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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Listas

 Regime de gestão uniformizada — 

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, na Direcção dos Serviços de Educação 

e Juventude, para operário qualificado, 

1.º escalão, área de mecânico

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avalia-

ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 

lugar vago de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de 

operário qualificado, área de mecânico, em regime de contra-

to administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude (DSEJ) e dos que vierem a verificar-se 

nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

candidato

  Nome Classificação 

 final

1.º 003 Tai Tin Ian 1523XXXX ......... 65,27

2.º 001 Liang Jingwei 1487XXXX ......... 63,80

Um (1) candidato faltou à prova de conhecimentos (prova 

prática) e entrevista de selecção.

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os can-

didatos podem interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a 

contar do dia seguinte à data da publicação do anúncio ou da 

lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau referente à presente lista para a entidade que autorizou 

a abertura do concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os As-

suntos Sociais e Cultura.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 

Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Mun, director de centro.

教 育 暨 青 年 局

名 單

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

教育暨青年局機械技工範疇第一職階技術工人

為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的機械技工範疇

技術工人職程第一職階技術工人一個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月八日第十九期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度

的專業或職務能力評估開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格的投考人： 

名次 准考人編號  姓名 最後成績

1.º 003 戴天恩 1523XXXX .................... 65.27

2.º 001 梁經偉 1487XXXX .................... 63.80

沒有出席知識考試（實踐考試）及甄選面試的投考人：1名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條第二款的規

定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起

計十個工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長

提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：中心主任 梁永滿

政府機關通告及公告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區
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正選委員：顧問高級技術員 庾致遠

  首席特級技術輔導員 馮萬雄

（是項刊登費用為 $2,368.00）

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

教育暨青年局電工範疇第一職階技術工人

為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的電工範疇技術

工人職程第一職階技術工人兩個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月八日第十九期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專

業或職務能力評估開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格的投考人：

名次 准考人編號  姓名 最後成績

1.º 011 羅佩健 1356XXXX ........................ 78.33

2.º 015 楊文濠 1216XXXX ........................ 69.03

3.º 012 盧健庭 5165XXXX ........................ 56.60

被淘汰的投考人：

准考人編號 姓名 備註

002 陳文智 7443XXXX a）

004 傅樹然 5102XXXX a）

013 潘耀基 5048XXXX a）

a）最後成績得分低於50分

沒有出席或放棄知識考試（實踐考試）及甄選面試的投考

人：9名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條第二款的規

定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起

計十個工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長

提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

Vogais efectivos: Iu Chi Un, técnico superior assessor; e

Fong Man Hung, adjunto-técnico especialista principal.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

 Regime de gestão uniformizada — 

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, na Direcção dos Serviços de Educação 

e Juventude, para operário qualificado, 

1.º escalão, área de electricista

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 

vagos de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de ope-

rário qualificado, área de electricista, em regime de contrato 

administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude (DSEJ) e dos que vierem a verificar-se 

nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

candidato

  Nome Classificação

 final

1.º 011 Lo Pui Kin 1356XXXX ......78,33

2.º 015 Yeung Man Hou 1216XXXX ......69,03

3.º 012 Lou Kin Teng 5165XXXX.......56,60

Candidatos excluídos:

N.º do 

candidato

  Nome Notas

002 Chan Man Chi 7443XXXX a)

004 Fu Su In 5102XXXX a)

013 Pun Iu Kei 5048XXXX a)

a) Por terem obtido classificação final inferior a 50 valores

Nove (9) candidatos faltaram ou desistiram à prova de co-

nhecimentos (prova prática) e entrevista de selecção.

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os can-

didatos podem interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a 

contar do dia seguinte à data da publicação do anúncio ou da 

lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau referente à presente lista para a entidade que autorizou 

a abertura do concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os As-

suntos Sociais e Cultura.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 

Outubro de 2019.
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典試委員會：

主席：首席特級行政技術助理員 António da Conceição

正選委員：職務主管 梁緯亭 

     職務主管 雷耀棠 

（是項刊登費用為 $2,674.00）

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

教育暨青年局雜役範疇第一職階勤雜人員

教育暨青年局以行政任用合同制度填補勤雜人員職程雜役

範疇第一職階勤雜人員四十三個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺。經二零一九年五月八日第十九期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或

職務能力評估開考，茲公佈最後成績名單如下： 

合格的投考人： 

名次 准考人編號  姓名 最後成績

1.º 035 樊佩儀 1277XXXX .................. 87.17 

2.º 048 洪冰妮 1494XXXX .................. 86.76 

3.º 121 吳春婷 5196XXXX .................. 85.60 

4.º 079 劉智凝 1402XXXX .................. 85.43 

5.º 069 賴玉珍 1276XXXX .................. 85.08 

6.º 151 尹寶玲 5080XXXX .................. 85.07 

7.º 040 何志強 7347XXXX .................. 84.56 

8.º 031 鍾豪 7430XXXX .................. 84.47 

9.º 015 謝妹蘭 5048XXXX .................. 84.04 

10.º 012 周碧雲 1359XXXX .................. 83.57 

11.º 060 高思慧 5099XXXX .................. 83.47 

12.º 129 吳月娥 1221XXXX .................. 83.33 

13.º 097 李愛賢 1484XXXX .................. 82.97 

14.º 026 張麗霞 5148XXXX .................. 82.52 

15.º 083 利嘉豐 1265XXXX .................. 82.49 

16.º 041 何志鵬 1219XXXX .................. 82.27 

17.º 050 禤華 1443XXXX .................. 81.87 

18.º 158 黃泉仔 5117XXXX .................. 81.61 

19.º 077 劉超群 1291XXXX .................. 81.33 

20.º 111 呂志遠 5200XXXX .................. 81.27 

21.º 032 鍾秀英 5089XXXX .................. 81.07 

22.º 071 林梓鳳 1524XXXX .................. 80.94 

O Júri:

Presidente: António da Conceição, assistente técnico admi-

nistrativo especialista principal.

