政儲備的財政狀況概述於表1。

prazo. Até finais do ano anterior, os activos afectos ao mercado 
monetário representavam 39% do valor total da reserva finan-
ceira, dos quais, o peso dos depósitos em RMB «offshore» foi 
reforçado, de uma forma acentuada, do nível de 10%, do exer-
cício anterior, para o nível de 45%, do ano em curso; adicio-
nalmente, tendo em atenção o desenvolvimento, em breve, da 
carteira de aplicações em acções, a gerir por gestores externos, 
justifica-se a aplicação a curto prazo dos fundos necessários e, 
com dedução destes, o «peso» dos activos no mercado monetá-
rio diminuirá para o nível do mesmo período do ano transacto, 
representando, assim, 31% da totalidade da reserva financeira.

3. Contas anuais

3.1 Análise do balanço

A situação financeira da reserva financeira, reportada a 31 
de Dezembro de 2013, está reflectida no Quadro 1.

（仟元澳門幣計）

資產負債分析表

項目  31.12.2013 組合比率  31.12.2012 組合比率 變動數值

（1） % （2） %  （1）—（2） %

資產 168,898,934 100.000 100,242,832 100.000 68,656,102 68.5

銀行結存 65,939,383 39.041 31,192,185 31.117 34,747,198 111.4

海外債劵 101,202,313 59.919 68,541,803 68.376 32,660,510 47.7

其他投資 1,917 0.001 1,443 0.001 474 32.8

其他資產 1,755,321 1.039 507,401 0.506 1,247,920 245.9

  

負債 0 0.000 2,631 0.003 (2,631) -100.0

其他負債 0 0.000 2,631 0.003 (2,631) -100.0

儲備資本 168,898,934 100.000 100,240,201 99.997 68,658,733 68.5

基本儲備 111,920,682 66.265 98,801,085 98.562 13,119,597 13.3

超額儲備 52,064,303 30.826 58,262 0.058 52,006,041 89262.4

本期盈餘 4,913,949 2.909 1,380,854 1.377 3,533,095 255.9

Quadro 1 – Análise do Balanço

(Unidade: 103 patacas)

RUBRICA  31.12.2013 %  31.12.2012 % VARIAÇÃO

(1) (2)  (1) - (2) %

ACTIVO 168,898,934 100.000 100,242,832 100.000 68,656,102 68.5

Depósitos e contas correntes 65,939,383 39.041 31,192,185 31.117 34,747,198 111.4

Títulos de crédito 101,202,313 59.919 68,541,803 68.376 32,660,510 47.7

Outras aplicações 1,917 0.001 1,443 0.001 474 32.8
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Quadro 1 – Análise do Balanço

(Unidade: 103 patacas)

Outros valores activos 1,755,321 1.039 507,401 0.506 1,247,920 245.9

  

PASSIVO 0 0.000 2,631 0.003 (2,631) -100.0

Outros valores passivos 0 0.000 2,631 0.003 (2,631) -100.0

RESERVAS 
PATRIMONIAIS

168,898,934 100.000 100,240,201 99.997 68,658,733 68.5

Reserva básica 111,920,682 66.265 98,801,085 98.562 13,119,597 13.3

Reserva extraordinária 52,064,303 30.826 58,262 0.058 52,006,041 89262.4

Resultado do exercício 4,913,949 2.909 1,380,854 1.377 3,533,095 255.9

財政儲備的資產主要由銀行同業存款及海外債券所組成，

至年底分別佔總資產 39% 及59.9%。以定期為主之銀行存款較

上年增加了111.4%，而海外債券亦同時增加了47.7%。海外債券

主要分為可供出售債券及持到期滿之債券，可供出售債券以公平

值列帳，年底錄得417.8億澳門幣，較去年減少15.1%。而持到期

滿之債券則以攤銷成本值列帳，至年底錄得594.2億澳門幣，較

2012年年底增加207.4%。

財政儲備的初期資本是根據第8/2011 號法律所轉入之988.6

億澳門幣。按照該法律的第四條第二款及第五條第二款之規定，

於2013年底基本儲備之金額為1,119.2億澳門幣，而超額儲備為

520.6億澳門幣，總金額較去年增加了65.9%。主要增幅是2011年

財政年度預算結餘之轉入。

截至2013年12月31日，累計盈餘錄得4,913,948,894.56澳門

幣，全數將撥予財政儲備“ 712-累積盈餘”帳目。

3.2 營運結餘分析

踏入2013年，財政儲備於其投資組合中積極調升債券部分

的權重，總體債券佔比由年初的約45%提高至年末的60%，當中

顯著增加了人民幣計價的債券產品。年內，財政儲備獲人民銀行

增批100億人民幣的內地銀行間債券市場投資額度，令在岸人民

Os depósitos e contas correntes e os títulos de crédito consti-
tuíam as maiores componentes das aplicações da reserva finan-
ceira, detendo, respectivamente, as quotas de 39% e 59,9% do 
total, no final do ano em apreço. Em relação ao exercício tran-
sacto, o valor dos depósitos e contas correntes, principalmente 
o dos depósitos a prazo aumentou 111,4%, bem como dos 
títulos de crédito, o qual também registou um aumento, neste 
caso, de 47,7%. Os títulos de crédito foram desdobrados em tí-
tulos disponíveis para venda e títulos mantidos até ao seu ven-
cimento, sendo os primeiros registados pelo critério do justo 
valor, tendo os mesmos, em relação ao ano anterior, registado 
uma diminuição de 15,1%, atingindo o montante de 41,78 mil 
milhões de patacas no final de 2013. Por outro lado, os títulos 
mantidos até ao seu vencimento foram registados pelo critério 
do valor de custo amortizado, tendo os mesmos, em relação ao 
ano transacto, registado um aumento de 207,4%, ascendendo 
ao valor de 59,42 mil milhões de patacas no final de 2013.

A estrutura patrimonial inicial da reserva financeira foi, 
assim, de 98,86 mil milhões de patacas, constituída de acordo 
com o estabelecido na Lei n.º 8/2011. Atendendo ao determi-
nado no n.º 2 do artigo 4.º e no n.º 2 do artigo 5.º desse diploma, 
os montantes da reserva básica e da reserva extraordinária 
ascendiam, no final de 2013, respectivamente, a 111,92 mil 
milhões de patacas e a 52,06 mil milhões de patacas, tendo o 
valor global, comparativamente a 2012, aumentado em 65,9%, 
tendo esse acréscimo sido devido à transferência do saldo do 
orçamento do ano 2011.

O resultado acumulado ascendeu, em 31 de Dezembro de 
2013, a MOP 4.913.948.894,56, sendo incorporado na conta de 
«n.º 712 – Reservas acumuladas».

3.2  Análise dos resultados operacionais

No início de 2013, reforçou-se na reserva financeira, de uma 
forma activa, o «peso» dos títulos, na sua carteira de aplicações 
e o mesmo foi aumentado, de cerca de 45%, no início do ano, 
para 60% no final do ano, dos quais, os produtos de títulos 
denominados em RMB foram elevados de uma forma substan-
cial. No decorrer do ano, o Banco Popular da China aumentou 
RMB 10 mil milhões para aplicações pela reserva financeira, 
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no mercado inter-bancário de títulos do Continente, o que re-
sultou na extensão da carteira em RMB «onshore». Acompa-
nhando o desenvolvimento crescente dos mercados em RMB, 
de Hong Kong, Singapura e Londres, a reserva financeira re-
forçou, oportunamente, a sua posição dos produtos em RMB 
«offshore», de modo a aliviar, de certa maneira, as restrições 
impostas para as aplicações, em consequência das medidas 
de aprovação por quota, adoptadas no mercado de títulos do 
Continente. Na gestão das aplicações da reserva financeira 
aproveitou-se, efectivamente, as oportunidades verificadas nos 
mercados em RMB e fixaram-se, sectorialmente, os níveis pre-
ferenciais de rendimentos dos títulos, com o aproveitamento da 
tendência crescente das taxas de juros, em consequência das 
políticas restritivas e da falta de fundos, em termos relativos, 
no sistema económico do Continente. No que diz respeito aos 
mercados principais dos títulos no exterior, o preço destes foi, 
na generalidade, pressionado, como resultado das decisões 
tomadas pela Reserva Federal sobre a redução da compra de 
títulos. No entanto, atendendo que foram pré-estabelecidas 
estratégias sobre a redução de aplicações em títulos a médio e 
longo prazo e, de igual modo, se ajustou o foco estratégico para 
se centralizar nas compras de obrigações de taxa flutuante ou 
taxa fixa a curto prazo, assim, evitou-se através, da aquisição 
de títulos de dívida de crédito de qualidade, o impacto da curva 
ascendente das taxas de juros dos Estados Unidos da América 
e da Europa na reserva financeira, tendo esta sido beneficiada 
com «spreads» de crédito mais atraentes, que contribuíram 
para o aumento dos rendimentos das aplicações. Em termos de 
retrospectiva sobre o ano de 2013, os rendimentos derivados 
de títulos ascenderam a MOP1,85 mil milhões e continuaram 
a constituir a maior fonte individual de receitas da reserva 
financeira no ano em análise, correspondendo a uma taxa de 
rentabilidade anual na ordem de 2,24%, enquanto que a taxa 
de rentabilidade anual dos títulos (como indicadores) america-
nos de curto prazo, que é utilizada habitualmente, no mercado 
internacional de capitais, como parâmetro de referência, se 
situou em 0,40%.

No decorrer do ano, tendo em atenção que a Reserva Fede-
ral continuou a adoptar políticas monetárias de QE, as taxas 
de juros do dólar americano (USD) permaneceram, num hori-
zonte temporal prolongado, num nível extremamente baixo, o 
que justificou, de uma forma inevitável, um movimento igual 
na taxa de juros do dólar de Hong Kong. Pelo contrário, a taxa 
de juros do RMB «offshore» permaneceu em nível relativa-
mente alto, pelo que o peso de depósitos em RMB, na reserva 
financeira, foi reforçado, acentuadamente, o que conduziu a 
rendimentos relativamente elevados nas aplicações no mercado 
monetário, no contexto em que a taxa de juro é muito baixa. 
Até 31 de Dezembro de 2013, os depósitos da reserva finan-
ceira registaram rendimentos derivados dos juros na ordem de 
MOP1,3 mil milhões, o que equivale a uma taxa de rentabilida-
de anual de 1,73%, muito superior ao nível de 0,57% registada 
no mesmo período do ano transacto. Por outro lado, nos re-
sultados derivados da valorização de divisas, foram registados 
lucros, na ordem de MOP1,73 mil milhões, representando uma 
taxa de rentabilidade anual de 1,08%, o que se deve à valoriza-
ção cambial do RMB.

Em resumo, em finais de 2013, o valor total não auditado da 
reserva financeira ascendeu a MOP168,9 mil milhões, corres-
pondendo a uma taxa de rentabilidade anual de 3,02%. 

幣組合得到進一步擴充。而隨著香港、新加坡以至倫敦各地之人

民幣市場相繼穩步發展，財政儲備亦適時增加了離岸人民幣產

品的持有量，一定程度上紓緩了內地債券市場採用配額審批所

造成的投資限制。在實際投資操作上，財政儲備有效把握人民幣

市場機會，利用內地貨幣政策偏緊及經濟體系銀根相對短缺而

引致之息率走高趨勢，分段鎖定較佳之債券息率水平。至於海外

主要債市方面，由於受到聯儲局即將縮減買債計劃之決定影響，

債券價格普遍受壓。然而，財政儲備因預先部署減低對中長期

債券之投資，調整策略重點以集中置入浮息債券或短期定息債

券，助投資組合避過歐美息率曲線上調的衝擊，而通過配置優質

信用債，亦能受惠於較吸引之信貸息差水平，從而進一步提高投

資回報。回顧2013年，債券整體收益達18.5億澳門幣，繼續成為

財政儲備年內最大的單項收入來源，其相應的年度化回報率為

2.24%，而在國際資本市場上常被用作參考基準的指標性美國

短期國債年度化回報率則為0.40%。

年內，美國聯儲局繼續維持貨幣寬鬆政策，美元利率長期停

留在極低水平，港元利率難免亦相應跟隨。相反，離岸人民幣利

率則處於相對較高的水平，而財儲在人民幣存款佔比在期內大

幅增加，以致在低息環境下貨幣市場投放仍錄得較高的回報。

截至2013年12月31日，財政儲備存款錄得13.4億澳門幣的利息

收入，年度化回報率為1.73%，較去年同期的0.57%大幅增加。同

時，受惠於人民幣匯價上升，外匯重估損益亦錄得17.3億澳門幣

的盈利，年度化回報率為1.08%。

總括而言，截至2013年年末，未經審計的財政儲備總額達

1,689億澳門幣，年度化投資回報率為3.02%。
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二零一四年三月六日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

行政委員：潘志輝

     尹先龍

《二零一三年度財政儲備監察委員會報告》

（一）、財政儲備監察委員會意見

財政儲備監察委員會根據《財政儲備法律制度》（第8/2011

號法律）第十一條賦予之權限，經審閱由澳門金融管理局提供的

澳門特別行政區財政儲備二零一三年度的會計賬目(有關帳目未

經外部核數師審核) 及年度報告，並經聽取澳門金融管理局代

表在委員會會議中就財政儲備二零一三年度的投資回報及二零

一四年度的投資展望的說明後，發表意見如下：

 “澳門金融管理局提供的澳門特別行政區財政儲備二零

一三年度的會計賬目及年度報告已適當反映了財政儲備於二零

一三年度全年的財務狀況；在以穩健為前提下，財政儲備的投資

管理策略已漸趨多元化，其全年的投資回報率相對於二零一二年

度錄得了較為理想的增長。”

（二）、財政儲備二零一三年度投資表現

澳門特別行政區財政儲備由澳門金融管理局負責投資及管

理，在二零一二年成立初期，鑒於超額儲備金額處於較低水平，

只有5,826萬澳門元，難以承受市場波動的風險，因此財政儲備

主要持有穩健和流動性較高的債券市場和貨幣市場資產，以免

牴觸基本儲備不可低於最近一份財政預算所載的中央部門開支

撥款總額的一倍半的法定要求；而由於有關投資工具的收益率

普遍較低，致令財政儲備於二零一二年二月成立至十二月三十一

日期間的投資回報率只有約1.4%。

然而，隨著二零一一年度的財政盈餘撥入財政儲備，其累

積金額於二零一三年度已達一定水平，有條件讓澳門金融管理

局採取更具彈性的投資管理策略，以提升組合的回報。為此，

於二零一三年度，澳門金融管理局已悉數利用中國人民銀行批

Autoridade Monetária de Macau.

Macau, 6 de Março de 2014.

O Conselho de Administração

Presidente: Anselmo Teng.

Administradores: António José Félix Pontes;                               

Wan Sin Long.

«Relatório da Comissão de Fiscalizeção de Reserva 

Financeira de 2013»

I – Opinião da Comissão

De acordo com as competências delegadas pelo artigo 11.º 
da Lei n.º 8/2011, «Regime Jurídico da Reserva Financeira», 
após o exame à contabilidade (não foi auditada pelos audito-
res externos) da reserva financeira da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) relativa a 2013 e do respectivo re-
latório anual fornecidos pela Autoridade Monetária de Macau 
(AMCM), considerada a apresentação dos retornos derivados 
dos investimentos através da reserva financeira de 2013 e das 
perspectivas referentes ao investimento em 2014, promovida 
pelos representantes da AMCM na reunião, cumpre à Comis-
são informar o seguinte:

«A contabilidade da reserva financeira da RAEM de 2013 e 
o respectivo relatório anual fornecidos pela AMCM apresenta-
ram de forma adequada a situação financeira da reserva finan-
ceira de todo o ano de 2013. No pressuposto de estabilidade, a 
estratégia da gestão de investimento da reserva financeira veio 
a ser diversificada, tendo registado um crescimento apreciável 
na taxa de retorno ao longo do ano comparativamente com a 
de 2012.»

II – Comportamento do investimento da reserva financeira 
em 2013

Compete à AMCM o investimento e a gestão da reserva 
financeira da RAEM. Nas suas primeiras fases de criação em 
2012, dado que a reserva extraordinária se encontrava num ní-
vel baixo, a reserva financeira cifrava-se apenas em 58,260 mi-
lhões de patacas, sendo difícil enfrentar o risco de volatilidade 
no mercado, dado que a reserva financeira estava na posse es-
sencialmente dos activos do mercado obrigacionista com maior 
estabilidade e liquidez, e dos activos do mercado monetário, 
evitando que fosse contrariado o disposto no sentido de o valor 
da reserva básica não poder ser inferior a 150% da totalidade 
das dotações da despesa dos serviços centrais da RAEM, cons-
tante do último orçamento. A taxa de lucro dos instrumentos 
de investimento em causa é reduzida de forma muito generali-
zada, levando a que a taxa de retorno de investimento da reser-
va financeira desde a sua criação em Fevereiro de 2012 até a 31 
de Dezembro do mesmo ano equivalesse apenas a 1,4%.

