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第 236/2018號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第22/2018號行政法規《澳門特別行政區維護國家安

全委員會》第四條第二款及第三款的規定，作出本批示。

一、委任以下人士為澳門特別行政區維護國家安全委員會委

員：

（一）行政長官辦公室顧問歐陽傑；

（二）保安司司長辦公室顧問曾翔。

二、本批示自二零一八年十月四日起產生效力。

二零一八年九月二十七日

行政長官 崔世安 

表 揚

經過澳門特別行政區政府過去一年的積極準備，面對颱風

“山竹”的強勢來襲，民防行動中心及民防架構成員致力做好防

範應對颱風的各項準備工作，全面制定工作預案。

在颱風來襲期間，民防成員按照既定的工作部署及時發佈

訊息，有序推出各項防災減災措施，並努力不懈地完成各項搶險

救災工作，始終把保障居民生命安全放在首位，竭力把災害所造

成的損失降到最低。

颱風來襲過後，民防成員從速處理風災後的各項善後工作，

加快恢復社會正常秩序，讓居民能盡快回復正常生活。

鑑於民防行動中心及民防架構成員在颱風“山竹”來襲期間

無論在預警、部署、協調、執行及善後等各方面均表現出色，堅

守崗位，體現團隊精神，本人特此予以公開表揚。

二零一八年九月二十一日

行政長官 崔世安

–––––––

二零一八年九月二十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

Despacho do Chefe do Executivo n.º 236/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 22/2018 (Comissão de Defesa da Segurança do 
Estado da Região Administrativa Especial de Macau), o 
Chefe do Executivo manda:

1. São nomeados vogais da Comissão de Defesa da Seguran-
ça do Estado da Região Administrativa Especial de Macau:

1) Assessor do Gabinete do Chefe do Executivo, Au Ieong 
Kit;

2) Assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, 
Chang Cheong.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Outu-
bro de 2018. 

27 de Setembro de 2018.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On

Louvor

Para enfrentar a aproximação do tufão severo «Mangkhut», 
e após um ano de preparação activa pelo Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, o Centro de Operações de 
Protecção Civil e os membros da estrutura de protecção civil 
dedicaram-se à realização de diversos trabalhos preparatórios 
de prevenção, para os quais foi elaborado um conjunto de pla-
nos de acção.

Durante a passagem do tufão, e de acordo com uma plani-
ficação pré-definida, os membros da protecção civil actuali-
zaram, oportunamente, todas as informações, promoveram 
ordenadamente a adopção de diversas medidas de prevenção 
e redução de desastres, e envidaram os maiores esforços nas 
acções de socorro e salvamento, tendo como prioridades a vida 
e a segurança da população e como objectivo a redução, ao mí-
nimo, dos danos que o tufão pudesse vir a causar.

Após a passagem do tufão, os membros da protecção civil 
procederam aos trabalhos de recuperação com a brevidade 
possível no sentido de restabelecer a ordem pública e a norma-
lidade do quotidiano dos residentes.

Reconhecendo o excelente trabalho desenvolvido pelo Cen-
tro de Operações de Protecção Civil e pelos membros da estru-
tura de protecção civil, em termos de alerta prévio, planeamen-
to, coordenação, execução e rescaldo face à passagem do tufão 
«Mangkhut» e, bem assim, o empenho e o espírito de equipa 
demonstrados, é-me grato manifestar-lhes louvor público.

21 de Setembro de 2018.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 27 de Setembro de 
2018. — A Chefe do Gabinete, O Lam.
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