Vogais efectivos: Leong Vai Teng, chefia funcional; e

Loi Io Tong, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 2 674,00)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 

para auxiliar, 1.º escalão, área de servente

Classificativa final do concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de quarenta e três lugares 

vagos, de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de 

servente, em regime de contrato administrativo de provimento, 

da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, e dos que 

vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 

Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 

de Maio de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

candidato

 Nome Classificação

 final

1.º 035 Fan, Pui I 1277XXXX ...... 87,17 

2.º 048 Hong, Peng Nei 1494XXXX ....... 86,76 

3.º 121 Ng, Chon Teng 5196XXXX ...... 85,60 

4.º 079 Lau, Chi Ying 1402XXXX ...... 85,43 

5.º 069 Lai, Iok Chan 1276XXXX ...... 85,08 

6.º 151 Van, Pou Leng 5080XXXX ...... 85,07 

7.º 040 Ho, Chi Keong 7347XXXX ...... 84,56 

8.º 031 Chong, Hou 7430XXXX ...... 84,47 

9.º 015 Che, Mui Lan 5048XXXX ...... 84,04 

10.º 012 Chao, Pek Wan 1359XXXX ...... 83,57 

11.º 060 Kou, Si Wai 5099XXXX ...... 83,47 

12.º 129 Ng, Ut Ngo 1221XXXX ...... 83,33 

13.º 097 Li, Aixian 1484XXXX ...... 82,97 

14.º 026 Cheong, Lai Ha 5148XXXX ....... 82,52 

15.º 083 Lei, Ka Fong 1265XXXX ...... 82,49 

16.º 041 Ho, Chi Pang 1219XXXX ...... 82,27 

17.º 050 Hun, Wa 1443XXXX....... 81,87 

18.º 158 Wong, Chun Chai 5117XXXX ....... 81,61 

19.º 077 Lao, Chio Kuan 1291XXXX ...... 81,33 

20.º 111 Loi, Chi Un 5200XXXX ...... 81,27 

21.º 032 Chong, Sau Ieng 5089XXXX ...... 81,07 

22.º 071 Lam, Chi Fong 1524XXXX ...... 80,94 
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名次 准考人編號  姓名 最後成績