Contudo, com a transferência dos saldos financeiros de 2011 
para a reserva financeira, o valor acumulado em 2013 atingiu 
um determinado nível, reunindo as condições para a AMCM 
poder tomar uma estratégia de gestão de investimento mais fle-
xível visando o aumento dos retornos de carteiras. No entanto, 
a AMCM aproveitou na íntegra, em 2013, a quota (num total 
de 20 mil milhões de renminbi) de investimento do mercado 
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准的內地銀行間市場投資額度（共200億元人民幣），購入境內

（onshore）人民幣債券等投資工具，由於有關債券的收益率較

高，以及期內人民幣相對美元和澳門元升值，為財政儲備帶來了

較為理想的投資回報（3.0%）。另外，財政儲備也有投資於境外

（of fshore）的資產上，而不論境內或境外的資產，皆主要為高

信貸評級及穩健的債券市場和貨幣市場資產。

表（一）：財政儲備組成         （仟元澳門元）

2013年12月31日 2012年12月31日

基本儲備： 111,920,682 98,801,085

超額儲備： 52,064,303 58,262

本期盈餘： 4,913,949 1,380,854

財政儲備： 168,898,934 100,240,201

表（二）：財政儲備資產         （仟元澳門元）

2013年12月31日 2012年12月31日

銀行結存： 65,939,383 31,192,185

海外債券： 101,202,313 68,541,803

其他投資： 1,917 1,443

其他資產： 1,755,321 507,401

總資產： 168,898,934 100,242,832

目前，財政儲備持有的資產類別，主要分為債券及貨幣市場

工具兩大類，貨幣市場投資包括海外及本地銀行的同業存款，而

債券市場投資則集中在海外及內地的銀行間的債券市場。直至

二零一三年十二月三十一日，相關資產按投資評級佔組合比重如

下：

表（三）：長期及短期信貸評級 

債券市場

資產（1）

長期信貸評級

佔財政儲備比重

標準普爾 穆迪

AAA Aaa  3.2%

AA+/AA/AA- Aa1/Aa2/Aa3 23.8%

A A1 32.4%

   其他（2）  1.2%

interbancário do Interior da China, autorizada pelo Banco 
Popular da China para adquirir instrumentos de investimen-
to, como obrigações internas de renminbi. A elevada taxa de 
lucro oriunda das obrigações, conjugada com a valorização do 
renminbi face ao dólar norte-americano e à pataca no período 
considerado, induziu um retorno de investimento considerá-
vel (3,0%) para a reserva financeira. Por outro lado, a reserva 
financeira aplica-se também ao investimento de activos exter-
nos; tanto os activos internos, como os externos, são essencial-
mente activos do mercado obrigacionista, com maior notação 
de crédito e estabilidade, e do mercado monetário. 

Mapa (I): Composição da reserva financeira (em milhares de 
patacas)

31 de Dezembro 
de 2013

31 de Dezembro 
de 2012

Reserva básica: 111.920.682 98.801.085

Reserva extraordinária: 52.064.303 58.262

Saldos do período: 4.913.949 1.380.854

Reserva financeira: 168.898.934 100.240.201

Mapa (II): Activos da reserva financeira (em milhares de pa-
tacas)

31 de Dezembro 
de 2013

31 de Dezembro 
de 2012

Saldos da banca: 65.939.383 31.192.185

Obrigações externas: 101.202.313 68.541.803

Outros investimentos: 1.917 1.443

Outros activos: 1.755.321 507.401

Total dos activos: 168.898.934 100.242.832

Actualmente, os activos da reserva financeira desagregam-
-se basicamente em 2 tipos de instrumentos de mercado: obri-
gacionista e monetário. O investimento no mercado monetário 
abrange os depósitos interbancários entre os bancos no exte-
rior e os locais, enquanto o investimento no mercado obriga-
cionista encontra-se essencialmente no mercado obrigacionista 
entre os bancos no exterior e os do Interior da China. À data 
de 31 de Dezembro de 2013, o peso relativo entre os activos é, 
conforme a notação de investimentos, o seguinte:

Mapa (III): Notação de crédito a longo e curto prazos

Activos no 
mercado 

obrigacionista (1)

Notação de crédito a 
longo prazo Peso em relação 

à reserva 
financeira

Agência 
«Standard 
& Poor’s»

Agência 
«Moody’s»

AAA Aaa 3,2%

AA+/AA/
AA-

Aa1/Aa2/
Aa3

23,8%

A A1 32,4%

Outros(2) 1,2%
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貨幣市場

資產

短期信貸評級

 A – 1+ P – 1  7.4%

A – 1 P – 1  29.6%

   其他（3）   2.4%

總計 100.0%

（1）如債券獲得的信貸評級不對稱，則按較低者歸類；

（2）全屬國務院國有資產監督管理委員會屬下中央企業發行

的債券；

（3）經特別批核低於標準普爾的A-1和穆迪P-1的短期信貸評

級或未獲評級的銀行同業存款。

表（四）列出本地區以及部分國家和地區政府基金的投資回

報資料，惟鑒於各基金的背景和設立的目的不同，難以直接比

較，只能用於反映特定官方儲備的投資回報近況。

表（四）：投資回報率參照表

Activos no 
mercado 

monetário

Notação de crédito a 
curto prazo

 A – 1+ P – 1 7,4%

A – 1 P – 1 29,6%

Outros(3) 2,4%

Total 100.0%

(1) Caso as obrigações obtenham uma notação de crédito assi-
métrica, são classificadas conforme aquela que for mais baixa; 

(2) São obrigações emitidas pelas empresas centrais subordi-
nadas à Comissão de Supervisão e Administração dos Activos 
Detidos pelo Estado, do Conselho de Estado; 

(3) A notação de crédito a curto prazo inferior a A-1 da 
«Standard & Poor’s» e a P-1 da «Moody’s» após a concessão 
especial, ou depósitos interbancários não notados. 

O mapa (IV) demonstra as informações atinentes aos retor-
nos de investimento dos fundos dos Governos de Macau e de 
alguns países e regiões. Tendo em consideração a distinção do 
contexto e do objecto da constituição entre os diversos fundos, 
não é fácil proceder-se a uma comparação directa, as informa-
ções podem ser apenas usadas para reflectir as situações dos 
retornos de investimento de certa reserva financeira oficial. 

Mapa (IV): Mapa de referência das taxas de retorno de inves-
timento

名稱 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
08至12年平

均回報（1）

澳門財政儲備 3.0% 1.4%（4） n/a n/a n/a n/a n/a

澳門社保基金 n/a 3.7% 1.6% 3.0% 4.8% -5.1% 1.5%

澳門退休基金會（公務人員公積金） n/a 11.5% -5.8% 9.8% 19.7% -28.6% -0.3%

香港外匯基金 2.7% 4.4% 1.1% 3.6% 5.9% -5.6% 1.8%

中國投資有限責任公司 n/a 10.6% -4.3% 11.7% 11.7% -2.1% 5.3%

挪威政府退休基金 18.6%（2） 6.7% -1.4% 9.5% 7.9% -6.7% 3.0%

新加坡淡馬錫控股 n/a 8.9% 1.5% 4.6% 42.7% -29.6% 3.0%（3）

香港銀行同業拆息（3個月） 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.6% 2.6% 0.8%

倫敦銀行同業拆息（3個月） 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.8% 3.2% 1.0%

美國短期國債回報率 0.3% 0.3% 0.7% 1.1% 0.6% 4.7% 1.5%

Denominação
Ano
2013

Ano
2012

Ano
2011

Ano
2010

Ano
2009

Ano
2008

Taxa média de retorno 
entre 2008 e 2012(1)

Reserva Financeira de Macau 3,0% 1,4%(4) n/a n/a n/a n/a n/a

Fundo de Segurança Social de 
Macau

n/a 3,7% 1,6% 3,0% 4,8% -5,1% 1,5%

Fundo de Pensões de Macau 
(Previdência dos trabalhadores 
dos Serviço Públicos)

n/a 11,5% -5,8% 9,8% 19,7% -28,6% -0,3%

Hong Kong’s Exchange Fund 2,7% 4,4% 1,1% 3,6% 5,9% -5,6% 1,8%
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(1) A taxa é calculada segundo a taxa de crescimento anual 
composto com reconhecimento internacional; 

(2) As informações das taxas de retorno estão actualizadas só 
até finais de Setembro de 2013; 

(3) O ano financeiro termina em finais de Março de todos os 
anos, de Março de 2008 até Março de 2013; 

(4) Taxa de retorno entre a sua criação em Fevereiro de 2012 e 
31 de Dezembro do mesmo ano;

(5) A taxa de inflação de 2013 na RAEM foi de 5,5%. 

Levando em linha de conta as circunstâncias sobreditas e as 
respectivas informações facultadas pela AMCM, os membros 
da Comissão entenderam que o retorno de investimento da 
reserva financeira em 2013 registou um crescimento apreciável 
em relação ao de 2012.

III – Perspectiva de investimentos da reserva financeira 
para 2014

No entender dos membros da Comissão, as reservas de divi-
sas e financeira possuem funções distintas: a primeira mantém 
fundamentalmente a estabilidade e a convertibilidade da pa-
taca sob alçada do Currency Board System, e na observação 
das respectivas orientações do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), não pode ter activos que sejam inconvertíveis livremen-
te em activos monetários, como o renminbi etc., pelo que fica 
restringido o âmbito relativo à opção por activos, nos quais, 
predominam os que são estáveis com maior liquidez e a taxa 
de lucro reduzida, tais como os dólares norte-americano e de 
Hong Kong. 

Paralelamente, a criação da reserva financeira visa adminis-
trar, de forma devida, os saldos financeiros da RAEM, tirar o 
maior proveito dos activos em causa e prevenir os eventuais ris-
cos financeiros, devendo enfrentar uma maior volatilidade no 
investimento a curto prazo e os riscos de liquidez. Em termos 
da gestão de investimento, a AMCM tem condições para adop-
tar uma estratégia mais agressiva e a longo prazo comparativa-
mente à reserva de divisas, por exemplo: investimentos na bol-
sa de valores, adesão à cooperação regional entre a Província 
de Guangdong e Macau, como no projecto de exploração da 
Ilha Hengqin (Ilha da Montanha).

Denominação
Ano
2013

Ano
2012

Ano
2011

Ano
2010

Ano
2009

Ano
2008

Taxa média de retorno 
entre 2008 e 2012(1)

China Investment Coperation n/a 10,6% -4,3% 11,7% 11,7% -2,1% 5,3%

Fundo de Pensão Governamen-
tal Global, Noruega

18,6%(2) 6,7% -1,4% 9,5% 7,9% -6,7% 3,0%

Temasek Holdings, Singapura n/a 8,9% 1,5% 4,6% 42,7% -29,6% 3,0%(3)

Taxa interbancária de Hong 
Kong - HIBOR (3 meses)

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 2,6% 0,8%

Taxa interbancária de Londres 
- LIBOR (3 meses)

0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,8% 3,2% 1,0%

Taxa de retorno das obrigações 
do Tesouro dos Estados Unidos 
da América a curto prazo 

0,3% 0,3% 0,7% 1,1% 0,6% 4,7% 1,5%

（1）以國際認可之年複合成長率計算；

（2）回報率資料暫可更新至2013年9月底；

（3）財政年度在每年3月底結束, 由2008年3月到2013年3月；

（4）2012年2月份成立至12月31日期間的回報率；

（5）2013年澳門特區年通脹率為5.50%。

經綜合考慮上述情況和澳門金融管理局提供的相關資料

後，財政儲備監察委員會各成員均認為，財政儲備於二零一三年

度的投資回報，相對於二零一二年度已錄得了較為理想的增長。

（三）、財政儲備二零一四年度投資展望

財政儲備監察委員會認為，由於外匯儲備和財政儲備各具有

不同的功能，前者主要是為在貨幣發行局制度（Currency Board 

System）下，維持澳門幣的穩定性和可兌換性，並且須遵循國際

貨幣基金（IM F）的相關指引，不得持有不可自由兌換的貨幣資

產，例如人民幣等，因此其可選擇持有的資產範圍較受限制，大

都以穩健及高流動性但收益率偏低的美元和港元資產為主。

相對而言，財政儲備的設立是以妥善管理特區的財政盈餘，

取得有關資源的最大效益及防範財政風險為目的，理應可以承

受較大的短期投資波動和流動性風險，在投資管理上，澳門金

融管理局有條件採取較外匯儲備更為進取和長期的策略，例如

投放於股票市場、參與粵澳區域合作如橫琴開發項目等方面的

投資，以提升中長期的投資回報率。
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De um modo geral, o retorno do investimento da reserva 
financeira de 2013 registou um crescimento apreciável, em 
comparação com o de 2012, e com a transferência dos saldos 
financeiros anuais para a reserva financeira, está previsto que 
haverá um acréscimo contínuo do valor da mesma, o que fa-
vorece a adopção pela AMCM de uma estratégia da gestão de 
investimento mais diversificada e agressiva, perspectivando-se 
para 2014 a existência de condições para que a taxa do retorno 
de investimento da reserva financeira atinja um nível mais ele-
vado.

Presidente: Vitória da Conceição.

Membros: Iong Weng Ian;

Chan Chi Ieong.

Anexo: Demostração financeira da reserva financeira da 
RAEM, de Dezembro de 2013.

總括而言，財政儲備於二零一三年度的投資回報相對於二零

一二年度錄得了較為理想的增長，而隨著年度財政盈餘的撥入，

財政儲備金額可望持續提升，有利於澳門金融管理局採取更為

多元和進取的投資管理策略，展望二零一四年度，財政儲備的投

資回報率有條件提升至更高的水平。

主席：江麗莉

委員：容永恩

   陳志揚

附件：澳門特別行政區財政儲備2013年12月份財務報表
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GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do GRH, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de dois lugares de técnico superior de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal do GRH, com o 
prazo de dez dias para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 20 de Março de 
2014. 

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, dos trabalha-
dores contratados além do quadro do Gabinete de Informação 
Financeira, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2014: 

Candidato aprovado: valores

Kwong Hing Sze ................................................................. 75,75

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publica ção.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 14 de Março de 2014).

Gabinete de Informação Financeira, aos 11 de Março de 
2014.

O Júri:

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora do GIF.

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

 為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的高級技術

員職程第一職階一等高級技術員兩缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年三月二十日於人力資源辦公室

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $1,057.00）

金 融 情 報 辦 公 室

名 單

金融情報辦公室為填補編制外合同人員行政技術助理員職

程第一職階一等行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制的

方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月

十五日第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人

評核成績如下：

合格准考人： 分

鄺慶思 ............................................................................. 75.75

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一四年三月十四日經濟財政司司長批示確認）

二零一四年三月十一日於金融情報辦公室

典試委員會：

主席：金融情報辦公室主任 伍文湘
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正選委員：金融情報辦公室首席顧問高級技術員 王瑤琨

     身份證明局顧問高級技術員 羅金碧

（是項刊登費用為 $1,331.00）

通 告 

按照經濟財政司司長於二零一四年二月十日的批示，並根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，金融情報辦公室

通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補

技術員職程第一職階一等技術員（金融情報分析範疇）兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。 

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。 

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

c）具備金融、經濟、會計、管理或相類範疇的高等課程學

歷；及

d）最少兩年金融情報分析範疇的工作經驗（包括審計或條

例執行）。 

3. 投考方式及地點

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款核准

的《投考報名表》（可於印務局購買或於該局網頁內下載），於

指定期限及辦公時間內，以親送方式到澳門蘇亞利斯博士大馬

路307-323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室遞交。 

Vogal efectivos: Wong Io Kuan, técnico superior assessor 
principal do GIF; e

Lo Kam Pek, técnico superior assessor da DSI.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 10 de Fevereiro de 2014, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área de análise de informação finan-
ceira, da carreira de técnico, em regime de contrato além do 
quadro do Gabinete de Informação Financeira:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (RAEM).

O presente concurso é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final. 

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de finanças, economia, contabilidade, gestão ou 
afins; e

d) Possuam pelo menos dois anos de experiência profissional 
nas áreas de análise de informação financeira (incluindo audi-
toria ou implementação de medidas legislativas).

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial 
ou através da sua página electrónica), devendo o mesmo ser 
entregue pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, no Gabinete de Informação 
Financeira, sito na Avenida de Dr. Mário Soares, n.os 307-323, 
Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau.
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3.1. 與公職無聯繫的投考人遞交：

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；

c）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

d）倘投考人具有補充培訓課程的證書，應遞交證書副本，

以用作履歷分析；及

e）工作經驗的證明文件（取得該經驗所任職的僱主實體發

出的文件或投考人以名譽承諾作出的聲明證明）。

3.2 與公職有聯繫的投考人遞交：

上述a）至e）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資料

紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職級、聯繫性

質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所需的

工作表現評核。 

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於報考時明確聲明。 

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。 

4. 公佈名單 

4.1 臨時名單及確定名單張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路

307-323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室樓的公告欄，並上

載於金融情報辦公室網頁http://www.gif.gov.mo。確定名單內列

明進行知識考試的地點、日期及時間。上述名單的張貼地點及查

閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈； 

4.2 知識考試的成績名單張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路

307-323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室樓的公告欄並上

載於金融情報辦公室網頁http://www.gif.gov.mo。名單內列明進

3.1. Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, devendo a mesma ser acompa-
nhada dos documentos comprovativos do mencionado;

d) Caso os candidatos detenham certificados de formação 
complementar devem entregar cópia dos documentos compro-
vativos, para efeitos de análise curricular; e

e) Documento comprovativo de experiência profissional (a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde foi obtida ou mediante decla-
ração do candidato sob compromisso de honra).

3.2. Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos acima referidos nas alíneas a) a e) e ainda um 
registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-
cidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 
a antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do 
desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos acima referidos nas 
alí neas a) e b), bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apre-
sentação de candidatura.

3.3. No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados.

4. Publicitação das listas

4.1 As listas provisória e definitiva do concurso serão afixa-
das no quadro informativo do Gabinete de Informação Finan-
ceira, sito na Avenida Dr. Mário Soares, n.os 307-323, Edifício 
Banco da China, 22.º andar, Macau, bem como disponibiliza-
das na página electrónica do Gabinete de Informação Finan-
ceira, em http://www.gif.gov.mo, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os locais 
em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consul-
tadas. O local, data e hora para a realização de prova escrita de 
conhecimentos serão publicados na lista definitiva.

4.2 A lista classificativa da prova escrita de conhecimentos 
serão afixadas no quadro informativo do Gabinete de Informa-
ção Financeira, sito na Avenida Dr. Mário Soares, n.os 307-323, 
Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau, bem como dispo-
nibilizadas na página electrónica do Gabinete de Informação 
Financeira, em http://www.gif.gov.mo, sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
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行專業面試的地點、日期及時間。上述名單的張貼地點及查閱地

點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈； 

4.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。 

5. 薪俸、權利及福利

第一職階一等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二第五級別內所載的400點，並享有公職

一般制度規定的權利及福利。 

6. 任用方式

以編制外合同方式聘用，而首6個月以散位合同方式訂立試

用期。 

7. 職務內容

技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對

既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用

的職務。 

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對金融情報分析範疇的管理作

出較高的決定。主要職務包括：

a）就第2/2006號法律第七條第一款（五）項所指的可疑交易

報告進行分析及統計；

b）因應國際反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資的趨勢進行

政策研究及條例執行。 

8. 甄選方式 

8.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：

a）知識考試——佔總成績50%

 第一階段：一般知識考試（佔知識考試的50%）；

 第二階段：專門知識考試（佔知識考試的50%）；

b）專業面試 ——佔總成績30%；

c）履歷分析—— 佔總成績20%。 

os locais em que a mesma se encontra afixada e pode ser con-
sultada. O local, data e hora para a realização de entrevista 
profissional serão publicados na lista classificativa da prova 
escrita de conhecimentos.

4.3 A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, após homologa-
ção.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Forma de provimento

O contrato além do quadro, será precedido de um período 
experimental de 6 meses em regime de contrato de assalaria-
mento.

7. Conteúdo funcional

Ao técnico cabem funções de estudo e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica, com autonomia e responsabi-
lidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo 
uma especialização e conhecimentos profissionais adquiridos 
através de um curso superior. 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão nas áreas de análise de informa-
ção financeira. Os quais incluem:

a) Análise de informação e elaboração de estatísticas refe-
rentes a Relatórios de Transacções Suspeitas (STRs) submeti-
dos ao GIF conforme previsto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 7.º 
da Lei n.° 2/2006; e

b) Elaboração de estudos e propostas no domínio do comba-
te ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 
(AML/CFT).

8. Método de selecção

8.1 A selecção é efectuada mediante a aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total:

1.ª fase: Prova de conhecimentos gerais (50% do valor da 
prova de conhecimentos);

2.ª fase: Prova de conhecimentos específicos (50% do valor 
da prova de conhecimentos).

b) Entrevista profissional: 30% do valor total;

c) Análise curricular: 20% do valor total.
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8.2 上點a）項的知識考試，以筆試分兩階段進行：

第一階段——一小時的一般知識考試，淘汰制；

第二階段——兩小時的專門知識考試，淘汰制。 

8.3 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或

專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、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

任職務的能力。 

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。 

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。 

最後成績以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分

低於50分，均作被淘汰論。 

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。 

9. 考試範圍

9.1 一般知識考試旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）澳門反洗黑錢及反恐怖主義活動融資相關之法例：

——第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》

——第3/2006號法律《預防及遏止恐佈主義犯罪》

——第7/2006號行政法規《清洗黑錢及資助恐佈主義犯罪

的預防措施》

b）第227/2006號行政長官批示——設立金融情報辦公室；

8.2 A prova de conhecimentos referida na alínea a) do ponto 
anterior, que revestirá a forma de prova escrita, desenvolven-
do-se em duas fases, tendo cada uma das fases carácter elimi-
natório:

1.ª fase — Prova de conhecimentos gerais, com a duração de 
uma hora;

2.ª fase — Prova de conhecimentos específicos, com a dura-
ção de duas horas.

8.3 Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — visam avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 
função; 

Entrevista profissional — visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função; 

Análise curricular — visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho da função, ponderando a habilitação 
académica e profissional, a avaliação do desempenho, a quali-
ficação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar. 

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores.

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

9. Programa das provas

9.1 As provas de conhecimentos gerais visam avaliar o grau 
de conhecimentos dos candidatos nas seguintes áreas:

a) Legislação contra o branqueamento de capitais e financia-
mento do terrorismo:

— Lei n.º 2/2006 — Prevenção e repressão do crime de bran-
queamento de capitais

— Lei n.º 3/2006 — Prevenção e repressão dos crimes de ter-
rorismo

— Regulamento Administrativo n.º 7/2006 — Medidas de 
natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais 
e de financiamento ao terrorismo

b) Despacho do Chefe do Executivo n.º 227/2006 — Lei or-
gânica do Gabinete de Informação Financeira;
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c）各政府部門的有關反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資之

指引：

——澳門金融管理局

《金融機構反洗錢及反恐融資指引》

《反洗錢及反恐融資大額現金交易指引》

《預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助恐怖主義的操

作指引》

《可疑交易舉例》

《保險交易有關的洗黑錢活動的個案及實例》

——博彩監察協調局《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預

防措施》

——經濟局《預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪須採取的

共同程序指引》

——法務局《有關打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的指

引》

——財政局《有關核數師、會計師和稅務顧問預防及遏止清

洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引》

——澳門貿易投資促進局《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

的預防措施》

——法律代辦紀律權限獨立委員會《有關打擊清洗黑錢及

資助恐怖主義犯罪的指引》

——澳門律師公會《第1/2006號指引關於履行預防實施清

洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的義務所採用的程序的指引》

d）反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資的國際標準的知識；

e）一般經濟、財務及統計數據分析的知識。

c) Instruções emitidas pelos diversos serviços da Adminis-
tração no domínio do combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo, designadamente: 

—  Autoridade Monetária de Macau

• Directiva contra o Branqueamento de Capitais e o Finan-
ciamento ao Terrorismo para Instituições Financeiras

• Directiva contra o Branqueamento de Capitais e o Finan-
ciamento ao Terrorismo relativa a Transacções de Elevado 
Montante em Numerário

• Guia para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e ao Financiamento do Terrorismo na Actividade Se-
guradora

• Exemplos de Transacções de Natureza Suspeita

• Casos específicos e exemplos de Branqueamento de Capi-
tais Envolvendo Seguros

—  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

 Medidas preventivas da prática de crimes de branqueamen-
to de capitais e financiamento do terrorismo

—  Direcção dos Serviços de Economia

Instruções relativas aos Procedimentos Comuns a Adoptar 
para a prevenção dos crimes de Branqueamento de Capitais e 
de Financiamento ao Terrorismo

—  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

 Instruções contra o Branqueamento de Capitais e o Finan-
ciamento do Terrorismo

—  Direcção dos Serviços de Finanças

 Instruções relativas aos Procedimentos Comuns a Adoptar 
para a prevenção dos crimes de Branqueamento de Capitais e 
de Financiamento ao Terrorismo

— Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau

 Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capi-
tais e de financiamento ao terrorismo

— Comissão Independente para o Exercício do Poder Disci-
plinar sobre os Solicitadores

Instruções sobre combate ao Branqueamento de Capitais e 
ao Financiamento do Terrorismo

— Associação dos Advogados de Macau

 Instruções relativas aos Procedimentos a adoptar para cum-
primento dos deveres de Natureza Preventiva da Prática dos 
Crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao 
terrorismo

d) Conhecimentos relativos aos padrões internacionais uti-
lizados no combate ao branqueamento de capitais e financia-
mento ao terrorismo; 

e) Conhecimentos gerais nos domínios da economia, finan-
ças e análise estatística.
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9.2 專門知識旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）金融情報分析範疇的知識；

b）撰寫建議書、報告書或專業技術意見書； 

投考人在知識考試時，不得查閱任何參考書籍、法律或其他

資料及不可使用電子設備。只可使用不具有輸入計算程式功能

之計算機。 

10. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。 

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本辦是次招聘用途，所有遞交的資

料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。 

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席 : 辦公室主任 伍文湘

正選委員 : 金融管理局技術員 鄧頴峰

  首席高級技術員 朱婉儀

候補委員 : 首席高級技術員 馮婉琪

    首席顧問高級技術員 王瑤琨 

二零一四年三月十四日於金融情報辦公室

辦公室主任  伍文湘 

（是項刊登費用為 $12,090.00） 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階首席

高級技術員兩缺，經於二零一四年一月十五日第三期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普通晉

級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

9.2 As provas de conhecimentos específicos visam avaliar o 
grau de conhecimentos dos candidatos nas seguintes matérias:

a) Conhecimentos sobre área de análise de informação fi-
nanceira; e

b) Elaboração de propostas, informação ou pareceres técni-
cos.

Durante a realização das provas de conhecimentos, aos 
candidatos é proibido consultar quaisquer livros de referência, 
legislação ou utilizar aparelhos electrónicos. Relativamente à 
utilização de máquinas calculadoras, apenas são autorizadas as 
que não permitem a introdução de fórmulas ou programas de 
cálculo automático.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

11. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos do presente recrutamento. Todos os dados da candida-
tura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 
«Lei da Protecção de Dados Pessoais».

12. Composição do júri

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora.

Vogais efectivos: Tang Wing Fung, técnico da Autoridade 
Monetária de Macau (AMCM); e

Chu Un I, técnico superior principal. 

Vogais suplentes: Fong Iun Kei, técnico superior principal; e

 Wong Io Kuan, técnico superior assessor principal.

Gabinete de Informação Financeira, aos 14 de Março de  
2014.

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 12 090,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental e condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, em regime de 
contrato além do quadro da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, 
II Série, de 15 de Janeiro de 2014:
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合格准考人： 分

1.º 夏秀明 ........................................................................ 80.38

2.º 李寶佳 ........................................................................ 78.38

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經二零一四年三月十七日保安司司長的批示確認）

二零一四年三月十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 黃寶儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 方貴安

 能源業發展辦公室顧問高級技術員 余玉玲

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公  告

第2/2014/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一四年三月十三日作出的批示，澳門

保安部隊事務局為取得「無線電通訊設備」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

標書必須於二零一四年五月七日下午五時前遞交到澳門

保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及

《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$114,000.00（澳門幣壹拾壹萬肆仟元整）之證明文件，而該擔保

須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保

之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事

務局行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或

受終止性期限約束。

開標日期為二零一四年五月八日上午十時，在位於澳門兵營

斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/M號

Candidatos aprovados: valores

1.º Ha Sao Meng ..................................................................80,38

2.º Lei Pou Kai ....................................................................78,38

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 17 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Vong Pou Iu, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Fong Kuai On, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Iu Iok Leng, técnico superior assessor do Gabinete para o 
Desenvolvimento do Sector Energético. 

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 2/2014/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 13 de Março de 2014, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipa-
mentos de radiocomunicações».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, e os mesmos poderão ser consultados durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 7 de Maio de 2014. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 114 000,00 
(cento e catorze mil patacas) prestada em numerário, ordem de 
caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a 
referida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, 
deverá ser entregue à Tesouraria do Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não 
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 8 de Maio de 2014. Os 
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法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標儀式，

以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零一四年三月十八日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,977.00）

第3/2014/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一四年三月十二日作出的批示，澳門

保安部隊事務局為治安警察局取得膳食供應進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

標書必須於二零一四年四月二十九日下午五時前遞交到

澳門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》

及《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$36,000.00（澳門幣叁萬陸仟元整）之證明文件，而該擔保須以

現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保之方

式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事務局

行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或受終

止性期限約束。

開標日期為二零一四年四月三十日上午十時，在位於澳門兵

營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/M

號法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標儀

式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Concurso Público n.º 3/2014/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 12 de Março de 2014, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Serviço 
de fornecimento de refeições».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, e os mesmos poderão ser consultados durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem. 

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 29 de Abril de 2014. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 36 000,00 
(trinta e seis mil patacas) prestada em numerário, ordem de 
caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a 
referida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, 
deverá ser entregue à Tesouraria do Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não 
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 30 de Abril de 2014. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso. 
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自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零一四年三月十八日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,937.00）

通 告

 就刊登於二零一四年二月十二日第七期第二組《澳門特別行

政區公報》內，有關第二十一屆澳門保安部隊保安學員培訓課程

典試委員會的組成，現根據保安司司長於二零一四年三月十九日

的批示，批准更改有關委員會成員如下：

正選成員

主席：治安警察局副警務總長 歐維士

委員：治安警察局警司 陳玉光

 消防局副一等消防區長 黃銘輝

秘書：治安警察局警長 王文浩

候補成員

主席：治安警察局副警務總長 古敬軒

委員：治安警察局警司 梁飛鴻

 消防局副一等消防區長 陳杰華

秘書：治安警察局警長 崔家輝

二零一四年三月二十一日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,292.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一四年一月二十九日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行普通

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 19 de Março de 2014, foi autorizada a alteração da composi-
ção do Júri do concurso de admissão ao 21.º Curso de Forma-
ção de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, publi-
cada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 7, II Série, de 12 de Fevereiro de 2014, que passa a 
ser a seguinte:

Efectivos

Presidente: Oliveira Alves Antonio Manuel, subintendente 
do CPSP.

Vogais: Chan Iok Kuong, comissário do CPSP; e

Wong Meng Fai, chefe assistente do CB.

Secretário: Wong Man Ho, chefe do CPSP.

Suplentes

Presidente: Ku Keng Hin, subintendente do CPSP.

Vogais: Leong Fei Hong, comissário  do CPSP; e

Chan Kit Wa, chefe assistente do CB.

Secretário: Choi Ka Fai, chefe do CPSP.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
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晉級開考，以填補本局人員編制內技術輔導員職程第一職階首

席特級技術輔導員一缺，合格應考人的最後成績如下：

唯一合格投考人： 分

陳紫玫 ............................................................................. 78.30

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，應考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內就本名單提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年三月十四日批示確認）

二零一四年三月十三日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 陳思晶

正選委員：處長 何偉明

  首席特級技術輔導員（行政公職局） 林詠詩

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公  告 

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下

空缺：

1）編制外合同任用人員：

高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員（物證鑑定

範疇）一缺。

2）編制內人員：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員（中英翻譯範疇）

三缺；

高級技術員職程第一職階一等高級技術員（物證鑑定範疇）

一缺。      

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

網站內，投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年三月十九日於司法警察局

局長 黄少澤

（是項刊登費用為 $1,292.00）

escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativo Especial de Macau n.º 5, II 
Série, de 29 de Janeiro de 2014:

Único candidato aprovado: valores

Chan, Chi Mui Rita.............................................................78,30

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o concorrente pode interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data 
da publicação da lista.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 14 de Março de 2014).

Polícia Judiciária, aos 13 de Março de 2014.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Si Cheng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ho Wai Meng, chefe de divisão; e

Lam Veng Si, adjunto-técnico especialista principal da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios 

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o pre-
enchimento dos seguintes lugares da Polícia Judiciária, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

1. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de polícia científica, da carreira de técnico superior.

2. Para o pessoal do quadro:

Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área 
de interpretação e tradução nas línguas chinesa e inglesa, da 
carreira de técnico superior;

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
de polícia científica, da carreira de técnico superior. 

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, bem como no website da mesma Polícia e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Polícia Judiciária, aos 19 de Março de 2014. 

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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為填補司法警察局人員編制內高級技術員職程的第一職階

首席高級技術員（電腦法證範疇）一缺，經於二零一四年二月

二十六日第九期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行

政法規第十八條第三款的規定，公佈投考人臨時名單，並已張貼

於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及

上載於本局網站內，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年三月二十日於司法警察局

代局長 張玉英

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補司法警察局人員編制內高級技術員職程第一職階一

等高級技術員（電腦法證範疇）一缺，二零一四年二月二十六日

第九期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及

有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，並該名單已張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載

於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年三月二十日於司法警察局

代局長 張玉英

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補司法警察局人員編制內高級技術員職程的第一職階

一等高級技術員（電訊範疇）三缺，經於二零一四年二月二十六

日第九期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定，公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於

澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上

載於本局網站內，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, área de peritagem 
informática, de carreira de técnico superior, do quadro de 
pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, 
II Série, de 26 de Fevereiro de 2014. 

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo. 

Polícia Judiciária, aos 20 de Março de 2014.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Aveni-
da da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta 
Polícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de peritagem informática, do 
quadro de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Polícia Judiciária, aos 20 de Março de 2014.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental e condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de telecomu-
nicações, da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 26 de Fevereiro de 2014. 

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一四年三月二十日於司法警察局

代局長 張玉英

（是項刊登費用為 $822.00）

為填補司法警察局編制外合同方式任用的行政技術助理員

職程第一職階首席行政技術助理員一缺，經於二零一四年二月

二十六日第九期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行

政法規第十八條第三款的規定，公佈投考人臨時名單，並已張貼

於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及

上載於本局網站內，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年三月二十日於司法警察局

代局長 張玉英

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補司法警察局編制內刑事偵查人員組別的第一職階二

等刑事偵查員九十缺，經二零一三年九月十八日第三十八期第二

組《澳門特別行政區公報》刊登之通告，以考核方式進行普通對

外入職開考，取錄合格者就讀培訓課程和進行實習。現根據第

23/2011號行政法規第十九條第二款的規定公佈，投考人確定名

單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔

助中心（長崎街23號入口）以供查閱，或可瀏覽本局網站：www.

pj.gov.mo。

知識筆試將於二零一四年四月二十六日（星期六）下午二時

三十分，在澳門冼星海大馬路澳門教業中學（中學部）舉行，為

時三小時。准考人須於考試舉行前三十分鐘到達上述地點。

二零一四年三月二十一日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $1,057.00）

Polícia Judiciária, aos 20 de Março de 2014.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Aveni-
da da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta 
Polícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, em re-
gime de contrato além do quadro da Polícia Judiciária, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 
2014. 

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Polícia Judiciária, aos 20 de Março de 2014.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), bem como no website desta Polícia www.pj.gov.mo, a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para a admissão dos candida-
tos considerados aptos, com destino à frequência do curso de 
formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de 
noventa lugares de investigador criminal de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro 
da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II 
Série, de 18 de Setembro de 2013. 

A prova escrita de conhecimentos com a duração de três 
horas, terá lugar na Escola Kao Yip (secção secundária), sita 
na Avenida Xian Xing Hai, Macau, no dia 26 de Abril de 2014 
(sábado), pelas 14,30 horas. Os candidatos admitidos deverão 
comparecer no local acima indicado, 30 minutos antes da reali-
zação da mesma.

Polícia Judiciária, aos 21 de Março de 2014.

O Director, Wong Sio Chak.

Custo desta publicação $ 1 057,00)
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, a partir da data da 
publicação do presente anúncio, no Centro de Atendimento e 
Informação do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, 
e também no website deste Estabelecimento Prisional www.
epm.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos admitidos e o 
anúncio do exame médico (1.ª fase), ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, com destino à fre-
quência do curso de formação e estágio, para a admissão de 55 
candidatos do sexo masculino e 20 candidatos do sexo feminino 
considerados aptos e melhores classificados. Após a conclusão 
do curso, os candidatos com aproveitamento preencherão, se-
gundo a ordenação classificativa, os 75 lugares (55 lugares do 
sexo masculino e 20 lugares do sexo feminino) de guarda, 1.º 
escalão, do quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas 
Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau, e também 
ao provimento de lugares que venham a vagar, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2013, nos termos 
do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
— «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos».

Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, os candidatos excluídos podem recorrer da 
exclusão no prazo de dez dias úteis, contados da data da publi-
cação desta lista, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 14 de Março de 
2014.

O Presidente do júri, Lam Kam Sau.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas 

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
três lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, providos em regime de contrato além do quadro do pes-
soal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

 1.º Sin Wai Peng ............................................................... 86,88

 2.º Chan I Man ................................................................. 85,88

 3.º Yu Wai Shan Ivy ......................................................... 84,69

 4.º Cheong Sio U .............................................................. 83,69

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄人員編制內獄警隊伍職程第一職階警員

七十五缺（男性五十五缺及女性二十缺）及將來出現的職位空

缺，經於二零一三年十一月二十七日第四十八期第二組《澳門特

別行政區公報》內刊登以考核方式進行普通對外入職開考，錄取

及格及得分最高的前五十五名男性投考人及二十名女性投考人

修讀培訓課程及進行實習的通告，現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公

佈，准考人確定名單及體格檢查（第一部份）通告於本公告公佈

之日起張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓A座澳門監獄服務諮

詢中心或可瀏覽本監獄網址www.epm.gov.mo，以供查閱。

根據第23/2011號行政法規第二十條第一款的規定，被除名

的投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內，就被除名一事

向許可開考的實體提起上訴。

二零一四年三月十四日於澳門監獄

典試委員會主席 林錦秀

（是項刊登費用為 $1,390.00）

衛  生  局

名 單

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階首席技術員三缺，經二零一三年十一月十三日第四十六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

 1.º 冼惠萍 ..................................................................... 86.88

 2.º 陳綺雯 ..................................................................... 85.88

 3.º 余慧珊 ..................................................................... 84.69

 4.º 張少愉 ..................................................................... 83.69
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合格投考人： 分

 5.º 馬耀玲 ..................................................................... 82.50

 6.º 湯賽君 ..................................................................... 82.19

 7.º 李佩儀 ..................................................................... 80.63

 8.º 吳詠敏 ..................................................................... 80.56

 9.º 張華政 ..................................................................... 80.38

10.º 李嘉慧 ..................................................................... 79.38

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年二月二十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年二月十七日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局二等高級技術員 蔡致煒

正選委員：衛生局二等高級技術員 何春明

     財政局特級技術員 李結雯

（是項刊登費用為 $1,908.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的行政技術助理員職

程第一職階首席行政技術助理員三缺，經二零一三年十一月十三

日第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審

查文件方式進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如

下：

合格投考人： 分

1.º 溫四妹 ........................................................................ 81.44

2.º 唐少明 ........................................................................ 80.94 

3.º 陳詠詩 ........................................................................ 80.38

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年二月二十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年二月十八日於衛生局

Candidatos aprovados: valores

 5.º Ma Io Leng .................................................................. 82,50

 6.º Tong Choi Kuan ......................................................... 82,19

 7.º Lei Pui I ....................................................................... 80,63

 8.º Ng Weng Man ............................................................. 80,56

 9.º Cheong Va Cheng....................................................... 80,38

10.º Lei Ka Wai .................................................................. 79,38

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Fevereiro de 2014).

Serviços de Saúde, aos 17 de Fevereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Choi Chi Wai, técnico superior de 2.ª classe dos 
Serviços de Saúde.

Vogais efectivos: Ho Chon Meng, técnico superior de 2.ª clas-
se dos Serviços de Saúde; e

Lee Kit Man, técnico especialista da Direcção dos Serviços 
de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
três lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, pro-
vidos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II 
Série, de 13 de Novembro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wan Sei Mui ...................................................................81,44

2.º Tong Sio Meng ...............................................................80,94

3.º Chan Wing Sze Dilys ....................................................80,38

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Fevereiro de 2014).

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2014.
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典試委員會：

主席：衛生局二等高級技術員 歐淑芳

候補委員：衛生局一等技術員 鄧少微

  法務局一等技術員 林松傑

（是項刊登費用為 $1,361.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的行政技術助理員

職程第一職階首席行政技術助理員八缺，經二零一三年十二月

二十六日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限

制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後

成績如下：

合格投考人： 分

1.º 潘淑貞 ........................................................................ 85.06

2.º 戴勝榮 ........................................................................ 84.78 

3.º 楊家輝 ........................................................................ 84.39

4.º 梁頴璇 ........................................................................ 84.17

5.º 林玉珍 ........................................................................ 83.94 

6.º 張碧芳 ........................................................................ 83.78

7.º 陳志容 ........................................................................ 82.56

8.º 范文輝 ........................................................................ 81.94 

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年二月二十一日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局特級技術員 盧榕基

正選委員：衛生局首席技術員 梁家偉

  博彩監察協調局首席技術員 楊海恩

（是項刊登費用為 $1,566.00）

衛生局《診療範疇同等學歷》——化驗範疇考試一事，已於

二零一三年七月三日第二十七期第二組《澳門特別行政區公報》

O Júri:

Presidente: Ao Sok Fong, técnico superior de 2.ª classe dos 
Serviços de Saúde.

Vogais suplentes: Tang Sio Mei, técnico de 1.ª classe dos Serviços 
de Saúde; e

Lam Chung Kit, técnico de 1.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
oito lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, pro-
vidos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pun Sok Cheng ..............................................................85,06

2.º Tai Seng Weng ...............................................................84,78 

3.º Ieong Ka Fai ...................................................................84,39

4.º Leong Weng Sun ...........................................................84,17

5.º Lam Yuk Chun ..............................................................83,94 

6.º Cheong Pek Fong ..........................................................83,78

7.º Chan Chi Iong................................................................82,56

8.º Fan Man Fai ...................................................................81,94 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

 (Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Março de 2014).

Serviços de Saúde, aos 21 de Fevereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Lou Iong Kei, técnico especialista dos Serviços 
de Saúde.

Vogais efectivos: Leong Ka Wai, técnico principal dos Serviços 
de Saúde; e

Ieong Hoi Ian, técnico principal da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho 
de 2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a 
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內公佈。現按本局局長於二零一四年三月十一日批示，根據診療

範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規定，

茲公佈確定名單如下：

臨床及公共衛生化驗

准予考試的投考人：

序號 姓名

1. 陳家欣

2. 焦倩如

3. 蔡加棟

4. 蔡雅雯

5. 庄珊珊

6. 何瑞彤

7. 楊寶蘭

8. 葉振昇

9. 關劍銘

10. 黎詩琪

11. 林曉仁

12. 劉小芬

13. 梁健堂

14. 梁華勝

15. 黃恆峰

16. 黃斯敏

考試將於二零一四年四月四日上午十時於澳門若憲馬路衛

生局行政大樓地下大禮堂內進行，考試為時二小時。准予考試之

申請人，在考試當日必須攜同澳門永久性居民身份證正本到場，

以核實身份，否則不得參加考試。

二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費為 $1,937.00）

公 告

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e terapêu-
tica, área laboratorial, faz-se pública a seguinte lista definitiva 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, de 11 de 
Março de 2014, exarado em conformidade com as disposições 
do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comissão 
para a Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e 
terapêutica:

Análise Clínica e Saúde Pública

Candidatos admitidos à prova:

N.os Nomes

1. Chan Ka Ian

2. Chio Sin U

3. Choi Ka Tong

4. Choi Nga Man

5. Chong San San

6. Ho Soi Tong

7. Ieong Pou Lan

8. Ip Chan Seng

9. Kuan Kim Meng

10. Lai Si Kei

11. Lam Hio Ian

12. Lao Sio Fan

13. Leong Kin Tong

14. Leong Wa Seng

15. Wong Hang Fong

16. Wong Si Man

O exame terá lugar no dia 4 de Abril de 2014, pelas 10,00 
horas, na sala do «Auditório», no r/c do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, com uma duração de 2 horas. 
Os requerentes admitidos ao exame devem obrigatoriamente 
apresentar-se no local indicado no dia do exame, munidos do 
original do seu Bilhete de Identidade Permanente de Macau 
para efeitos de verificação, sob pena de não poderem participar 
no exame.

Serviço de Saúde, aos 20 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
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開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年三月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

第2/P/14號公開招標

根據社會文化司司長於二零一四年三月三日作出的批示，為

取得“向衛生局衣物處理及清潔科供應工業洗衣機洗滌用品”進

行公開招標。有意投標者可從二零一四年三月二十六日起，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

位於東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓本局物資供應暨管

理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門幣肆拾玖元正（$49.00）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。

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二零一四年四月二十二日下午五時

四十五分。

開標將於二零一四年四月二十三日上午十時正在位於仁伯爵

綜合醫院側之“大禮堂”舉行。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

肆萬貳仟貳佰元正（$42,200.00），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。

二零一四年三月十七日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Concurso Público n.º 2/P/14

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Março de 2014, se 
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento de 
produtos de limpeza específicos para máquinas industriais de 
lavar roupa para a Secção de Tratamento de Roupas e de Lim-
peza dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o 
caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 26 de Março de 2014, todos os dias úteis, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Apro-
visionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova 
à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, 1.º andar, onde serão prestados esclarecimentos relati-
vos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
de $ 49,00 (quarenta e nove patacas), a título de custo das res-
pectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria 
destes Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.
ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral 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 22 de Abril de 2014.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 23 de Abril 
de 2014, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório», situada jun-
to ao CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 42 200,00 (quarenta e duas mil e 
duzentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante de-
pósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria 
destes Serviços ou através de garantia bancária/seguro-caução 
de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 17 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)
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為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階首席特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，

並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $822.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的藥劑師職程第一職階高

級顧問藥劑師兩缺，經二零一四年一月二十二日第四期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級

開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十九條的規定公佈，投考人確定名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以供查閱。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階首席高級技術員一缺，經二零一四年二月十二日第七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以

供查閱。

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico, provido em regime de contrato além do qua-
dro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Ofical da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 19.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de 
farmacêutico consultor sénior, 1.º escalão, da carreira de far-
macêutico, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 4, II Série, de 22 de Janeiro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 7, II Série, de 12 de Fevereiro de 2014.
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根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階特級技術輔導員二缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員六十三缺，經二零一三年十二月二十六日

第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公

佈，投考人確定名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，以供查閱。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

（開考編號：01213/02-TSS）

為錄取四名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（營

養職務範疇）所必需的實習；以便以編制外合同制度招聘衛生局

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública, o aviso referente à aber-
tura do concurso comum, de acesso documental, condicionado 
aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de sessenta e 
três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2013.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta pubilicação $ 715,00)

(Ref. do concurso n.º 01213/02-TSS)

Nos termos definidos do artigo 19.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),  
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高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員兩缺。經二

零一三年十二月四日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。現根據第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條規定

公佈，准考人確定名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓

人事處及上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $989.00）

按照社會文化司司長於二零一四年三月三日之批示，基於

沒有符合要求的投標書，故刊登於二零一三年五月二日第十八期

《澳門特別行政區公報》第二組之第11/P/2013號《向衛生局供

應及安裝三臺手術臺》之公開招標不作判給。

二零一四年三月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $617.00）

（開考編號：00913/01-MED.CLG）

為填補衛生局以編制外合同任用的醫生職程第一職階普通

科醫生十一缺，經二零一三年十二月十八日第五十一期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考

通告。現根據第131/2012號行政長官批示第十一條和第二十二

條，以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十九條規定的規定公佈，投考人確定名單已張貼在若憲

馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://www.

ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一四年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

encontra-se afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para a admissão de quatro 
lugares de estagiário ao estágio para ingresso na carreira de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, área funcional dietética, 
com vista ao preenchimento de dois lugares de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior de saúde, em regime de contrato além do quadro, dos Ser-
viços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, 
de 4 de Dezembro de 2013.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 3 de Março de 2014, considerando que 
as propostas apresentadas pelos concorrentes ao presente 
concurso público não satisfazem os requisitos pretendidos, foi 
decidido a não adjudicação do fornecimento posto ao Concur-
so Público n.º 11/P/2013 para o «Fornecimento e instalação de 
três mesas de operações aos Serviços de Saúde», cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 
2013.

Serviços de Saúde, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 617,00)

Ref. do Concurso n.º 00913/01-MED.CLG

Informa-se que, de acordo com o estipulado nos artigos 11.º 
e 22.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 e artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de onze 
vagas de médico geral, 1.º escalão, da carreira médica, em regi-
me de contrato além do quadro, dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 
2013.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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為填補本局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第一

職階顧問高級衛生技術員（放射範疇）五缺，經二零一四年二月

二十六日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及

考核方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補本局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第一

職階一等高級衛生技術員（放射範疇）四缺，經二零一四年二月

二十六日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及

考核方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，以供查閱。

二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

為填補衛生局以散位合同制度任用的重型車輛司機職程第

一職階重型車輛司機十缺（00613/01-M P），經二零一三年十月

十六日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行普通對外入職開考通告。現根據第23/2011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，投考人的知識考試（筆試）成績名單已張貼在若憲馬路衛

生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁：http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cinco lugares de técnico superior de saúde assessor, 1.º esca-
lão, área radiológica, da carreira de técnico superior de saúde, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º 
escalão, área radiológica, da carreira de técnico superior de 
saúde, providos em regime de contrato além do quadro do pes-
soal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Informa-se que, nos termos definido no n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classifi-
cativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candida-
tos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de dez lugares de motorista de 
pesados, 1.º escalão, (00613/01-MP), da carreira de motorista 
de pesados, providos em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 16 de Outubro de 2013.
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二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

第3/P/14號公開招標——路環衛生站維修擴建工程

公開招標

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：路環恩尼斯總統前地。

4. 承攬工程目的：為路環衛生站進行維修擴建工程。

5. 最長施工期：180天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣貳拾捌萬捌仟元（$288,000.00），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份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：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的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

截止日期及時間：二零一四年五月五日（星期一）下午五時

四十五分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院側之“大禮堂”。

日期及時間：二零一四年五月七日（星期三）上午十時正。

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Concurso Público n.º 3/P/14   — Obra de beneficiação e 

ampliação do Posto de Saúde de Coloane

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Largo do Presidente António 
Ramalho Eanes, em Coloane.

4. Objecto da empreitada: para a obra de beneficiação e am-
pliação do Posto de Saúde de Coloane.

5. Prazo máximo de execução: 180 dias.

6. Prazo de validade das proposta: o prazo de validade da 
proposta é de noventa dias, a contar da data do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 288 000,00 (duzentas e oitenta e oito 
mil 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.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso, tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário; 

Dia e hora limite: dia 5 de Maio de 2014, segunda-feira, até 
às 17,45 horas. 

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a entrega de propostas, serão adiadas para o primeiro dia útil 
seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala do «Auditório», situada junto ao Centro Hospitalar 
Conde de São Januário;

Dia e hora: dia 7 de Maio de 2014, quarta-feira, pelas 10,00 
horas.
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倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。 

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。

14. 實地視察：

有意投標者應於二零一四年四月二日（星期三）下午三時

三十分，前往路環恩尼斯總統前地集合，以便實地視察是次招標

之標的工程地點。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的衛生局物資

供應暨管理處。

時間：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。

價格：$514.60（澳門幣伍佰壹拾肆元陸角正），繳費地點：

衛生局司庫科。

16. 評標標準及其所佔之比重：

合理造價 50%

施工方案 18%

工程進度及施工期 18%

施工經驗 10%

廉潔誠信 4%

17. 附加的說明文件：由二零一四年三月二十六日（星期三）

至截標日止，投標者應前往東望洋新街335號衛生局行政大樓一

樓的衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,814.00）

通 告

按照本人於二零一四年三月十三日之批示，下列人士被委任

為Cláudia Ribeiro Gomes Porto醫生普通外科專科同等學歷考

試（根據三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會成員：

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para o 
acto público de abertura das propostas do concurso público, 
serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas 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 apre-
sentados no concurso.

14. Visita às instalações:

Largo do Presidente António Ramalho Eanes, em Coloane, 
no dia 2 de Abril de 2014 às 15,30 horas, para visita ao local da 
obra a que se destina o objecto deste concurso.

15. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 
da cópia:

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Ser-
viços de Saúde, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício Ad-
ministração dos Serviços de Saúde, 1.º andar;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas);

Preço: $514,60 (quinhentas e catorze patacas e sessenta 
avos), local de pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços 
de Saúde.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

Preço razoável 50%

Plano de trabalhos 18%

Andamento da obra e prazo para execução da obra 18%

Experiência em construção 10%

Integridade e honestidade 4%

17.  Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício Administração dos Serviços de 
Saúde, 1.º andar, a partir de 26 de Março de 2014, quarta-feira 
até à data limite para a entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 814,00)

Aviso

Por despacho do signatário, de 13 de Março de 2014, é nomea-
do o júri para a realização do exame de equivalência de for-
mação total em cirurgia geral, da Dr.ª Cláudia Ribeiro Gomes 
Porto (Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março), com a seguinte 
composição:
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典試委員會之組成：

主席：普通外科主任醫生 彭向強醫生 

正選委員：香港醫學專科學院代表 黎卓先教授

  普通外科顧問醫生 Luís Manuel Rosado de  

  Sousa醫生

候補委員：普通外科主任醫生 João Manuel Barata Frexes 

  醫生

  普通外科顧問醫生 張曉威醫生

考試日期：二零一四年三月三十一日至四月一日

考試地點：衛生局行政大樓三樓實習醫生培訓委員會會議

室

二零一四年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,263.00）

三十日告示

茲公佈，孫榮，申領其亡夫周蘇（曾為衛生局第四職階顧問

醫生）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取的款項，如有人

士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告示在《澳門特別

行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提出申請應有之權

益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被

接納。

二零一四年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

文 化 局

公 告

按照社會文化司司長二零一四年三月四日的批示，兹通知，

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審查文

Júri — Membros efectivos:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirurgia 
geral.

Vogais efectivos: Prof. Edward Cheuk-seen Lai, representante 
da Academia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Luís Manuel Rosado de Sousa, médico consultor de cirur-
gia geral.

Vogais suplentes: Dr. João Manuel Barata Frexes, chefe de 
serviço de cirurgia geral; e

Dr. Chang Siau Wei Peter, médico consultor de cirurgia geral.

Data do exame: 31 de Março e 1 de Abril de 2014.