23.º 142 譚子亮 5093XXXX .................. 80.80 

24.º 145 鄧日友 5050XXXX .................. 80.51 

25.º 087 李雲龍 7372XXXX .................. 80.40 

26.º 119 麥財葉 7443XXXX .................. 80.27 

27.º 102 梁桂英 1473XXXX .................. 80.14 

28.º 115 陸智強 1488XXXX .................. 79.97 

29.º 112 呂順要 1431XXXX .................. 79.60 

30.º 003 陳鳳惠 7355XXXX .................. 79.57 

31.º 030 蔡新式 1303XXXX .................. 79.47 

32.º 057 葉敏結 1415XXXX .................. 79.27 

33.º 118 麥艷芳 1489XXXX .................. 79.14 

34.º 052 楊志強 5176XXXX .................. 79.04 

35.º 011 周子微 5154XXXX .................. 78.94 

36.º 064 關銀好 5091XXXX .................. 78.89 

37.º 140 蘇慧珊 5181XXXX .................. 78.80 

38.º 022 程志源 1232XXXX .................. 78.79 

39.º 090 梁潤連 1297XXXX .................. 78.73 

40.º 004 陳加順 1511XXXX .................. 78.53 

41.º 049 許永雄 1454XXXX .................. 78.40 

42.º 094 梁國邦 5196XXXX .................. 78.34 

43.º 127 吳少峰 1282XXXX .................. 77.97 

44.º 036 方家宜 5192XXXX .................. 77.94 

45.º 074 林小英 1274XXXX .................. 77.87 

46.º 165 詹麗暖 1510XXXX .................. 77.86 

47.º 110 盧順金 1236XXXX .................. 77.17 

48.º 095 梁彬元 7373XXXX .................. 77.16 

49.º 101 李淑卿 1527XXXX .................. 77.06 

50.º 037 關新姐 1464XXXX .................. 76.94 

51.º 132 彭麗嬋 5053XXXX .................. 76.54 

52.º 162 黃敏欣 1260XXXX .................. 76.40 

53.º 021 陳雪瑩 1363XXXX .................. 76.40 

54.º 169 朱容飛 1526XXXX .................. 75.94 

55.º 051 孔慧娙 5205XXXX .................. 75.07 

56.º 081 李祖耀 5204XXXX .................. 74.87 

57.º 147 唐達翔 5190XXXX .................. 74.50 

58.º 006 陳麗華 1354XXXX .................. 73.61 

59.º 166 趙葉玲 1494XXXX .................. 73.41 

60.º 103 梁潤枝 1465XXXX .................. 73.33 

61.º 055 容燕儀 5163XXXX .................. 73.20 

62.º 002 畢業嫻 1483XXXX .................. 72.94 

63.º 076 林偉雄 1330XXXX .................. 72.86 

64.º 093 梁金 7302XXXX .................. 71.93 

Ordem N.º do 

candidato

 Nome Classificação

 final

23.º 142 Tam, Chi Leong 5093XXXX ...... 80,80 

24.º 145 Tang, Iat Iau 5050XXXX ...... 80,51 

25.º 087 Lei, Wan Long 7372XXXX ...... 80,40 

26.º 119 Mak, Choi Ip 7443XXXX ...... 80,27 

27.º 102 Liang, Guiying 1473XXXX ....... 80,14 

28.º 115 Lu, Zhiqiang 1488XXXX ...... 79,97 

29.º 112 Loi, Son Io 1431XXXX ....... 79,60 

30.º 003 Chan, Fong Wai 7355XXXX ...... 79,57 

31.º 030 Choi, San Sek 1303XXXX ...... 79,47 

32.º 057 Ip, Man Kit 1415XXXX ....... 79,27 

33.º 118 Mai, Yanfang 1489XXXX ...... 79,14 

34.º 052 Ieong, Chi Keong 5176XXXX ....... 79,04 

35.º 011 Chao, Chi Mei 5154XXXX ...... 78,94 

36.º 064 Kuan, Ngan Hou 5091XXXX ...... 78,89 

37.º 140 Sou, Wai San 5181XXXX....... 78,80 

38.º 022 Cheng, Chi Un 1232XXXX ...... 78,79 

39.º 090 Leong, Ion Lin 1297XXXX ...... 78,73 

40.º 004 Chan, Ka Son 1511XXXX ...... 78,53 

41.º 049 Hsui, Wing Hung 

Sundy 1454XXXX ....... 78,40 

42.º 094 Leong, Kuok Pong 5196XXXX ...... 78,34 

43.º 127 Ng, Sio Fong 1282XXXX ...... 77,97 

44.º 036 Fong, Ka I 5192XXXX ...... 77,94 

45.º 074 Lam, Sio Ieng 1274XXXX ...... 77,87 

46.º 165 Zhan, Linuan 1510XXXX ....... 77,86 

47.º 110 Lo, Shun Kam 1236XXXX ...... 77,17 

48.º 095 Leong, Pan Un 7373XXXX ...... 77,16 

49.º 101 Li, Shuqing 1527XXXX ...... 77,06 

50.º 037 Guan, Xinjie 1464XXXX ...... 76,94 

51.º 132 Pang, Lai Sim 5053XXXX ...... 76,54 

52.º 162 Wong, Man Ian 1260XXXX ...... 76,40 

53.º 021 Chen, Xueying 1363XXXX ...... 76,40 

54.º 169 Zhu, Rongfei 1526XXXX ...... 75,94 

55.º 051 Hung, Wai Ieng 5205XXXX ...... 75,07 

56.º 081 Lee, Chou Io 5204XXXX ...... 74,87 

57.º 147 Tong, Tat Cheong 5190XXXX ...... 74,50 

58.º 006 Chan, Lai Wa 1354XXXX ...... 73,61 

59.º 166 Zhao, Yeling 1494XXXX ....... 73,41 

60.º 103 Liang, Runzhi 1465XXXX ...... 73,33 

61.º 055 Iong, In I 5163XXXX ....... 73,20 

62.º 002 Bi, Yexian 1483XXXX ...... 72,94 

63.º 076 Lam, Wai Hong 1330XXXX ...... 72,86 

64.º 093 Leong, Kam 7302XXXX ...... 71,93 
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名次 准考人編號  姓名 最後成績

65.º 146 湯嘉祺 1353XXXX .................. 71.04 

66.º 059 江保寧 5111XXXX .................. 70.87 

67.º 104 梁雅貞 1455XXXX .................. 70.80 

68.º 054 楊可瑩 1247XXXX .................. 70.27 

69.º 105 梁仲懿 1357XXXX .................. 70.14 

70.º 098 李旦 1441XXXX .................. 69.99 

71.º 014 謝麗妍 5171XXXX .................. 69.87 

72.º 137 蕭冠章 1262XXXX .................. 68.79 

73.º 122 吳演威 1221XXXX .................. 68.57 

74.º 038 夏淑英 1348XXXX .................. 68.40 

75.º 130 魏碧芬 1285XXXX .................. 67.87 

76.º 167 鍾艷珍 1427XXXX .................. 67.70 

77.º 163 黃百強 1446XXXX .................. 66.06 

78.º 070 黎嘉智 1244XXXX .................. 65.00 

79.º 013 周建東 1309XXXX .................. 64.94 

80.º 159 黃潔凝 5164XXXX .................. 64.81 

81.º 091 梁茹冰 5086XXXX .................. 64.28 

82.º 019 鄭達興 7430XXXX .................. 63.66 

83.º 114 盧寶玲 1329XXXX .................. 63.47 

84.º 141 戴錫琴 1527XXXX .................. 63.46 

85.º 138 蕭麗斯 5176XXXX .................. 62.79 

86.º 053 楊富強 5200XXXX .................. 62.74 

87.º 135 佘愛碧 1384XXXX .................. 62.13 

88.º 089 梁玉群 1469XXXX .................. 60.26 

89.º 096 梁業昇 5184XXXX .................. 59.60 

90.º 033 曹金娥 1487XXXX .................. 59.53 

91.º 164 胡冬蓮 1285XXXX .................. 59.01 

92.º 168 朱麗飛 1526XXXX .................. 57.86 

93.º 136 施曉紅 7353XXXX .................. 57.53 

94.º 099 李金鳳 1483XXXX .................. 57.50 

95.º 082 李旭文 1287XXXX.................. 57.46 

96.º 023 卓爾誠 1256XXXX .................. 57.20 

97.º 143 鄧智偉 5091XXXX .................. 56.99 

98.º 001 歐陽桂玲1411XXXX .................. 56.54 

99.º 155 王欣湄 1426XXXX .................. 56.07 

100.º 086 李沛琪 1267XXXX .................. 55.41 

101.º 043 何嘉俊 1247XXXX .................. 55.14 

102.º 125 伍潔寶 5116XXXX .................. 54.84 

103.º 154 韋桂珍 1469XXXX .................. 51.86 

104.º 020 鄭達邦 1228XXXX .................. 51.86 

105.º 063 關凌峰 5117XXXX .................. 51.43 

106.º 009 陳靄恩 5130XXXX .................. 50.54 

Ordem N.º do 

candidato

 Nome Classificação

 final

65.º 146 Tong, Ka Kei 1353XXXX....... 71,04 

66.º 059 Kong, Pou Neng 5111XXXX ....... 70,87 

67.º 104 Liang, Yazhen 1455XXXX ....... 70,80 

68.º 054 Ieong, Ho Ieng 1247XXXX ...... 70,27 

69.º 105 Liang, Zhongyi 1357XXXX ...... 70,14 

70.º 098 Li, Dan 1441XXXX....... 69,99 

71.º 014 Che, Lai In 5171XXXX ....... 69,87 

72.º 137 Sio, Kun Cheong 1262XXXX ...... 68,79 

73.º 122 Ng, In Wai 1221XXXX ...... 68,57 

74.º 038 Ha, Sok Ieng 1348XXXX ...... 68,40 

75.º 130 Ngai, Pek Fan 1285XXXX ...... 67,87 

76.º 167 Zhong, Yanzhen 1427XXXX ...... 67,70 

77.º 163 Wong, Pak Keung 1446XXXX ...... 66,06 

78.º 070 Lai, Ka Chi 1244XXXX ...... 65,00 

79.º 013 Chau, Kin Tong 1309XXXX ...... 64,94 

80.º 159 Wong, Kit Ieng 5164XXXX ....... 64,81 

81.º 091 Leong, Iu Peng 5086XXXX ...... 64,28 

82.º 019 Cheang, Tat Heng 7430XXXX ...... 63,66 

83.º 114 Lou, Pou Leng 1329XXXX ...... 63,47 

84.º 141 Tai, Sek Kam 1527XXXX ...... 63,46 

85.º 138 Siu Lau, Alice 5176XXXX ....... 62,79 

86.º 053 Ieong, Fu Keong 5200XXXX ...... 62,74 

87.º 135 Se, Oi Pek 1384XXXX ...... 62,13 

88.º 089 Leong, Iok Kuan 1469XXXX....... 60,26 

89.º 096 Leung, Ip Seng 5184XXXX ...... 59,60 

90.º 033 Chou, Kam Ngo 1487XXXX ...... 59,53 

91.º 164 Wu, Tong Lin 1285XXXX ...... 59,01 

92.º 168 Zhu, Lifei 1526XXXX ...... 57,86 

93.º 136 Si, Hio Hong 7353XXXX....... 57,53 

94.º 099 Li, Jinfeng 1483XXXX ...... 57,50 

95.º 082 Lei, Iok Man 1287XXXX ...... 57,46 

96.º 023 Cheok, I Seng 1256XXXX ...... 57,20 

97.º 143 Tang, Chi Wai 5091XXXX ...... 56,99 

98.º 001 Ao Ieong, Kuai 

Leng 1411XXXX ....... 56,54 

99.º 155 Wang, Xinmei 1426XXXX ...... 56,07 

100.º 086 Lei, Pui Kei 1267XXXX ...... 55,41 

101.º 043 Ho, Ka Chon 1247XXXX ...... 55,14 

102.º 125 Ng, Kit Pou 5116XXXX ....... 54,84 

103.º 154 Wai, Kuai Chan 1469XXXX....... 51,86 

104.º 020 Cheang, Tat Pong 1228XXXX ...... 51,86 

105.º 063 Kuan, Leng Fong 5117XXXX ....... 51,43 

106.º 009 Chan, Oi Ian 5130XXXX ...... 50,54 
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根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人

可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日

內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：中心主任 蔡敏芝

正選委員：職務主管 蘇夏珍

     職務主管 李錦琪

（是項刊登費用為 $8,030.00）

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

教育暨青年局園丁範疇第一職階勤雜人員

教育暨青年局以行政任用合同制度填補勤雜人員職程園丁

範疇第一職階勤雜人員一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

出現的職缺。經二零一九年五月八日第十九期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務

能力評估開考，茲公佈最後成績名單如下：

合格的投考人：

名次 准考人編號  姓名 最後成績

1.º 003 林梓鳳 1524XXXX .................... 80.66

2.º 007 吳春婷 5196XXXX .................... 71.07

3.º 001 畢業嫻 1483XXXX .................... 70.80

4.º 008 蕭麗斯 5176XXXX .................... 65.74

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人

可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日

內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 

à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 

Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Choi Man Chi, directora de centro.

Vogais efectivas: Sou Ha Chan, chefia funcional; e

Lei Kam Kei, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 8 030,00)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 

para auxiliar, 1.º escalão, área de jardineiro

Classificativa final do concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de auxi-

liar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de jardineiro, em 

regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 

dos Serviços de Educação e Juventude, e dos que vierem a 

verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio 

de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

candidato

  Nome Classificação 

 final

1.º 003 Lam, Chi Fong 1524XXXX ........ 80,66

2.º 007 Ng, Chon Teng 5196XXXX ........ 71,07

3.º 001 Bi, Yexian 1483XXXX ........ 70,80

4.º 008 Siu Lau, Alice 5176XXXX ......... 65,74

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 

à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).
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二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

代主席：特級技術輔導員 區翠雲

候補委員：首席技術員 蔡翠娜

  首席特級行政技術助理員 林遠航

（是項刊登費用為 $2,243.00）

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

教育暨青年局廚師範疇第一職階勤雜人員

教育暨青年局以行政任用合同制度填補勤雜人員職程廚師

範疇第一職階勤雜人員一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

出現的職缺。經二零一九年五月八日第十九期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務

能力評估開考，茲公佈最後成績名單如下：

合格的投考人：

准考人編號  姓名 最後成績

002 何浩標 7361XXXX ..................................81.60

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人

可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日

內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：特級技術員 張約翰

正選委員：職務主管 李錦琪 

  職務主管 劉錦波

（是項刊登費用為 $1,971.00）

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 

Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente, substituta: Ao Choi Wan, adjunta-técnica espe-

cialista.

Vogais suplentes: Choi Choi Na, técnica principal; e

Lam Un Hong, assistente técnico administrativo especialista 

principal.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 

para auxiliar, 1.º escalão, área de cozinheiro

Classificativa final do concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, de 

auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de cozinheiro, 

em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-

ção dos Serviços de Educação e Juventude, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio 

de 2019:

Candidato aprovado:

N.º do 

candidato

 Nome Classificação

 final

002 Ho, Hou Pio 7361XXXX ..........................81,60

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, o candidato pode 

interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 

à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 

Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Cheong Ieok Hon, técnico especialista.

Vogais efectivos: Lei Kam Kei, chefia funcional; e

Lau Kam Po, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)
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FUNDO DO DESPORTO

Lista

Tendo-se verificado inexactidão nos títulos das listas publica-

das no Boletim Oficial da RAEM n.º 29, II Série, de 17 de Ju-

lho de 2019, de páginas 12 641 a 12 668 e no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2019, de páginas 

18 086 a 18 115, e de acordo com o modelo definido no anexo 

1 do ofício-circular n.º 003/DAIJ/DIFP/2019 da Direcção dos 

Serviços de Finanças, vem o Fundo do Desporto republicar a 

lista dos apoios concedidos no 2.º e 3.º trimestre de 2019:

體 育 基 金

名 單

就刊登於二零一九年七月十七日第二十九期《澳門特別行政

區公報》第二組內第12641至12668頁及二零一九年十月二十三

日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二組副刊內第18086

至18115頁名單的標題有不正確之處，以及按照財政局第003/

DAIJ/DIFP/2019號傳閱公函附件一的格式，現重新公佈體育基

金二零一九年第二季、第三季度獲資助的名單：

受資助實體

Entidade Beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

Subsidiado

目的

Finalidades

澳門合氣道總會

Associação de Aikikai de Macau

04/04/2019 $ 13,600.00 澳門合氣道講習會。

Seminário de Aikido de Macau.