Local do exame: sala de reunião da Direcção dos Internatos 
Médicos do 3.º piso do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Sun Rong, requerido o subsídio 
por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem di-
reito, por falecimento do seu cônjuge, Zhou Su, que foi médico 
consultor, 4.º escalão, dos Serviços de Saúde, devem todos os 
que se julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios 
e outros abonos acima referidos, requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presen-
te édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de 
Março de 2014, se encontram abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados  aos trabalhadores do 
Instituto Cultural, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 



4264 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2014 年 3 月 26 日

件及有限制方式為文化局工作人員進行普通晉級開考，以填補本

局以下空缺：

1. 編制內人員：

第一職階顧問高級技術員一缺。

2. 編制外合同人員：

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階一等技術輔導員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總

部內，並於文化局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考申請應自

緊接本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日

起計十天內遞交。

二零一四年三月二十日於文化局                                                

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,498.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階

一等技術輔導員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，開考公告經於二零一四年一月十五日第三期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下： 

合格應考人： 分

鄭立君 ............................................................................. 78.50

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月六日社會文化司司長的批示確認）

二零一四年三月四日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席技術員 朱潔琳

no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento dos seguintes lu-
gares deste Instituto:

1. Para o pessoal do quadro:

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão.

2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão.

Um lugar de adjunto-técnico de 1.a classe, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-
-se afixados na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap 
Seac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, e publicados na 
internet do Instituto Cultural e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública. O prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Cultural, aos 20 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, provido por contrato além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Cheang Lap Kuan .............................................................. 78,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 4 de Março de 2014.

O Júri:     

Presidente: Chu Kit Lam, técnica principal.
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正選委員：首席特級公關督導員 Isabela Elenora Catela

     Antunes Trabuco

     一等技術員（民政總署） 蔣靜華

（是項刊登費用為 $1,468.00）

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將本

局填補編制內高級技術員職程心理學範疇第一職階首席顧問

高級技術員一缺，以文件審查和限制性的方式進行普通晉級開

考的准考人臨時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源

科，以供有關人士於辦公時間內查閱，准考人亦可於本局的網頁

http://www.ias.gov.mo查閱臨時名單。開考通告的公告已載於二

零一四年三月五日第十期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。

二零一四年三月十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長　張惠芬

正選委員：首席顧問高級技術員　譚珮欣

     首席顧問高級技術員　吳德龍（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,224.00）

本局為填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第一職階

二等技術員六缺，經於二零一三年十月十六日第四十二期《澳門

特別行政區公報》第二組第二副刊刊登通過考核方式進行普通

對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規第十九條第二

款的規定，將投考人確定名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作

局總部告示板供查閱，以及上載於本局網頁http://www.ias.gov.

mo。

二零一四年三月二十日於社會工作局

Vogais efectivos: Isabela Elenora Catela Antunes Trabuco, 
assistente de relações públicas especialista principal; e

Cheong Cheng Va, técnico de 1.ª classe do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento 
de uma vaga de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de psicologia, da carreira de técnico superior do quadro 
de pessoal do Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 5 de Março de 
2014, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção 
Social, sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, durante as horas de 
expediente, para efeitos de consulta dos interessados, podendo 
também o candidato admitido consultar a lista provisória no 
website do IAS http://www.ias.gov.mo.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.

Instituto de Acção Social, aos 18 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Ng Tak Long, técnico superior assessor principal (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no quadro informativo do Instituto de Acção Social, sito na 
Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicada na página elec-
trónica deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, para efeitos de 
consulta, a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de seis lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de serviço social, da carreira de técnico, em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do IAS, cujo aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, 2.º Suplemento, de 16 de Outubro de 2013.

Instituto de Acção Social, aos 20 de Março de 2014.
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典試委員會：

主席：處長　鄧詠詩

正選委員：顧問高級技術員 鄧詩敏

     顧問高級技術員　曾慶遠

（是項刊登費用為 $989.00） 

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

公 告

為填補高等教育輔助辦公室編制外合同人員技術員職程第

一職階一等技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告已張貼在羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈7

樓高等教育輔助辦公室內，並於本辦及行政公職局網頁內公佈，

報考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第

一個工作日起計十天內作出。

二零一四年三月二十日於高等教育輔助辦公室

代主任 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,126.00）

澳 門 理 工 學 院

通 告

第04D/CG/2014號理事會決議

經聽取技術暨學術委員會意見後，理事會現根據二月四日

第11/91/M號法令第二十七條第二及三款以及經十二月六日第

469/99/M號訓令核准的《澳門理工學院章程》第十四條第二款

f）項的規定，訂定本院的服務費用。《澳門理工學院服務收費

表》附於本決議且為其組成部分。

O Júri:

Presidente: Tang Veng Si, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Tang Si Man Elaine, técnica superior asses-
sora; e

Chang Heng Un, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, e publi-
cado no website deste Gabinete e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores do GAES, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, dos tra-
balhadores contratados além do quadro do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, com dez dias de prazo para apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 20 de Março de 
2014.

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Sílvia Ribeiro 
Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Deliberação do Conselho de Gestão

n.º 04D/CG/2014

O Conselho de Gestão, após ouvido o Conselho Técnico e Cien-
tífico do IPM, fixa as taxas de serviços deste Instituto, de acordo 
com os n.os 2 e 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de 
Fevereiro, e alínea f) do n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos do 
IPM, aprovados pela Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro. 
A «Tabela de taxas de serviços prestados pelo IPM», em anexo, 
faz parte integrante desta deliberação.
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本決議自二零一四年八月二十五日起生效。

二零一四年三月十日於澳門理工學院

澳門理工學院理事會：

署理院長 殷磊 

署理副院長 崔維孝

代秘書長 林英傑

財政局代表 張祖強

––––––––––

《澳門理工學院服務收費表》

服務
收費

（澳門幣）

一、學位課程

（一）入學報名 $150.00

（二）非正式退學 $100.00

（三）非正式退學後之復學 $150.00

（四）課程計劃 $30.00

（五）科目教學大綱

學期 $25.00

全套（每一課程） $200.00

（六）補考（每科） $150.00

（七）補發學生證 $50.00

（八）逾期繳交學費 $200.00

（九）成績單 $50.00

（十）修讀聲明

在學學生 $30.00

在學學生（包括上課時間表） $50.00

曾在學學生 $50.00

（十一）學生出席率聲明 $30.00

（十二）住宿地址聲明 $20.00

（十三）考試聲明 $20.00

（十四）畢業聲明 $50.00

（十五）休學聲明 $50.00

（十六）退學聲明 $50.00

（十七）未列明的其他服務 $50.00

A presente deliberação entra em vigor no dia 25 de Agosto 
de 2014.

Instituto Politécnico de Macau, aos 10 de Março de 2014.

O Conselho de Gestão do IPM:

A Presidente, em exercício, Yin Lei. 

O Vice-Presidente, em exercício, Choi Wai Hao. 

O Secretário-Geral, substituto, Lam Ieng Kit. 

O representante da DSF, Chang Tou Keong Michel.

––––––––––

Tabela de taxas de serviços prestados pelo 
Instituto Politécnico de Macau

Serviços
Taxa

(MOP)

1. Cursos conferentes de grau académico

1) Taxa de candidatura $ 150,00

2) Desistência informal $ 100,00

3) Reingresso após desistência informal $ 150,00

4) Plano de estudo $ 30,00

5) Programa de disciplinas:

Por semestre $ 25,00

Por curso completo $ 200,00

6) Admissão a exame suplementar (por cada 
disciplina)

$ 150,00

7) Reemissão de cartão de estudante $ 50,00

8) Pagamento de propinas fora do prazo $ 200,00

9) Certidão de habilitações literárias $ 50,00

10) Declaração de frequência

Para aluno actual $ 30,00

Para aluno actual (com horário escolar) $ 50,00

Para ex-aluno $ 50,00

11) Declaração de assiduidade $ 30,00

12) Declaração de residência $ 20,00

13) Declaração de exame $ 20,00

14) Declaração de graduação $ 50,00

15) Declaração de interrupção de estudos $ 50,00

16) Declaração de desistência de estudos $ 50,00

17) Demais serviços não especialmente previstos $ 50,00
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服務
收費

（澳門幣）

二、非學位課程

（一）入學報名 $50.00

（二）修讀聲明 $30.00

（三）曾獲證書聲明 $150.00

（四）補發學生證 $50.00

（五）未列明的其他服務 $50.00

三、宿舍

（一）學生宿費

每十個月之宿費（九月份至六月份），不包括電

費、水費及煤氣費

$11,350.00

七月份至八月份期間，每十五天之宿費，不包括

電費、水費及煤氣費

$500.00

（二）訪客宿費

普通客房（每日） $200.00

VIP套房（每日） $400.00

學生宿舍（每日） $100.00

（三）宿舍保證金 $1,030.00

（四）洗衣費（每次） $5.00

（五）乾衣費（每次） $5.00

四、圖書館

（一）圖書館書籍或其他物品逾期歸還（每日） $3.00

（二）圖書館書籍、雜誌刊物或其他物品遺失

或損毀

購入價格的一

點二倍或澳門

理工學院訂定

的價值

（三）圖書館儲物櫃（每個，每次） $1.00

（四）保證金 $1,000.00

五、出納

退票或重發支票 $50.00

（是項刊登費用為 $4,897.00）

Serviços
Taxa

(MOP)

2. Cursos não conferentes de grau académico

1) Taxa de candidatura $ 50,00

2) Declaração de frequência $ 30,00

3) Declaração de diploma atribuído $ 150,00

4) Reemissão de cartão de estudante $ 50,00

5) Demais serviços não especialmente previstos $ 50,00

3. Residência

1) Taxa de residência de aluno

Taxa de residência para 10 meses (Setembro a 
Junho), não inclui despesas de electricidade, 
água e gás

$ 11 350,00

Taxa de residência para 15 dias, durante os 
meses de Julho a Agosto, não inclui despesas de 
electricidade, água e gás

$ 500,00

2) Taxa de residência de convidado

Quarto normal (por dia) $ 200,00

Quarto VIP (por dia) $ 400,00

Quarto de aluno (por dia) $ 100,00

3) Caução para residência $ 1 030,00

4) Lavagem de roupas (por cada vez) $ 5,00

5) Secagem de roupas (por cada vez) $ 5,00

4. Biblioteca

1) Devolução de livro ou outro artigo da Biblio-
teca fora do prazo (por dia)

$ 3,00

2) Perda ou dano de livro, revista ou outro artigo 
da Biblioteca

P r e ç o d e 
aqu isição 
do a r t igo 
acresc ido 
de 20% ou 
valor fixado 
pelo IPM

3) Cacifo da Biblioteca (por cada unidade, por 
cada vez)

$ 1,00

4) Caução $ 1 000,00

5. Tesouraria

Devolução de cheque ou emissão de novo cheque $ 50,00

(Custo desta publicação $ 4 897,00)
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvimento Edu-
cativo publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.º trimestre 
de 2013:

教 育 發 展 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的九月一日第

54/GM/97號批示，教育發展基金現公布二零一三年第四季度財

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

啟智中心

Centro de Desenvolvimento Infantil

20/6/2013  $ 534,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

課程與教學革新、家校合作、校本培訓、餘暇活

動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo inovação 

do currículo e do ensino, cooperação entre a 

família e a escola, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

7/8/2013  $ 60,600.00 資助購置器材及輔具。

Concessão do subsídio para aquisição de equi-

pamentos, aparelhos e materiais de auxílio.

聖安東尼幼稚園

Centro de Educação Infantil «Santo António»

13/3/2013  $ 260,000.00 2012/2013學年“學校發展計劃”專職人員資助。

Concessão do subsídio para contratação de 

pessoal especializado do «Plano de Desen-

volvimento das Escolas» do ano lectivo de 

2012/2013. 

20/6/2013  $ 490,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、推動

“有營與健康”、校舍工程及設備購置、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, promoção da 

nutrição e saúde, obras de edifícios escolares 

e aquisição dos equipamentos, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

宣信教育中心

Centro de Educação Simpson

14/11/2013  $ 2,016,000.00 資助開展2013/2014學年“校園新領域”校園適

應學習計劃。

Concessão do subsídio para realização do Plano 

«Aprendizagem Nova Escola» — Plano de es-

tudos para a adaptação à escola (ano lectivo de 

2013/2014).
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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

澳門文化藝術教育中心

Centro Educacional de Cultura e Artes de 

Macau

25/7/2013  $ 60,600.00 資助購置設備。

Subsídio para aquisição de equipamentos.

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

20/6/2013  $ 3,202,100.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, reparação de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Chinesa)

20/6/2013  $ 4,226,700.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

7/8/2013  $ 184,200.00 資助開展新教學樓的防水工程和球場翻新工程。

Concessão do subsídio para obras de imper-

meabilização do novo edifício escolar e renovação 

do campo desportivo.

6/12/2013  $ 259,800.00 資助開展仁愛樓及忠誠樓維修工程。

Concessão do subsídio para obras de reparação 

dos edifícios escolares.

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

20/6/2013  $ 4,994,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para 

o sucesso na aprendizagem dos alunos, repa-

ração de edifícios escolares e aquisição dos 

equipamentos, formação da própria escola, 
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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

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

20/6/2013 actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

聖若瑟教區中學（第一校）

Colégio Diocesano de São José (1)

20/6/2013  $ 1,323,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

聖若瑟教區中學（第二、三校）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3)

20/6/2013  $ 1,254,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資訊

科技教育、校舍工程及設備購置、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

ensino das Tecnologias de Informação e Co-

municação, obras de edifícios escolares e aqui-

sição dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

聖若瑟教區中學（二、三校）（夜間部）

Colég io Diocesano de São José (2 e 3) 

(Nocturno)

20/6/2013  $ 11,900.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

餘暇活動及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publi-

cações.

聖若瑟教區中學第五校（中文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Chinesa)

20/6/2013  $ 2,486,900.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資訊

科技教育、校舍工程及設備購置、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, promoção 
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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)

20/6/2013 para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

ensino das Tecnologias de Informação e Co-

municação, obras de edifícios escolares e aqui-

sição dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

13/12/2013  $ 22,400,000.00 資助重建工程啟動費與校舍修葺工程。

Concessão do subsídio para reconstrução e 

reparação urgente de edifícios escolares e re-

novação dos equipamentos.

聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Inglesa)

20/6/2013  $ 288,250.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、校本培訓、餘暇活動及圖

書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, e 

aquisição de livros e publicações.

聖若瑟教區中學（第四校）

Colégio Diocesano de São José (4)

20/6/2013  $ 620,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、校本培訓、餘暇活動、

圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

陳瑞祺永援中學（分校）

Colégio do Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

(Sucursal)

20/6/2013  $ 1,783,800.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamen-

tos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publi-

cações e contratação de pessoal especializado.

31/10/2013  $ 88,200.00 資助緊急安裝設備。

Subsídio para colocação urgente de equipamentos.
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嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

20/6/2013  $ 3,583,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、資訊科技教育、

校舍工程及設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, obras de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

19/12/2013  $ 23,600,000.00 幼稚園新校舍建設資助（第一期）。

Subsídio ao jardim-de-infância para construção do 

edifício novo escolar (1.ª fase).

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção 

Inglesa)

20/6/2013  $ 3,214,950.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資訊科

技教育、閱讀推廣、校舍工程及設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, ensino das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, pro-

moção da leitura, obras de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

20/6/2013  $ 3,072,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康發展、家

校合作、促進學生學習成功、資訊科技教育、科

學教育、藝術教育、校舍修葺和設備更新、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo promoção 

da leitura, educação moral, promoção do de-

senvolvimento saudável das associações de 

alunos, cooperação entre a família e a escola, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, ensino das ciências, educação 

artística, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 
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鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

20/6/2013 própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

22/7/2013  $ 1,870,000.00 資助開展體育館重整工程。

Concessão do subsídio para obras de reestru-

turação do ginásio.

13/11/2013  $ 550,300.00 資助開展2013/2014學年資訊科技教育發展計劃。

Concessão do subsídio para o plano de desen-

volvimento das Tecnologias de Informação 

e Comunicação no ensino (ano lect ivo de 

2013/2014).

鮑思高粵華小學（英文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Inglesa)

20/6/2013  $ 347,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

校本培訓、餘暇活動及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo formação 

da própria escola, actividades extracurriculares e 

aquisição de livros e publicações.

利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

20/6/2013  $ 2,125,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、語言學習、促進學生

學習成功、科學教育、藝術教育、家校合作、促進

學生會健康發展、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promo-

ção do desenvolvimento saudável das associa-

ções de alunos, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

20/6/2013  $ 3,292,500.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 
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陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

20/6/2013 formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

20/6/2013  $ 4,861,550.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、品德教育、促進學生學習

成功、資訊科技教育、科學教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、校舍修葺和設備更新、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo promoção 

da leitura, aprendizagem das línguas, educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, ensino das ciên-

cias, promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, educação artística, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

16/7/2013  $ 415,800.00 資助更改教員室工程的啓動費。

Concessão do subsídio para despesas de iniciação 

da obra de alteração da Sala de professores.

粵華英文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Inglesa)

20/6/2013  $ 402,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

校本培訓、餘暇活動及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo formação 

da própria escola, actividades extracurriculares e 

aquisição de livros e publicações.

明愛學校

Escola Cáritas de Macau

20/6/2013  $ 1,473,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、家校合作、中長期計劃、校舍修葺和

設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購

置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo de 

2013/2014, incluindo educação moral, cooperação 

entre a família e a escola, planos a médio e longo 

prazo, reparação de edifícios escolares e actualiza- 

ção dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

8/3/2013  $ 16,000,000.00 資助開展校舍擴建工程。

Concessão do subsídio para obras de ampliação do 

edifício escolar.
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澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

25/5/2013  $ 96,200.00 資助開展姐妹學校交流活動。

Concessão do subsídio para realização da acti-

vidade de intercâmbio das escolas geminadas.

20/6/2013  $ 5,076,150.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、學校健康促進、資訊科技

教育、融合教育、職業技術教育、語言學習、促進

學生學習成功、藝術教育、家校合作、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

 Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2013/2014, incluindo educação moral, promoção 

da leitura, promoção da saúde da escola, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

ensino inclusivo, ensino técnico-profissional, 

aprendizagem de língua, promoção para o su-

cesso na aprendizagem dos alunos, educação 

artística, cooperação entre a família e a escola, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

22/11/2013  $ 5,000,000.00 資助校舍擴建計劃——設備購置及第二期工程。

Concessão do subsídio para obras de ampliação do 

edifício escolar — aquisição de equipamentos 

e obra da 2.ª fase.

菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

20/6/2013  $ 9,512,000.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、有效學習計劃、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, aprendizagem das línguas, plano eficaz 

para aprendizagem, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

20/6/2013  $ 3,280,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、有效學習計劃、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 
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菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

20/6/2013 lectivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

aprendizagem das línguas, plano eficaz para 

aprendizagem, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da pró- 

pria escola, actividades extracurriculares, aqui-

sição de livros e publicações e contratação de 

pessoal especializado.

菜農子弟學校（灣景分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal de Wan 

Keng)

24/10/2013  $ 436,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo formação 

da própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

澳門中德學校

Escola Chong Tak de Macau

20/6/2013  $ 1,478,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資訊

科技教育、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem das 

línguas, educação moral, promoção para o su-

cesso na aprendizagem dos alunos, ensino das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

20/6/2013  $ 1,205,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括品德教育、家校合作、校舍修葺和設備更新、

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolv imento das Escolas» 

do ano lectivo de 2013/2014, incluindo edu-

cação moral, cooperação entre a famí l ia e 

a escola, reparação de edif íc ios escolares 

e actual i zação dos equipamentos, forma- 

ção da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a
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婦聯學校

Escola da Associação das Mulheres de Macau

20/6/2013  $ 2,172,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、有效學習計劃、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, aprendizagem das línguas, plano eficaz de 

aprendizagem, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

30/12/2013  $ 42,700,000.00 資助開展新校舍興建工程（第二期）。

Concessão do subsídio para obras do Novo 

Edifício Escolar (2.ª fase).

聖家學校

Escola da Sagrada Família

20/6/2013  $ 1,939,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、校舍工程和設備購置、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, obras de edifícios escolares e aquisição 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

20/6/2013  $ 5,445,000.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、有效學習計劃、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, aprendizagem das línguas, plano eficaz de 

aprendizagem, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.
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聖瑪沙利羅學校

Escola de Santa Maria Mazzarello

20/6/2013  $ 1,157,800.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、校舍工程及設備

購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及

專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, obras de edifícios escolares 

e aquisição dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

聖德蘭學校

Escola de Santa Teresa

20/6/2013  $ 1,204,150.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程和設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamen-

tos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publi-

cações e contratação de pessoal especializado.

九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

20/6/2013  $ 683,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、校舍修葺和設備更新、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

C onc e s são do sub s íd io pa ra rea l i z aç ão 

do «Plano de Desenvolv imento das Esco-

las» do ano lectivo de 2013/2014, incluindo 

aprendizagem das línguas, educação moral, 

reparação de edif ícios escolares e actuali-

zação dos equipamentos, formação da pró- 

pria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

20/6/2013  $ 1,198,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、藝術教育、語言

學習、家校合作、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendiza-

gem dos alunos, educação artística, aprendi-

zagem das línguas, cooperação entre a família 
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濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

20/6/2013 e a escola, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

22/11/2013  $ 60,000,000.00 資助開展校舍B、C、D座擴建工程（第二期）。 

Concessão do subsídio para obras de ampliação 

dos Blocos B, C, D dos edifícios escolares (2.ª 

fase).

聖玫瑰學校

Escola do Santíssimo Rosário

20/6/2013  $ 1,470,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

聖善學校

Escola Dom João Paulino

20/6/2013  $ 798,950.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, obras de 

edifícios escolares e aquisição dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

20/6/2013  $ 2,073,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、家校合作、藝術

教育、資訊科技教育、融合教育、設立多元健體中

心、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、

圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendiza-

gem dos alunos, cooperação entre a família e 
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雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

20/6/2013 a escola, educação artística, ensino das Tecno-

logias de Informação e Comunicação, ensino 

inclusivo, criação de um centro desportivo 

diversificado, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

9/9/2013  $ 380,000.00 資助開辦2013年下半年職業訓練課程。

Concessão do subsídio para realização do curso de 

formação profissional no 2.º semestre do ano 

de 2013.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

11/11/2013  $ 448,300.00 資助開展斜坡及廚房維修工程。

Concessão do subsídio para obras de reparação 

da rampa e da cozinha da escola.

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

26/4/2013  $ 350,000.00 註 Observações c

20/6/2013  $ 4,861,550.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、促進學生學習成功、學

校健康促進、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lect ivo de 2013/2014, incluindo apren-

dizagem das l ínguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, promoção da saúde escolar, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comuni-

cação, reparação de edifícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos, formação da  

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

27/6/2013  $ 775,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 254,250.00 註 Observações b, c

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

20/6/2013  $ 1,028,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、促進學生學習成功、學

校健康促進、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 
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沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

20/6/2013 da s l í ng ua s, educ aç ão mora l, promo ç ão 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

promoção da saúde da escola, ensino das 

Tecnolog ias de In formação e Comunica-

ção, reparação de edif ícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos, formação da  

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

海星中學

Escola Estrela do Mar

20/6/2013  $ 928,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、融合教育、促進學生學習成功、家校

合作、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活

動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2013/2014, incluindo educação moral, ensino 

inclusivo, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, cooperação entre a família 

e a escola, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

20/6/2013  $ 3,474,700.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、融合教育、職業技術教育、促進學生

學習成功、課程與教學革新、開放校園設施、家

校合作、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino inclusivo, ensino técnico-pro-

fissional, promoção para o sucesso na apren-

dizagem dos alunos, inovação curricular e do 

ensino, abertura ao público das instalações es-

colares, cooperação entre a família e a escola, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

11/11/2013  $ 1,000.00 註 Observações a

海星中學（夜間部）

Escola Estrela do Mar (Nocturno)

20/6/2013  $ 8,500.00 2013/2014學年“學校發展計劃”校本培訓資助。

Concessão do subsídio para formação da própria 

escola do «Plano de Desenvolvimento das Es-

colas» do ano lectivo de 2013/2014.
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氹仔坊眾學校

Escola Fong Chong da Taipa

20/6/2013  $ 4,653,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、促進學生學習成功、學

校健康促進、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lect ivo de 2013/2014, incluindo apren-

dizagem das l ínguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, promoção da saúde na escola, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comuni-

cação, reparação de edifícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos, formação da  

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

氹仔坊眾學校（分校）

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

20/6/2013  $ 1,391,650.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

資訊科技教育、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolv imento das Escolas» 

do ano lectivo de 2013/2014, incluindo o en-

sino das Tecnologias de Informação e Co-

municação, reparação de edifícios escolares 

e actual i zação dos equipamentos, forma- 

ção da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

16/7/2013  $ 116,800.00 資助開展校舍防水維修工程。

Concessão do subsídio para obras de imper-

meabilização do edifício escolar.

福建學校

Escola Fukien

20/6/2013  $ 1,369,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、家校合作、品德教育、促進

學生學習成功、促進學生會健康發展、資訊科技

教育、科學教育、藝術教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lecti-

vo de 2013/2014, incluindo promoção da leitura, 

aprendizagem das línguas, cooperação entre a 

família e a escola, educação moral, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

promoção do desenvolvimento saudável das as-

sociações de alunos, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, ensino das ciên-

cias, educação artística, reparação de edifícios 
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福建學校

Escola Fukien

20/6/2013 escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

下環浸會學校

Escola Ha Van Cham Vui

20/6/2013  $ 558,500.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、家校合作、校舍

修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, cooperação entre a família 

e a escola, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

海暉學校

Escola Hoi Fai

20/6/2013  $ 1,051,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、家校合作、閱讀推廣、促進學生會的

健康發展、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, cooperação entre a família e a escola, 

promoção da leitura, promoção do desenvol-

vimento saudável das associações de alunos, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

26/4/2013  $ 350,000.00 註 Observações c

20/6/2013  $ 796,650.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、語言學習、校舍

修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, aprendizagem das línguas, 

reparação de edifícios escolares e actualização  
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濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

20/6/2013 dos equipamentos, formação da própria escola,

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

5/9/2013  $ 91,000.00 註 Observações c

濠江中學附屬小學

Escola Hou Kong (Primário)

20/6/2013  $ 3,919,700.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、資訊科技教育、促進

學生學習成功、藝術教育、語言學習、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção da saúde na escola, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

promoção para o sucesso na aprendizagem 

dos alunos, educação artística, aprendizagem 

das línguas, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

27/6/2013  $ 725,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 150,250.00 註 Observações b

濠江中學

Escola Hou Kong (Secundário)

20/6/2013  $ 5,290,650.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、促進學生學習成功、

科學教育、語言學習、藝術教育、校舍修葺和設

備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置

及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, promoção para o sucesso na 

aprendizagem dos alunos, ensino das ciências, 

aprendizagem das línguas, educação artística, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

青洲小學

Escola Ilha Verde

26/4/2013  $ 150,000.00 註 Observações c
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青洲小學

Escola Ilha Verde

20/6/2013  $ 1,462,600.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康發展、促

進學生學習成功、科學教育、開放校園設施、校

舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書

與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo promoção da 

leitura, educação moral, promoção do desen-

volvimento saudável das associações de alunos, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das ciências, abertura ao público 

das instalações escolares, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

27/6/2013  $ 525,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 137,250.00 註 Observações b, c

澳門國際學校

Escola Internacional de Macau

20/6/2013  $ 2,390,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、資訊科技教育、

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

教業中學

Escola Kao Yip

20/6/2013  $ 2,801,850.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、促進學生學習成功、

語言學習、家校合作、藝術教育、校舍修葺和設

備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置

及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

ensino das Tecnologias de Informação e Comu-

nicação, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, aprendizagem das línguas, 

cooperação entre a família e a escola, educação 

artística, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.



N.º 13 — 26-3-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4287

受資助機構

 Entidades beneficiárias

批示日期

 Despacho de 

autorização

資助金額

 Montantes 

atribuídos

目的

 Finalidades

教業中學附屬小學暨幼稚園分校

Escola Kao Yip (Primário e Pre-Primário) 

Sucursal

26/4/2013  $ 275,000.00 註 Observações c

20/6/2013  $ 678,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括品德教育、學校健康促進、資訊科技教育、促

進學生學習成功、家校合作、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, promoção da saúde da escola, ensino das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, cooperação entre a família e a escola, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

5/9/2013  $ 71,500.00 註 Observações c

教業中學（分校）

Escola Kao Yip (Sucursal)

20/6/2013  $ 1,298,550.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、資訊科技教育、促進

學生學習成功、科學教育、藝術教育、語言學習、

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção da saúde na escola, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comunica-

ção, promoção para o sucesso na aprendiza-

gem dos alunos, ensino das ciências, educação 

artística, aprendizagem das línguas, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equi-

pamentos, formação da própria escola, activi-

dades extracurriculares, aquisição de livros e 

publicações e contratação de pessoal especiali-

zado.

27/6/2013  $ 575,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 111,250.00 註 Observações b

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção Primária)

20/6/2013  $ 3,008,950.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康發展、語

言學習、家校合作、促進學生學習成功、資訊科

技教育、科學教育、藝術教育、校舍修葺和設備

更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及

專職人員。 
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鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção Primária)

20/6/2013 Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo promoção da 

leitura, educação moral, promoção do desen-

volvimento saudável das associações de alunos, 

aprendizagem das línguas, cooperação entre a 

família e a escola, promoção para o sucesso na 

aprendizagem dos alunos, ensino das Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação, ensino das 

ciências, educação artística, reparação de edi-

fícios escolares e actualização dos equipamen-

tos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publi-

cações e contratação de pessoal especializado.

30/10/2013  $ 1,460,600.00 資助開展永添教學安置點工程與設備購置。

Concessão do subsídio para obras de remodelação 

de salas de aula destinadas ao ensino e a aquisição 

dos equipamentos.

13/12/2013  $ 41,160,000.00 資助開展校舍重建工程（第一期）。

Concessão do subsídio para obras de recons-

trução dos edifícios escolares (1.ª fase).

鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

20/6/2013  $ 6,491,600.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、有效學習計劃、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

aprendizagem das l ínguas, plano eficaz de 

aprendizagem, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da  

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

廣大中學

Escola Kwong Tai

20/6/2013  $ 2,402,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、學校健

康促進、資訊科技教育、校舍修葺和設備更新、校

本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, promoção 

da saúde escolar, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, reparação de edifí-

cios escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.
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廣大中學

Escola Kwong Tai

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

13/11/2013  $ 1,140,000.00 資助開展校舍後加裝修工程及設備購置。 

Concessão do subsídio para obra adicional de 

reparação do edifício escolar e equipamentos.

廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

20/6/2013  $ 1,841,950.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、促進學生學習成功、學

校健康促進、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lect ivo de 2013/2014, incluindo apren-

dizagem das l ínguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, promoção da saúde escolar, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comuni-

cação, reparação de edifícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos, formação da  

própria escola, actividades extracurriculares,  

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

蓮峰普濟學校

Escola Lin Fong Pou Chai

20/6/2013  $ 905,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、家校合作、資訊科技教育、促進學生

學習成功、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

cooperação entre a família e a escola, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

嶺南中學

Escola Ling Nam

20/6/2013  $ 1,827,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、家校

合作、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活

動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para o 

sucesso na aprendizagem dos alunos, cooperação 

entre a família e a escola, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.
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瑪大肋納嘉諾撒學校

Escola Madalena de Canossa

20/6/2013  $ 1,137,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資

訊科技教育、閱讀推廣、校舍工程及設備更新、

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lect ivo de 2013/2014, incluindo apren-

dizagem das l ínguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, promoção da leitura, re-

paração de edifícios escolares e actualiza- 

ção dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

26/8/2013  $ 516,000.00 資助開展促進學生愉快及有效學習——午間計

劃。

Concessão do subsídio para realização do plano 

de almoço para a promoção da aprendizagem 

alegre eficaz dos alunos.

30/10/2013  $ 534,000.00 資助開展緊急維修和加固工程。

Concessão do subsídio para obras urgentes de 

reparação e consolidação. 

化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

20/6/2013  $ 3,314,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2013/2014, incluindo aprendizagem das línguas, 

educação moral, promoção para o sucesso na 

aprendizagem dos alunos, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, forma-

ção da própria escola, actividades extracurricula-

res, aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 39,900.00 資助緊急更換聖體樓鋼閘及增設天台樓梯口防

水閘。

Concessão do subsídio para substituição urgente 

da porta de aço do edifício escolar e para colo-

cação da porta impermeável do terraço.

30/12/2013  $ 33,160,000.00 資助綠化樓及和平樓重建工程啟動費。

Concessão do subsídio para obras de recons-

trução dos dois edifícios escolares.
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勞工子弟學校（幼稚園）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Pré-Primário)

20/6/2013  $ 1,298,900.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、藝術教育、學校健康促進、創思教學、

語言學習、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

educação artística, promoção da saúde na es-

cola, ensino com criatividade, aprendizagem 

das línguas, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

勞工子弟學校（小學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Primário)

20/6/2013  $ 2,226,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo a promoção 

da leitura, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Secundário)

20/6/2013  $ 3,910,000.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、學校健康促進、課程與教

學革新、語言學習、促進學生學習成功、校舍修

葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報

刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2013/2014, incluindo educação moral, 

promoção da leitura, promoção da saúde da 

escola, inovação curricular e do ensino, aprendi-

zagem das línguas, promoção para o sucesso na 

aprendizagem dos alunos, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

5/12/2013  $ 131,500.00 資助開展舊校舍與室內運動場的緊急工程。 

Concessão do subsídio para realização das 

obras urgentes da instalação antiga da escola e 

do ginásio.
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澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

20/6/2013  $ 2,665,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、促進學生學習成功、科

學教育、語言學習、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2013/2014, incluindo educação moral, promo-

ção da saúde da escola, promoção para o sucesso 

na aprendizagem dos alunos, ensino das ciências, 

aprendizagem das línguas, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, forma-

ção da própria escola, actividades extracurricula-

res, aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

培道中學

Escola Pui Tou

20/6/2013  $ 2,046,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、促進學生學習成功、科

學教育、語言學習、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, promoção da saúde na escola, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

ensino das ciências, aprendizagem das línguas, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

26/4/2013  $ 225,000.00 註 Observações c

20/6/2013  $ 2,355,700.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、資訊科技教育、促進

學生學習成功、科學教育、語言學習、家校合作、

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, promoção da saúde da escola, ensino das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 

promoção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, ensino das ciências, aprendizagem das 

línguas, cooperação entre a família e a escola, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.
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培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

27/6/2013  $ 725,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 208,750.00 註 Observações b, c

培道中學小學部分教處

Escola Pui Tou (Sucursal da Secção Primária)

20/6/2013  $ 679,100.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、促進學生學習成功、科

學教育、語言學習、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, promoção da saúde na escola, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

ensino das ciências, aprendizagem das línguas, 

reparação de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, activi-

dades extracurriculares, aquisição de livros e pu-

blicações e contratação de pessoal especializado.

培道中學氹仔幼稚園分校

Escola Pui Tou (Sucursal da Taipa)

20/6/2013  $ 635,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、語言學習、家校

合作、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活

動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, aprendizagem das línguas, 

cooperação entre a família e a escola, repara-

ção de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

庇道學校

Escola São João de Brito

20/6/2013  $ 3,374,050.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、職業技術教育、促進學生

學習成功、學校健康促進、資訊科技教育、校舍

修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendi-

zagem das línguas, educação moral, ensino 

técnico-profissional, promoção para o sucesso 

na aprendizagem dos alunos, promoção da saúde 

da escola, ensino das Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.
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庇道學校（分校）英文部

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

20/6/2013  $ 1,184,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、科學教育、閱讀

推廣、家校合作、開放校園設施、資訊科技教育、

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendiza-

gem dos alunos, ensino das ciências, promoção 

da leitura, cooperação entre a família e a es-

cola, abertura ao público das instalações esco-

lares, ensino das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

庇道學校（夜間部）

Escola Sao João de Brito (Nocturno)

20/6/2013  $ 245,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、學校健康促進、

校本培訓、餘暇活動及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2013/2014, incluindo educação moral, promo-

ção para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

promoção da saúde escolar, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares e aquisição de 

livros e publicações.