04/04/2019 $ 880.00 場租費。

Aluguer de instalações.
15/05/2019 $ 2,400.00 

31/05/2019 $ 2,120.00 

中國澳門手球總會

Associação Gera l de A ndebol de 

Macau-China

04/04/2019 $ 42,365.00 場租費。

Aluguer de instalações.
07/05/2019 $ 25,245.00 

18/04/2019 $ 30,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

07/05/2019 $ 129,800.00 第二屆全國青年運動會－手球預賽。

2.os Jogos Nacionais de Juventude Fase Preli-

minar de Andebol.

09/05/2019 $ 30,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

05/06/2019 $ 5,000.00 IHF國際手球挑戰賽-東南亞區。

Torneio Internacional de Andebol IHF — 

Zona do sudeste asiático.

05/06/2019 $ 106,000.00 第二屆全國青年運動會-手球賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. de Chi-

na — Campeonato de Andebol.

14/06/2019 $ 18,900.00 第37屆國際手球聯會會員大會。

37.º Assembleia Geral da IHF.

澳門田徑總會

Associação de Atletismo de Macau

18/04/2019 $ 58,500.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 54,500.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

15/05/2019 $ 991,925.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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受資助實體

Entidade Beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額
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澳門田徑總會

Associação de Atletismo de Macau

15/05/2019 $ 14,600.00 2019泰國田徑公開賽。

Campeonato Aberto de Atletismo de Tailân-

dia 2019.

15/05/2019 $ 24,000.00 2019中華台北田徑公開賽。

Campeonato Aberto de Atletismo de Taipé 

Chinês 2019.

15/05/2019 $ 113,000.00 2019年澳門春季田徑公開賽補充資助。

Torneio aberto de Primavera de Atletismo de 

Macau 2019 — subsídio adicional.

05/06/2019 $ 118,475.00 場租費。

Aluguer de instalações.

05/06/2019 $ 80,000.00 國際田聯一級教練員培訓班。

Curso de Treinadores da Nível I de IAAF.

14/06/2019 $ 800.00 第52屆國際田徑聯會會議。

52.º Reunião da IAAF.

14/06/2019 $ 21,800.00 2019年國際田徑聯會世界田徑錦標賽。

Campeonato Mundial de Atletismo de IAAF 

2019.

19/06/2019 $ 48,000.00 第二屆全國青年運動會－田徑賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da Chi-

na- Campeonato de Atletismo.

中國-澳門汽車總會

Associacão Geral de Automóvel de 

Macau-China

17/04/2019 $ 320,400.00 場租費。

Aluguer de Instalações.

澳門羽毛球總會

Federação de Badminton de Macau

04/04/2019 $ 67,000.00 2019年亞洲羽毛球錦標賽。

Campeonato Asiático de Badminton 2019.

04/04/2019 $ 10,700.00 2019年世界羽毛球錦標賽-擔任司線員。

Campeonato Mundial de Badminton 2019-Juí-

zes de linha.

04/04/2019 $ 41,140.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/06/2019 $ 48,880.00 

17/04/2019 $ 2,000.00 2019年世界羽毛球聯會週年會議及座談會、2019

年亞洲羽毛球聯會週年會議。

Reunião Anual e Palestra da Federação Mun-

dial de Badminton 2019 e Reunião Anual da 

Confederação Asiática de Badminton 2019.

17/04/2019 $ 152,270.00 羽毛球集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para a Selecção de bad-

minton.

17/04/2019 $ 114,800.00 2019年蘇迪曼杯羽毛球團體賽。

Taça Sudirman de Badminton 2019.
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澳門羽毛球總會

Federação de Badminton de Macau

25/04/2019 $ 7,400.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 7,600.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

09/05/2019 $ 81,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 98,400.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 47,400.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

05/06/2019 $ 60,000.00 2019 蒙古羽毛球國際系列賽。

Campeonato de Série Internacional de Bad-

minton de Mongólia 2019.

05/06/2019 $ 79,800.00 2019 蒙古青少年羽毛球國際系列賽。

Campeonato de Série Internacional Junior de 

Badminton de Mongólia 2019.

14/06/2019 $ 58,500.00 邀請羽毛球運動員來澳陪練。

Convite de atletas de badminton para acompa-

nhamento de treinos em Macau.

中國澳門龍舟總會

Associação de Barcos de Dragão de 

Macau-China

09/05/2019 $ 93,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 23,500.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

中國澳門籃球總會

Associação Geral de Basquetebol de 

Macau-China

04/04/2019 $ 59,000.00 U18男子籃球集訓隊集訓。

Estágio da selecção de Basquetebol U18 mas-

culino.

15/05/2019 $ 43,500.00 場租費。

Aluguer de instalações.

15/05/2019 $ 147,000.00 第二屆全國青年運動會-籃球附加賽。

2.os Jogos Nacionais de Juventude — jogo adi-

cional de Basquetebol Masculino U18.

29/05/2019 $ 54,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

05/06/2019 $ 6,000.00 國際籃球聯會亞洲區會員大會。

Assembleia Geral de Zona de Ásia de FIBA.
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中國澳門籃球總會

Associação Geral de Basquetebol de 

Macau-China

14/06/2019 $ 9,000.00 FIBA 籃球技術統計培訓班。

Curso de Formação de estatística técnica de 

Basquetebol de FIBA.

19/06/2019 $ 9,500.00 FIBA高級籃球裁判培訓班。

Formação de Juízes de Basquetebol de FIBA 

de nível elevado.

中國澳門保齡球總會

Assoc iação Gera l de Bowl ing de 

Macau-China

04/04/2019 $ 32,530.00 場租費。

Aluguer de instalações.
17/05/2019 $ 57,700.00 

19/06/2019 $ 39,670.00 

18/04/2019 $ 153,900.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 24,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 19,200.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

25/04/2019 $ 56,250.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
17/05/2019 $ 45,000.00 

09/05/2019 $ 153,900.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

31/05/2019 $ 2,800.00 2019東亞十瓶保齡球協會週年會議。

Reunião anual da Federação de Ásia Oriental 

de Bowling 2019.

14/06/2019 $ 56,000.00 參加“2019中國澳門國際十瓶保齡球公開賽”和

“2019亞洲保齡球巡迴賽-澳門站”。

Participação no Campeonato Internacional 

Aberto de Bowling de Macau-China 2019 e 

Torneio de Circuito Asiático 2019 — Etapa de 

Macau.

14/06/2019 $ 835,000.00 舉辦“2019中國澳門國際十瓶保齡球公開賽”和

“2019亞洲保齡球巡迴賽-澳門站”。

Organização de Campeonato Internacional 

Aberto de Bowling de Macau-China 2019 e 

Torneio ABF Rotativo 2019-Etapa de Macau.

19/06/2019 $ 42,000.00 資助2019年保齡球精英運動員津貼。

Subsídio para Atleta de Bowling de Elite de 

2019.

澳門橋牌協會

Associação de Bridge de Macau

14/06/2019 $ 69,500.00 第52屆亞洲太平洋橋牌錦標賽。

52.º Campeonato de Ásia-Pacífico de Bridge.
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澳門獨木舟總會

Associação de Canoagem de Macau

19/06/2019 $ 65,000.00 2019世界青年暨U23獨木舟錦標賽。

Campeonato Mundial Junior de Canoagem 

Sub23 2019.

中國澳門單車總會

Associação Geral de Cicl ismo de 

Macau-China

04/04/2019 $ 156,000.00 2019亞洲公路單車錦標賽。

Campeonato Asiático de Ciclismo de 2019.

17/04/2019 $ 15,000.00 亞洲單車聯會會員大會。

Reunião Anual da Federação Asiática de Ci-

clismo.

18/04/2019 $ 288,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 22,200.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

25/04/2019 $ 3,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 2,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

25/04/2019 $ 329,464.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

07/05/2019 $ 74,800.00 2019中華台北亞洲盃場地單車賽。

Torneio Internacional de Ciclismo de Taipé 

Chinês Track Cup 2019.

14/06/2019 $ 243,250.00 場租費。

Aluguer de instalações.

14/06/2019 $ 95,000.00 2019日本盃國際場地單車賽。

Torneio Internacional de Ciclismo de Japão 

Track Cup 2019.

19/06/2019 $ 9,000.00 資助2019年單車精英運動員津貼。

Subsídio para Atleta de Ciclismo de Elite de 

2019.

19/06/2019 $ 1,784,800.00 單車代表隊集訓（2019年7-12月）。

Estágio da Selecção de Ciclismo (Julho a De-

zembro 2019).

澳門體育舞蹈總會

Associação Geral de Dança Desporti-

va de Macau

04/04/2019 $ 141,700.00 場租費。

Aluguer de instalações.
15/05/2019 $ 55,900.00 

05/06/2019 $ 56,400.00 

25/04/2019 $ 62,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.
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澳門體育舞蹈總會

Associação Geral de Dança Desporti-

va de Macau

22/05/2019 $ 52,625.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 28,000.00 2019年W DSF世界體育舞蹈公開賽暨亞太體育

舞蹈錦標賽。

Campeonato Mundial de Dança Desportiva 

WDSF e Campeonato Pan-Pacífico da Dança 

Desportiva 2019.

07/05/2019 $ 14,400.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

15/05/2019 $ 2,400.00 2019WDSF亞洲盃標準舞及拉丁舞賽。

Taça Asiática de Dança Latina e Dança de Sa-

lão WDSF 2019.

15/05/2019 $ 11,200.00 2019台北WDSF體育舞蹈大滿貫積分賽。

Torneio de Pontuação de Dança Desportiva de 

Taipé WDSF 2019.

29/05/2019 $ 69,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

19/06/2019 $ 17,200.00 2019亞洲體育舞蹈大會。

Jogos Asiáticos de Dança Desportiva 2019.

澳門劍擊總會

Associação de Esgrima de Macau

07/05/2019 $ 21,900.00 2019年劍擊裁判員培訓班及研修班。

Curso de Formação e Seminário dos juízes de 

Esgrima 2019.

07/05/2019 $ 32,500.00 場租費。

Aluguer de instalações.

15/05/2019 $ 102,000.00 2019年亞洲劍擊錦標賽。

Campeonato Asiático de Esgrima 2019.

19/06/2019 $ 23,000.00 2019年亞洲少年劍擊巡迴賽（馬來西亞站）。

Torneio Rotativo Asiático de Juventude de Es-

grima 2019 (Estação de Malásia).

澳門足球總會

Associação de Futebol de Macau

17/04/2019 $ 103,000.00 場租費。

Aluguer de instalações.

25/04/2019 $ 467,940.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 121,500.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

07/05/2019 $ 128,600.00 第二屆全國青年運動會（15歲以下男子足球預

賽）。

2.os Jogos Nacionais de Juventude da R.P. da 

China (Fase Preliminar de Futebol Masculino 

Sub 15).
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澳門足球總會

Associação de Futebol de Macau

15/05/2019 $ 1,056,585.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

29/05/2019 $ 89,850.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

19/06/2019 $ 478,000.00 2022卡塔爾國際足球聯會世界盃-外圍賽暨2023

亞洲足球聯會世界盃-資格賽。

Fase Preliminar da Taça Mundial de FIFA 

2022 de Qatar e Qualificação da Taça Mundial 

de AFC 2023.

澳門門球總會

Assoc iação Gera l de Gatebol de 

Macau

04/04/2019 $ 1,225.00 場租費。

Aluguer de instalações.
15/05/2019 $ 1,300.00 

14/06/2019 $ 1,375.00 

25/04/2019 $ 8,100.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 7,200.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門冰上運動總會

Associação Geral de Desportos sobre 

o Gelo de Macau

04/04/2019 $ 64,700.00 2019北京亞洲滑冰邀請賽。

Torneio de Patinagem de Gelo de Pequim por 

Convite 2019.