聖保祿學校

Escola São Paulo

20/6/2013  $ 4,857,350.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與

報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

reparação de edifícios escolares e aquisição 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

27/6/2013  $ 1,125,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 254,250.00 註 Observações b

30/12/2013  $ 7,730,000.00 資助教學大樓後續工程和設備（第六期）。

Concessão do subsídio para obras de acompa-

nhamento e equipamentos do edifício escolar 

(6.ª fase).
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新華夜中學

Escola Secundária Nocturna Xin Hua

20/6/2013  $ 1,511,900.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、學以致用——校本應用課

程先導計劃、促進學生學習成功、促進學生會

的健康發展、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lecti-

vo de 2013/2014, incluindo promoção da leitura, 

educação moral, plano piloto do currículo de apli-

cação da própria escola — utilização dos conhe-

cimentos aprendidos, promoção para o sucesso 

na aprendizagem dos alunos, promoção do de-

senvolvimento saudável das associações de alu-

nos, ensino das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

培正中學

Escola Secundária Pui Ching

20/6/2013  $ 6,429,650.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、資訊科

技教育、閱讀推廣、校舍工程及設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, promoção para 

o sucesso na aprendizagem dos alunos, ensino 

das Tecnologias de Informação e Comunica-

ção, promoção da leitura, obra de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

27/6/2013  $ 975,000.00 註 Observações b

5/9/2013  $ 215,250.00 註 Observações b

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

培華中學

Escola Secundária Pui Va

20/6/2013  $ 3,962,500.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括品德教育、學校健康促進、資訊科技教育、職

業技術教育、促進學生學習成功、課程與教學革

新、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、

圖書與報刊購置及專職人員。

C onc e s são do sub s íd io pa ra rea l i z aç ão 

do «Plano de Desenvolv imento das Esco-

las» do ano lect ivo de 2013/2014, inclu in-

do educação moral, promoção da saúde na 
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培華中學

Escola Secundária Pui Va

20/6/2013 escola, ensino das Tecnolog ias de I n for- 

mação e Comunicação, ensino técnico-profissio-

nal, promoção para o sucesso na aprendizagem 

dos alunos, inovação curricular e do ensino, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

培華中學附屬小學暨幼稚園

Escola Secundária Pui Va (Secção Primária 

e Infantil)

20/6/2013  $ 846,850.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、學校健康促進、促進學生學習成功、

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

 Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolv imento das Escolas» 

do ano lectivo de 2013/2014, incluindo edu-

cação moral, promoção da saúde na escola, 

promoção para o sucesso na aprendizagem 

dos alunos, reparação de edifícios escolares 

e actual i zação dos equipamentos, forma- 

ção da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

20/6/2013  $ 3,786,150.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、職業技術教育、促進

學生學習成功、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, ensino técnico-profissional, 

promoção para o sucesso na aprendizagem 

dos alunos, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Secção 

Inglesa)

20/6/2013  $ 1,732,550.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、職業技術教育、促進

學生學習成功、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, ensino técnico-profissional, 

promoção para o sucesso na aprendizagem 
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澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Secção 

Inglesa)

20/6/2013 dos alunos, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares e 

aquisição de livros e publicações.

澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

20/6/2013  $ 3,331,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生會健康發展、資

訊科技教育、職業技術教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, promoção 

do desenvolvimento saudável das associa-

ções de alunos, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, ensino técnico-

-profissional, reparação de edifícios escola-

res e actualização dos equipamentos, forma- 

ção da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

澳門工聯職業技術中學（夜校）

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau 

(Nocturno)

20/6/2013  $ 787,100.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、職業技術教育、校本培訓、餘暇活動

及圖書與報刊購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, ensino técnico-profissional, formação 

da própria escola, actividades extracurriculares e 

aquisição de livros e publicações.

商訓夜中學

Escola Seong Fan

20/6/2013 $ 1,907,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、語言學習、資訊

科技教育、閱讀推廣、完善多元體健中心、設備

更新、脫產培訓、校本培訓、餘暇活動、圖書與報

刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, aprendizagem das línguas, 

ensino das Tecnologias de Informação e Co-

municação, promoção da leitura, melhorar 

o centro desportivo diversif icado, actuali-

zação dos equipamentos, suspensão provi- 

sória das actividades lectivas para formação,  

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.
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沙梨頭浸信學校

Escola Shá Lei Tau Cham Son

20/6/2013  $ 605,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, reparação de edi f íc ios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

德明學校

Escola Tak Meng

20/6/2013  $ 453,200.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖

書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo as repara-

ção de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

11/11/2013 $ 1,000.00 註 Observações a

東南學校

Escola Tong Nam

20/6/2013  $ 1,195,250.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、促進學生會健康發展、校

舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書

與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo aprendizagem 

das línguas, promoção da leitura, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 6,000.00 註 Observações a

東南學校（中學部）

Escola Tong Nam (Secundário)

20/6/2013 $ 1,712,300.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lect ivo de 2013/2014, incluindo apren-

dizagem das l ínguas, promoção da leitura, 
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東南學校（中學部）

Escola Tong Nam (Secundário)

20/6/2013 educação moral, promoção do desenvolvi-

mento saudável das associações de alunos, 

reparação de edifícios escolares e actualiza- 

ção dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

20/6/2013 $ 3,721,600.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、品德教育、職業技術教育、促進學

生學習成功、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendi-

zagem das línguas, educação moral, ensino 

técnico-profissional, promoção para o suces-

so na aprendizagem dos alunos, ensino das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

新華學校

Escola Xin Hua

20/6/2013 $ 862,700.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包

括促進學生學習成功、閱讀推廣、品德教育、學

校健康促進、校舍修葺和設備更新、資訊科技教

育、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolv imento das Escolas» 

do ano lectivo de 2013/2014, incluindo pro-

moção para o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, promoção da leitura, educação moral, 

promoção da saúde na escola, reparação de 

edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, ensino das Tecnologias de Informa- 

ção e Comunicação, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

20/6/2013  $ 1,730,850.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康發展、資

訊科技教育、校舍修葺和設備更新、校本培訓、

餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realizção do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo promoção da 
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新華學校

Escola Xin Hua

20/6/2013 leitura, educação moral, promoção do desen-

volvimento das associações de alunos na es-

cola, ensino das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

慈幼中學

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

20/6/2013  $ 3,552,850.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、品德教育、促進學生學習

成功、資訊科技教育、科學教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、家校合作、校舍修葺和設備

更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及

專職人員。

Concessão do subsídio para realizção do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo promoção da 

leitura, aprendizagem das línguas, educação 

moral, promoção para o sucesso na aprendi-

zagem dos alunos, ensino das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, ensino das ciên-

cias, promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, repara-

ção de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

12/7/2013  $ 754,000.00 資助開展外牆牆身查驗和維修工程。

Concessão do subsídio para inspecção da parede 

exterior e obras de reparação.

11/11/2013 $ 6,000.00 註 Observações a

同善堂中學附屬幼稚園

Jardim de Infância Anexaà Escola Tong Sin 

Tong

20/6/2013  $ 2,312,650.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、學校健康促進、資訊科技

教育、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活

動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, promoção da 

saúde escolar, ensino das Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.
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魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes

20/6/2013 $ 563,725.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、校舍修葺和設備更新、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, aprendizagem das línguas, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equi-

pamentos, formação da própria escola, activi-

dades extracurriculares, aquisição de livros e 

publicações e contratação de pessoal especiali-

zado.

明愛幼稚園

Jardim Infantil da Cáritas

20/6/2013  $ 656,450.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、家校合作、校舍修葺和設

備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置

及專職人員。

C onc e s são do sub s íd io pa ra rea l i z aç ão 

do «Plano de Desenvolv imento das Esco-

las» do ano lectivo de 2013/2014, incluindo 

educação moral, promoção da leitura, co-

operação entre a famí l ia e a escola, repa- 

ração de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, ac-

tividades extracurriculares, aquisição de livros 

e publicações e contratação de pessoal espe-

cializado.

創新中學

Millennium Secondary School

25/5/2013  $ 51,000.00 資助開展姐妹學校交流活動。

Concessão do subsídio para realização da acti-

vidade de intercâmbio das escolas geminadas.

20/6/2013  $ 2,232,900.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、學校健康促進、職業技術教

育、資訊科技教育、開放校園設施、促進學生學

習成功、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo aprendi-

zagem das línguas, promoção da leitura, edu-

cação moral, promoção do desenvolvimento 

saudável das associações de alunos, educação 

artística, promoção da saúde na escola, ensino 

técnico-profissional, ensino das Tecnologias 

de Informação e Comunicação, abertura ao 

público das instalações escolares, promoção 

para o sucesso na aprendizagem dos alunos, 

reparação de edifícios escolares e actualiza- 

ção dos equipamentos, formação da própria 
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創新中學

Millennium Secondary School

20/6/2013 escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園

Secção Infantil e Primária do Colégio Mateus 

Ricci

20/6/2013  $ 652,800.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、學校健康促進、資訊科技

教育、語言學習、科學教育、家校合作、設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educação 

moral, promoção da leitura, promoção da saúde 

da escola, ensino das Tecnologias de Informa-

ção e Comunicação, aprendizagem das línguas, 

ensino das ciências, cooperação entre a família 

e a escola, actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

24/10/2013  $ 434,750.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括校

本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

聖公會（澳門）蔡高中學

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

20/6/2013  $ 671,850.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘

暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo promoção 

da leitura, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola (Macau) 

(Nocturno)

20/6/2013  $ 405,400.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、促進學生

會的健康發展、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2013/2014, incluindo educação mo-

ral, promoção da leitura, ensino das Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação, promoção 
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聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola (Macau) 

(Nocturno)

20/6/2013 do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

聖公會（澳門）蔡高中學（分校）

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

20/6/2013  $ 3,061,800.00 資助開展2013/2014學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、語言學習、促進學生學習

成功、科學教育、藝術教育、家校合作、姐妹學校

交流、促進學生會的健康發展、校舍修葺和設備

更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及

專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2013/2014, incluindo educa-

ção moral, promoção da leitura, aprendiza-

gem das l ínguas, promoção para o sucesso 

na aprend i zagem dos a lu nos, ensi no das  

ciências, educação artística, cooperação entre a  

fa m í l ia e a esc ola, i ntercâ mbio ent re a s 

esc olas gem i nadas, promoção do desen-

volv i mento saudável das a s soc iações de 

a lunos, reparação de ed i f íc ios escolares 

e actual i zação dos equipamentos, forma- 

ção da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

11/11/2013  $ 12,000.00 註 Observações a

Observações:

a. Sessão de Partilha dos Resultados do Plano de Desenvol-
vimento das Escolas 2014 — Subsídio às escolas para realização 
de actividades.

b. Concessão do subsídio para a realização do «Plano Piloto 
dos Currículos para o Ensino primário do Plano de Desenvol-
vimento das Escolas» do ano lectivo de 2013/2014 (2.º ano).

c. Concessão do subsídio para a realização do «Plano Piloto 
dos Currículos para o Ensino Infantil do Plano de Desenvolvi-
mento das Escolas» do ano lectivo de 2013/2014 (3.ª prestação).

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 10 de Março de 
2014.

A Presidente do Conselho Administrativo, Leong Lai, directora 
dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 74 900,00)

註：

a.“學校發展計劃”成果分享會2014——資助學校開展活動費

用。

b. 2013/2014學年“學校發展計劃——小學教育課程先導計

劃（第二年）”資助。

c. 2013/2014學年“學校發展計劃——幼兒教育課程先導計

劃（第三階段）”資助。

二零一四年三月十日於教育發展基金

行政管理委員會主席 梁勵（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $ 74,900.00）
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SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS

CULTURAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Secretariado 
do Conselho para as Indústrias Culturais, sita na Avenida do 
Infante D. Henrique, n.os 47-53, Edf. «The Macau Square», 19.º 
andar «D», a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior do mesmo Conselho, em 
regime de contrato além do quadro, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 
17 de Março de 2014.

A Secretária-Geral, Wong Keng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de uma vaga de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 
de Fevereiro de 2014, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 18 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為以編制外合同方式填補文化產

業委員會高級技術員組別第一職階一等高級技術員一缺，以審

查文件及有限制方式舉行普通晉級開考之相關報考人臨時名單，

已張貼於殷皇子大馬路47至53號澳門廣場19樓D座文化產業委

員會秘書處。上述開考的通告，刊登於二零一四年二月二十六日

第九期《澳門特別行政區公報》第二組。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一四年三月十七日於文化產業委員會秘書處

秘書長 王勁秋

（是項刊登費用為 $1,057.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一四年二月十九日

第八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

階顧問高級技術員一缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名

單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一四年三月十八日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,087.00）
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根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一四年二月十九日

第八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局

以審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一

職階一等行政技術助理員一缺的限制性普通晉級開考，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳。

按照上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一四年三月十九日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $852.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

海事及水務局為填補編制外合同人員海事人員職程第一職

階一等海事人員八缺，以考核及有限制的方式進行普通晉級開

考，其開考公告已刊登於二零一三年十月九日第四十一期《澳門

特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 翟貴銀 ........................................................................ 62.40

2.º 梁漢章 ........................................................................ 61.80

3.º 黃寶榮 ........................................................................ 58.30

4.º 周錦文 ........................................................................ 57.30

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

因放棄繼續參與是次晉級開考之准考人：5名

因缺席筆試及實習試被淘汰之准考人：1名

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

因最後評分不足50分而被淘汰之准考人：1名。

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de uma vaga de assistente técnico 
administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pú-
blicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 2014, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 19 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento 
de oito lugares de pessoal marítimo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de pessoal marítimo dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 41, II Série, de 9 de Outubro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chak Kuai Ngan ............................................................62,40

2.º Leong Hon Cheong .......................................................61,80

3.º Vong Pou Veng ..............................................................58,30

4.º Chau Cam Man .............................................................57,30

Nota:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Candidatos que desistiram no presente concurso de aces-
so: cinco candidatos;

— Excluído por ter faltado às provas escrita e prática: um 
candidato.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Reprovado por ter obtido a classificação final inferior a 50 
valores: um candidato.
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根據上述行政法規第二十八條的規定，准考人可自本名單公

佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一四年三月十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月七日於海事及水務局 

典試委員會：

主席：海事及水務局處長 唐煥陽

委員：運輸基建辦公室二等技術員 張麗燕

 海事及水務局首席海事人員 吳華德

（是項刊登費用為 $2,006.00）

海事及水務局為填補編制外合同人員海事人員職程第一

職階二等海事人員兩缺，以考核及有限制的方式進行普通晉級

開考，其開考公告已刊登於二零一三年十月二十三日第四十三期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

1.º 鄧浩基 ........................................................................ 70.39

2.º 陳友信 ........................................................................ 67.01

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

因缺席實習試被淘汰之准考人：3名

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一四年三月十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月七日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局處長 郭宏巍

正選委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

  海事及水務局特級海事督導員 關春泉 

（是項刊登費用為 $1,429.00）

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento supracitado, os 
candidatos podem interpor recurso da presente lista à entidade 
competente, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 14 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Tong Vun Ieong, chefe de divisão da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais: Cheong Lai In, técnico de 2.ª classe do Gabinete 
para as Infra-estruturas de Transportes; e

Ng Va Tac, pessoal marítimo principal da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de pessoal marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de pessoal marítimo, dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 
e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 23 de Outubro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tang Hou Kei ................................................................70,39

2.º Chan Iao Son .................................................................67,01

Nota:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

Excluídos por terem faltado à prova prática: três candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 14 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Kuok Wang Ngai, chefe de divisão da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais efectivos: Romina Wong, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

Kuan Chon Chun, mestrança marítima especialista da Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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公 告

為填補海事及水務局人員編制內海上交通控制員職程第一

職階首席特級海上交通控制員兩缺，經二零一四年二月十九日第

八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的

方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

准考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行

政處/人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四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 $989.00）

房 屋 局

名 單

房屋局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員六缺，經二零一三年十二月十八日第五十一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 馮克明 ........................................................................ 83.13

2.º 宋寶夔 ........................................................................ 81.56

3.º 戚雪平 ........................................................................ 79.88

4.º 黃燕玲 ........................................................................ 79.81

5.º 梁淑祺 ........................................................................ 78.81

6.º 鄭綺華 ........................................................................ 77.75

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月十二日運輸工務司司長的批示確認）

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Departamento de 
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publi-
cada no website destes Serviços, a lista provisória do candidatos 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de dois lugares de controlador de tráfego 
marítimo especialista principal, 1.º escalão, da carreira de con-
trolador de tráfego marítimo do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Feve-
reiro de 2014.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 989,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de seis lu-
gares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Instituto de Habitação, adiante designa-
do por IH, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 
18 de Dezembro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fong Hak Meng .............................................................83,13

2.º Song Pou Kuai ...............................................................81,56

3.º Chek Sut Peng ................................................................79,88

4.º Wong In Leng ................................................................79,81

5.º Leong Sok Kei ...............................................................78,81

6.º Cheang I Wa ...................................................................77,75

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 2014).
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二零一四年二月二十八日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局顧問高級技術員 胡麗逢

候補委員：民政總署顧問高級技術員 李治洪

（是項刊登費用為 $1,674.00）

房屋局為填補人員編制內技術員職程第一職階首席特級技

術員一缺，經二零一三年十二月十八日第五十一期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

林鳳英 ............................................................................. 86.31

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年二月二十八日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局首席顧問高級技術員 黃振權

  行政公職局二等翻譯員 馮貴華

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一四年三月十二日第十一期《澳

門特別行政區公報》第二組的「氹仔湖畔大廈樓宇管理服務中心

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。

Instituto de Habitação, aos  28 de Fevereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor prin-
cipal do IH.

Vogal efectiva: Wu Lai Fong, técnica superior assessora do 
IH.

Vogal suplente: Lei Chi Hong, técnico superior assessor do 
IACM.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico do quadro de pessoal do Instituto de Habitação, adiante 
designado por IH, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 18 de Dezembro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lam Fong Ieng .................................................................. 86,31

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 2014).

Instituto de Habitação, aos 28 de Fevereiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor principal 
do IH.