25/04/2019 $ 15,400.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 12,200.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 81,900.00 場租費。

Aluguer de instalações.
28/05/2019 $ 96,800.00 

31/05/2019 $ 93,450.00 

09/05/2019 $ 54,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

28/05/2019 $ 20,000.00 2019亞洲冰球策略會議及國際冰球聯合會週年

會議。

Reunião Estratégica Asiática de Hóquei em 

Gelo de Ásia e Reunião anual da Federação 

Internacional de Hóquei em Gelo 2019.

14/06/2019 $ 15,600.00 2019粵港澳大灣區冰球聯賽-U14香港站。

Torneio de Hóquei em Gelo de Guandong, 

Hong Kong e Macau de Grande Baía Sub-14 — 

Etapa de Hong Kong 2019.
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澳門冰上運動總會

Associação Geral de Desportos sobre 

o Gelo de Macau

14/06/2019 $ 29,500.00 2019馬來西亞花樣滑冰賽。

Torneio de Patinagem Artística em Gelo de 

Malásia 2019.

19/06/2019 $ 32,500.00 資助聘請冰球助教。

Subsídio para Contratação de Treinador — 

Adjunto de Hóquei em Gelo.

澳門體操總會

Associação de Ginástica Desportiva 

de Macau

25/04/2019 $ 38,600.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 33,200.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

09/05/2019 $ 15,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

澳門國際象棋總會

Grupo de Xadrez de Macau

25/04/2019 $ 7,500.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 6,000.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

09/05/2019 $ 27,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

31/05/2019 $ 8,000.00 「國際象棋進學校推廣計劃」聘請教練。

Contratação de treinador para o Programa de 

Promoção Escolar de Xadrez.

澳門舉重協會

Assoc iação de Halterof i l i smo de 

Macau

04/04/2019 $ 3,000.00 2019年亞洲舉重錦標賽－擔任裁判員。

Campeonato Asiático de Halterofilismo 2019 

— Arbitragem.

澳門長者體育總會

União Geral das Associações Despor-

tivas dos Idosos de Macau

17/04/2019 $ 17,820.00 場租費。

Aluguer de instalações.
31/05/2019 $ 35,820.00 

19/06/2019 $ 32,580.00 

28/05/2019 $ 371,600.00 2019澳門兩岸四地柔力球邀請賽。

Torneio de Rouliqiu de Quatro Regiões dos 

Dois Lados do Estreito por convite de Macau 

2019.

28/05/2019 $ 8,000.00 2019年澳門中老年廣場舞教練員培訓班。

Curso de Formação para Professores de Dança 

ao Ar Livre para veteranos de Macau de 2019.

澳門I.P.S.C.總會

 Associação I.P.S.C. de Macau

31/05/2019 $ 27,134.00 警察押運槍械花紅更費用。

Despesas de Serviços Gratificados de Policia 

para transporte de armas.
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澳門柔道協會

Associação de Judo de Macau

04/04/2019 $ 4,680.00 場租費。

Aluguer de instalações.
07/05/2019 $ 6,000.00 

31/05/2019 $ 6,960.00 

17/04/2019 $ 113,600.00 2019世界柔道大獎賽暨國際訓練-呼和浩特（備

戰運動會）。

Grande Prémio Mundial e Treino Internacio-

nal de Judo de HOHHOT 2019 (Preparação 

para os jogos desportivos)

17/05/2019 $ 22,000.00 2019JUA裁判研討會及IJF裁判考試。

JUA Seminário de arbitragem e IJF Exame de 

arbitragem de Judo 2019.

17/05/2019 $ 27,700.00 第12屆東亞柔道錦標賽（韓國東海市）。

12.º Campeonato de Ásia Oriental de Judo 

(Coréia, Cidade Donghae).

28/05/2019 $ 147,000.00 柔道集訓隊運動員前往北京集訓-備戰計劃。

Estágio em Pequim de atletas de Judo-Plano 

de preparação.

31/05/2019 $ 18,400.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional.

05/06/2019 $ 17,500.00 參加2019亞洲杯青年及青少年柔道錦標賽-世界

排名計分賽（澳門）。

Participação da Taça Asiática Júnior e Juve-

nil de Judo 2019-Prova de Ranking Mundial 

(Macau).

14/06/2019 $ 95,400.00 2019香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽-世界

排名計分賽暨訓練營。

Taça Asiática de Cadets Júnior e Juvenil de 

Judo em HongKong 2019-Prova de Ranking 

Mundial e Campismo de Judo.

14/06/2019 $ 1,527,000.00 2019亞洲杯青年及青少年柔道錦標賽-世界排名

計分賽（澳門）。

Taç a A s iát i c a Jú n ior e Juven i l de Judo 

2019-Prova de Ranking Mundial (Macau).

19/06/2019 $ 24,500.00 講道館「形」訓練課程資助申請。

Pedido de subsídio para curso de formação de 

Kata de Kodokan.

19/06/2019 $ 118,700.00 2019亞太青少年柔道錦標賽（中華台北）。

Campeonato de Ásia-Pacífico para Cadets e 

Júnior de Judo 2019 (Taipé Chinês).

澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

04/04/2019 $ 49,200.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional.
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澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

18/04/2019 $ 388,500.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 24,600.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

07/05/2019 $ 105,400.00 第9屆東亞空手道錦標賽、裁判執法和東亞區聯

盟會議。

9.º Campeonato de EAKF, Arbitragem e Con-

gresso de EAKF.

31/05/2019 $ 31,500.00 資助澳門空手道聯盟精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Elite de Federação de 

Karate-do de Macau.

31/05/2019 $ 64,300.00 K1世界空手道聯賽及裁判工作-上海站。

Campeonato Mundial de Karate K1 e Arbitra-

gem em Xangai.

05/06/2019 $ 44,400.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional.

05/06/2019 $ 138,700.00 邀請伊朗空手道隊來澳陪練。

Convidar atletas de Irão para Treinar com os 

atletas de Karate-do de Macau.