Vogais efectivos: João Evangelista Vong, técnico superior as-
sessor principal do IH; e

Fong Kuai Wa, intérprete-tradutora de 2.ª classe dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Em-
preitada de construção do Centro de Serviços da Administração 
do Edifício do Lago da Taipa», publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 12 
de Março de 2014, foram prestados esclarecimentos, nos termos 
do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita aclaração 
complementar conforme necessidades, pela entidade que realiza 
o concurso e juntos ao processo do concurso. 



N.º 13 — 26-3-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4309

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

青洲沙梨頭北巷102號，房屋局查閱。

二零一四年三月十九日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $881.00）

通 告

（招聘編號：01/IH/2014）

按照運輸工務司司長二零一三年十二月十六日之批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，房屋局通過考核

方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式填補勤雜人員職

程第一職階勤雜人員（雜役範疇）五缺。

1. 開考類別、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公布之日起計。

2. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備小學畢業學歷。

3. 報考方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 報考者須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，於指定期限以密封方式遞交或以雙掛號形式寄到澳門

青洲沙梨頭北巷102號房屋局。（信封面須註明中葡文姓名及報

考職位）

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Instituto de Habitação, sito na Travessa Norte 
do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau.

Instituto de Habitação, aos 19 de Março de 2014.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Aviso

(N.º de recrutamento: 01/IH/2014)

Torna-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 16 de Dezembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cincos lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da 
carreira de auxiliar, em regime de contrato de assalariamento 
do Instituto de Habitação, adiante designado por IH:

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

O presente concurso é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível de ensino primário.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que a devem acompanhar 

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em curso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entregue, 
por carta registada com aviso de recepção e em envelope fechado, 
até ao termo do prazo fixado no IH, sito na Travessa Norte de 
Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau. (No rosto do sobrescrito 
deve indicar o nome em chinês e português e o lugar a concorrer).
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3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件影印本；

c）經投考人簽署之履歷；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核；

e）與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

a）、b）及d）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲

明。

4. 職務內容

須具備從本身工作地點學習得來的實踐知識，以便擔任通

常屬非常特定的勞力工作或執行簡單的體力勞動式的執行性職

務；主要內容包括：對內或對外分派信函、文件或包裹；協助專職

人員執行專門性較低的工作，如裝卸、運輸及材料收拾方面；執

行其他由上級指派之簡單輔助性工作。

5. 薪俸、工作條件及福利

第一職階勤雜人員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

內所載的第一級別110點；並享有公職一般制度規定的工作條件

和福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選是以兩小時的筆試形式的知識考試、專業面試及履

歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

a）知識考試（淘汰制）：50%；

b）專業面試：30%；

c）履歷分析：20%。

上款a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0

分至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的階

段。

6.2 知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識

或專門知識水平。

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ain-
da apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso;

e) Os candidatos, sendo vinculados aos serviços públicos, 
ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos 
nas alíneas a), b) e d), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser de-
clarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Ao auxiliar cabem funções de natureza executiva simples, 
física ou material, com tarefas diversas normalmente não es-
pecificadas, exigindo conhecimentos de ordem prática suscep-
tíveis de serem aprendidos no local de trabalho e que incluem, 
nomeadamente, distribuir correspondência ou outros docu-
mentos ou encomendas no interior ou no exterior; auxiliar os 
profissionais da especialidade em trabalhos menos qualificados 
como cargas, descargas, transporte e arrumação de materiais 
e a realização de pequenos serviços de apoio de acordo com as 
orientações superiores.

5. Vencimento, direitos e regalias

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indiciária 
de vencimento, constante do nível 1 do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui das condições de trabalho e regalias 
previstas no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

6.1 A selecção é efectuada mediante uma prova de conheci-
mentos que revestirá a forma de uma prova escrita com a dura-
ção de duas horas, de uma entrevista profissional e da análise 
curricular, as quais são ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (com carácter eliminatório): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

O método referido na alínea a) do ponto anterior tem carácter 
eliminatório. Os resultados obtidos na prova de conhecimentos 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos às fases seguintes os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

6.2 A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 
função.
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6.3 專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件。

6.4 履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資

歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，以審核其擔任特定職

務的能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

7. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）一般文化常識。

b）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

c）第17/2013號行政法規《房屋局的組織及運作》；

知識考試（筆試）時，投考人不得使用計算機或任何其他電

子器材及不得查閱參考書籍或資料。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

8. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門青洲沙梨

頭北巷102號房屋局辦公大樓地下接待處的通告欄，並同時上載

到房屋局網頁（w w w.ihm.gov.mo）。上述名單的張貼及查閱地

點亦會在《澳門特別行政區公報》公布。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

6.3 A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências da função.

6.4 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-se 
a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

7. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos básicos de cultura geral;

b) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

c) Regulamento Administrativo n.º 17/2013  — Organização e 
funcionamento do Instituto de Habitação.

Durante a realização da prova de conhecimentos (prova 
escrita), aos candidatos é proibido o uso de máquina calculadora 
ou outros equipamentos electrónicos, bem como a consulta dos 
outros livros e informações.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

8. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

9. Os locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no quadro de anúncio na Recepção do IH, sito na Travessa 
Norte do Patane, n.º 102, r/c, Ilha Verde, Macau, e disponibi-
lizadas na página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo). Os 
locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igual-
mente publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

11. Observações

A documentação apresentada pelos concorrentes serve apenas 
para efeitos do presente recrutamento. Todos os dados da can-
didatura serão tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005.



4312 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 13 期 —— 2014 年 3 月 26 日

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：首席特級行政技術助理員 Vasco Fernandes

  特級技術輔導員 周鴻杰

候補委員：特級技術輔導員 伍成德

  一等技術輔導員 鍾達敏

二零一四年三月十日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $6,834.00）

第32/IH/2014號批示

本人根據第17/2013號行政法規第五條第二款、第15/2009號

法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的

規定，以及行使第2/2014號運輸工務司司長批示第二款賦予的

職權，作出決定如下：

一、轉授予社會房屋處處長陳君傑批准簽發存檔於該處的

居住社會房屋證明書及租賃合同複製本之證明的權限。

二、轉授予社會房屋處處長陳君傑及組織處處長許麗鳴，

根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出決定的權

限。

三、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、自二零一四年一月二十九日起，由上述處長在轉授予的

權限範圍內所作的所有行為，均予以追認。

六、本批示自公佈翌日起生效。

（轉授權經運輸工務司司長於二零一四年三月四日批示確認）

二零一四年三月十二日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $1,498.00）

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor 
principal.

Vogais efectivos: Vasco Fernandes, assistente técnico admi-
nistrativo especialista principal; e

Chau Hong Kit, adjunto-técnico especialista.

Vogais suplentes: Ng Seng Tak, adjunto-técnico especialista; e

Chung Tat Man, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Instituto de Habitação, aos 10 de Março de 2014.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 6 834,00)

Despacho n.º 32/IH/2014

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, 
nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
e usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do Despacho do Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas n.º 2/2014, determino:

1. É subdelegada no chefe da Divisão de Habitação Social, 
Chan Kuan Kit, a competência para autorizar a passagem de 
atestados de residência de habitação social e certidões dos du-
plicados dos contratos de arrendamento arquivados na respec-
tiva divisão.

2. É subdelegada no chefe da Divisão de Habitação Social, 
Chan Kuan Kit, e na chefe da Divisão de Organização, Hui 
Lai Meng, a competência para decidir sobre a transferência de 
férias do respectivo pessoal, por motivos pessoais, nos termos 
legais.

3. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das presentes subdelegações 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados os actos praticados pelos chefes de divisão 
acima mencionados, no âmbito das competências subdelega-
das, desde 29 de Janeiro de 2014.

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

(Homologadas as subdelegações de competências por despacho 

do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras 

Públicas, de 4 de Março de 2014).

Instituto de Habitação, aos 12 de Março de 2014.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「石排灣公共房屋CN6d地段衛生及護老設施建造工程」

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：石排灣CN6d地段。

4. 承攬工程目的：建造衛生及護老設施。

5. 最長施工期：850（八百五十）天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$7,500,000.00（澳門幣柒佰伍拾萬元整），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。

11. 參加條件：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的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 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：二零一四年五月七日（星期三）下午五時

正。

13. 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：二零一四年五月八日（星期四）上午九時三十

分。

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。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para

«Empreitada de construção de habitação pública no Seac 

Pai Van Lote CN6d — Equipamentos de Saúde e Cuidado a 

Idosos»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Seac Pan Van, Lote CN6d

4. Objecto da empreitada: construção de equipamentos de 
saúde e cuidado a idosos.

5. Prazo máximo de execução: 850 (oitocentos e cinquenta) 
dias.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 7 500 000,00 (sete milhões e quinhen-
tas mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, ga-
rantia bancária ou seguro-caução aprovados 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 con-
trato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

12. 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 7 de Maio de 2014, quarta-feira, até às 
17,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 8 de Maio de 2014, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presen-
tes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos pre-
vistos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para esclare-
cer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados 
no concurso.
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14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、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：$4,000.00（澳門幣肆仟元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

16. 附加的說明文件：

由二零一四年四月二十三日至截標日止，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。

二零一四年三月十九日於建設發展辦公室

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $3,295.00）

燃 料 安 全 委 員 會

公 告

燃料安全委員會為填補以下空缺，經二零一四年三月五日第

十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的

方式進行普通晉級開考通告的公告。現根據第23/2011號行政法

規第十八條第三款的規定公告，准考人臨時名單已張貼於南灣

大馬路730-804號中華廣場七樓A、B座燃料安全委員會告示板，

並於燃料安全委員會網頁內公佈：

個人勞動合同人員：

1）技術稽查職程第一職階特級技術稽查壹缺；

2）技術稽查職程第一職階首席技術稽查兩缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $ 4 000,00 (quatro mil patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%; e

— Integridade e honestidade: 12%.

16. 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 23 de Abril de 2014, 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 
19 de Março de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 3 295,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 artigo do 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram 
afixadas, na Comissão de Segurança dos Combustíveis (CSC), 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 730-804, Edif. China Pla-
za, 7.º andar A e B, e publicadas na internet da CSC, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores da CSC, para o 
preenchimento dos seguintes lugares da CSC, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 5 de Mar-
ço de 2014:

Para o pessoal em regime de contrato individual de trabalho:

1. Um lugar de fiscal técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de fiscal técnico; 

2. Dois lugares de fiscal técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de fiscal técnico.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regula-
mento administrativo.
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二零一四年三月十九日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $1,263.00）

兹公佈，有關填補燃料安全委員會以編制外合同技術稽查

職程第一職階二等技術稽查四缺，經二零一三年十一月二十七日

第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核方式進

行普通對外入職開考的通告。知識考試（筆試）的地點、日期及

時間，已張貼於在澳門南灣大馬路730-804號中華廣場七樓A、B

座燃料安全委員會接待處以供查閱（查閱時間為週一至週四上

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），該考試地點、

日期及時間另上載於本會網頁http://www.csc.gov.mo/。

二零一四年三月二十一日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $920.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

為填補運輸基建辦公室以編制外合同任用的人員空缺，經

於二零一四年三月五日第十期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門羅保博士街1-3號

國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，以及本辦網頁以供

查閱：

一、第一職階一等高級技術員兩缺；

二、第一職階一等技術員一缺；

三、第一職階一等技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 19 de Março 
de 2014. 

O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Torna-se público que se encontram afixados, no balcão de 
atendimento da Comissão de Segurança dos Combustíveis, sita 
na Avenida da Praia Grande n.os 730-804, Edif. China Plaza, 7.º 
andar, A e B, em Macau, podendo ser consultados no local in-
dicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 13,00 horas, das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas, das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizados 
na página electrónica dos CSC — http://www.csc.gov.mo/ — o 
local, data e hora da prova de conhecimentos (prova escrita) 
relativa ao concurso comum, de ingresso externo e mediante 
prestação de provas, para o preenchimento de quatro lugares 
de fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal 
técnico, em regime de contrato além do quadro da CSC, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de 
Novembro de 2013.

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 21 de Março 
de 2014.

O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 920,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, no quadro de anúncio do Ga-
binete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, 
n.os 1-3, 26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica 
do GIT, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contrata-
dos além do quadro do GIT, para o preenchimento dos lugares 
seguintes, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 10, II Série, de 5 de Março de 2014:

1. Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão;

2. Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

3. Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一四年三月二十日於運輸基建辦公室

辦公室主任 李鎮東

（是項刊登費用為 $1,263.00）

交 通 事 務 局

名 單

交通事務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職

階首席高級技術員（資訊範疇）一缺，以審查文件及有限制的方

式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月十五

日第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評

核成績如下：

合格應考人： 分

馬麗平 ............................................................................. 87.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一四年三月十三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月六日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（顧問高級技術員） 馮佩華

正選委員：人力資源辦公室首席高級技術員 陳玉鈴

  交通事務局職務主管（首席高級技術員） 唐漢文

（是項刊登費用為 $1,390.00）

交通事務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職

階一等高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月十五日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

黎賢華 ............................................................................. 80.72

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 20 de 
Março de 2014. 

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico superior do trabalhador contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, de 15 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ma Lai Peng ........................................................................ 87,44

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Março de 2014. 

O Júri: 

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica superior 
assessora) da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego.

Vogais efectivos: Chan Iok Leng, técnica superior principal 
do Gabinete para os Recursos Humanos; e

Tong Hon Man, chefia funcional (técnico superior principal) 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, do trabalhador contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro 
de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lai In Wa ............................................................................. 80,72
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按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一四年三月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月六日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（顧問高級技術員） 馮佩華

正選委員：交通事務局一等高級技術員 梁喜欣

     勞工事務局一等高級技術員 梁家裕

（是項刊登費用為 $1,263.00）

交通事務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職

階一等高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月十五日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如

下： 

合格應考人： 分

周俊雄 ............................................................................. 78.63

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一四年三月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月六日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：交通事務局一等高級技術員 梁喜欣

  能源業發展辦公室首席高級技術員 黃美梨

（是項刊登費用為 $1,224.00）

交通事務局為填補編制外合同人員技術員職程第一職階一

等技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考，

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Março de 2014. 

O Júri:     

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica superior 
assessora), da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego.

Vogais efectivos: Leong Hei Ian, técnica superior de 1.ª clas-
se da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e

Leong Ka U, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior do trabalhador contratado além do quadro da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 
2014:

Candidato aprovado: valores

Chao Chon Hong .................................................................78,63

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Março de 2014. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior de 1.ª classe), da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego. 

Vogais efectivas: Leong Hei Ian, técnica superior de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e  

Wong Mei Lei, técnica superior principal do Gabinete para o 
Desenvolvimento do Sector Energético. 

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, do 
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其開考公告已刊登於二零一四年一月十五日第三期《澳門特別行

政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

麥嘉蕙 ............................................................................. 79.13

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一四年三月十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月七日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：土地工務運輸局二等高級技術員 黎筱茵

  交通事務局一等技術員 梁淑女

（是項刊登費用為 $1,292.00）

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉

級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月十五日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

李洛敏 ............................................................................. 79.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一四年三月十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月七日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員） 陳嘉俊

trabalhador contratado além do quadro da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Mak Ka Vai ......................................................................... 79,13

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 14 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 17 
de Março de 2014. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior de 1.ª classe), da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego.

Vogais efectivas: Lai Sio Ian, técnica superior de 2.ª classe da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes; e

Leong Sok Noi, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, do trabalhador contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro 
de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lei Lok Man ....................................................................... 79,44

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 14 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 7 de 
Março de 2014. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior de 1.ª classe), da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego.
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正選委員：法務局特級技術輔導員 陳素禎

     交通事務局特級技術輔導員 梁妙儀

（是項刊登費用為 $1,331.00）

交通事務局為填補編制外合同人員行政技術助理員職程第

一職階一等行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制的方式

進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月十五日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核

成績如下： 

合格應考人： 分

梁翠苑 ............................................................................. 78.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一四年三月十三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年三月七日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員）  陳嘉俊 

正選委員：財政局顧問高級技術員 徐巧恩

  交通事務局一等技術輔導員 符珊珊

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公  告

交通事務局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》規定，現通過審查文件及有限制方式，為交通事

務局以編制外合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開考：

一、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員九缺；

二、行政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員三

缺。

Vogais efectivas: Chan Sou Cheng, adjunto-técnico especia-
lista da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Leung Miu Yi, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo do trabalhador 
contratado além do quadro da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Leong Choi Un ................................................................... 78,44

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Março de 2014). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 7 de 
Março de 2014. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior de 1.ª classe) da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego. 

Vogais efectivas: Chui How Yan, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Finanças; e

Fu San San, adjunto-técnico de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se acham abertos os concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego (DSAT), para o preenchimento 
dos seguintes lugares:

1. Nove lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico;

2. Três lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administra-
tivo.
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上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱。

凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條

件的交通事務局以編制外合同任用的人員均可報考，報考期限

為十日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第

一個工作日起計。

二零一四年三月十八日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $1,361.00）

茲特公告，有關公佈於二零一四年三月五日第十期《澳門特

別行政區公報》第二組的「栢樂停車場之管理及經營的公開招

標」，招標實體已按照招標方案第三條的規定作出解答，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

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一四年三月二十一日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $754.00）

茲特公告，有關公佈於二零一四年三月五日第十期《澳門特

別行政區公報》第二組的「華士古達嘉馬花園停車場之管理及

經營的公開招標」，招標實體已按照招標方案第三條的規定作出

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

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一四年三月二十一日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $754.00）

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, 
os avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anún-
cios da Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados 
nas páginas electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública.

Podem candidatar-se os trabalhadores contratados além do 
quadro da DSAT, que reúnam as condições estipuladas na alí-
nea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009. O prazo para 
a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 18 
de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para a 
Gestão e Exploração do Auto-Silo Pak Lok», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 10, II Série, de 5 de Março de 2014, foram prestados esclare-
cimentos, nos termos do artigo 3.º do programa do concurso, e 
foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 21 
de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para a 
Gestão e Exploração do Auto-Silo Jardim de Vasco da Gama», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 10, II Série, de 5 de Março de 2014, foram 
prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 3.º 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, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 21 
de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

Custo desta publicação $ 754,00)
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