14/06/2019 $ 280,600.00 2019世界空手道聯盟青年訓練營及K1世界空手

道青年聯賽。

Campismo Juvenil de Karate-do de WKF 2019 

e Campeonato Mundial da Juventude de Kara-

te K1.

19/06/2019 $ 101,275.00 場租費。

Aluguer de instalações.

19/06/2019 $ 279,600.00 第16屆亞洲成年組空手道錦標賽及裁判工作。

16.º Campeonato Asiático Senior de Karate-do 

e Arbitragem.

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

04/04/2019 $ 13,300.00 場租費。

Aluguer de instalacões.

25/04/2019 $ 13,050.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 10,750.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 11,000.00 國際智障體育聯盟資格評估工作坊。

Work shop de Avaliação de Qualificação de 

INAS.
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澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

31/05/2019 $ 11,000.00 第四十三屆香港特殊奧運會乒乓球比賽。

43.º Torneio de Mesa de S.O. em Hong Kong.

14/06/2019 $ 121,800.00 國際特殊奧運會東亞區領導會議。

Reunião do conselho de dirigentes da Zona de 

Ásia Oriental de SOI.

14/06/2019 $ 9,600.00 第四十三屆香港特殊奧運會游泳賽。

43.º Torneio de Natação de S.O. de Hong Kong.

中國澳門游泳總會

Assoc iação Gera l de Natação de 

Macau China

04/04/2019 $ 81,200.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃-游泳

運動員。

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos- atleta de Nata-

ção.

04/04/2019 $ 402,000.00 2019年泰國分齡游泳錦標賽。

Campeonato de Natação por Escalão Etário de 

Tailândia 2019.

18/04/2019 $ 208,100.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 46,500.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

25/04/2019 $ 327,100.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 237,000.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 262,600.00 2019年第19屆澳門國際分齡藝術游泳邀請賽。

19.º Torneio Internacional de Natação Artística 

de Macau por Escalão Etária por convite 2019.

15/05/2019 $ 130,300.00 第十屆新加坡國際跳水邀請賽。

10.º Torneio de Salto para a Água na Singapura 

por Convite.

15/05/2019 $ 282,000.00 游泳隊往美國集訓-備戰第30屆世界大學生夏季

運動會。

Estágio em América da Selecção de Natação 

para a preparação da 30.ª Edição das Universí-

adas de Verão.

28/05/2019 $ 17,700.00 2019年香港分齡游泳比賽。

Torneio de Natação de Hong Kong por Esca-

lões Etários 2019.

28/05/2019 $ 56,900.00 2019年澳門先進游泳錦標賽。

Torneio dos Mestres de Natação de Macau 

2019.
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中國澳門游泳總會

Assoc iação Gera l de Natação de 

Macau China

14/06/2019 $ 206,460.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/06/2019 $ 181,870.00 

14/06/2019 $ 35,000.00 FINA游泳教練證書課程-第二級。

Curso de Formação de Treinadores de Natação 

da FINA (Nível lI).

14/06/2019 $ 357,600.00 2019年藝術游泳集訓隊暑期集訓。

Estágio da Selecção de Natação Artística em 

Verão 2019.

19/06/2019 $ 416,000.00 跳水集訓隊暑期集訓。

Estágio da Selecção de Salto para a Água.

19/06/2019 $ 10,000.00 FINA會員大會會議。

Reunião da Assembleia Geral da FINA.

19/06/2019 $ 4,800.00 第10屆廈金海峽橫渡活動。

10.º Torneio Aberto da Travessia entre Kin-

men.

澳門工會聯合總會體育委員會

Federação das Associações dos Operá-

rios de Macau (Conselho Desportivo)

25/04/2019 $ 149,800.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 152,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

14/06/2019 $ 52,000.00 大眾健身氣功推廣活動。

Actividade de divulgação de Qigong saudável 

de Desporto para Todos.

14/06/2019 $ 54,000.00 2019年澳珠職工健身氣功交流展示比賽。

Torneio e Exposição Intercambial de Qigong 

Saudável dos Operários de Macau e Zhuhai 

2019.

澳門風箏會

Clube de Papagaios de Macau

15/05/2019 $ 1,600.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門雪屐總會

Associação de Patinagem de Macau

04/04/2019 $ 50,800.00 單排曲棍球賽U19。

Torneio de Hóquei em Linha U19.

07/05/2019 $ 12,910.00 場租費。

Aluguer de instalacões.
05/06/2019 $ 12,632.50 

09/05/2019 $ 177,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

14/06/2019 $ 105,800.00 澳門單排輪滑球邀請賽。

Torneio de Hóquei em Linha por Convite de 

Macau.
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澳門雪屐總會

Associação de Patinagem de Macau

19/06/2019 $ 15,000.00 亞洲輪滑聯合會中央委員會會議。

Reunião do Conselho Central da Confedera-

ção Asiática de Patinagem.

中國-澳門釣魚體育總會

Federação de Pesca Desportiva de 

Macau China

07/05/2019 $ 11,900.00 2019年池釣之王計分賽初賽。

Torneio preliminar de Pesca no tanque 2019.

澳門乒乓總會

Associação de Ping Pong de Macau

04/04/2019 $ 51,106.50 場租費。

Aluguer de instalações.

18/04/2019 $ 251,400.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 51,600.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

07/05/2019 $ 66,430.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
28/05/2019 $ 62,330.00 

15/05/2019 $ 8,850.00 為澳門青少年乒乓球學校購買學員和教練制服。

Aquisição de vestuário para os alunos e trei-

nadores da Escola de Ténis de Mesa Juvenil de 

Macau.

29/05/2019 $ 2,050.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

14/06/2019 $ 26,000.00 第28屆東亞希望之星兒童乒乓球錦標賽。

28.º Campeonato da Esperança de Ásia Orien-

tal de Ténis de Mesa.

中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文

娛暨體育總會

Comité Paralimpico de Macau-China 

Associação Recreativa e Desportiva 

dos Deficientes de Macau-China

17/04/2019 $ 493,400.00 資助傷殘乒乓球運動員集訓。

Subsídio para Estágio dos Atletas Deficientes 

de Ténis de Mesa.

18/04/2019 $ 72,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 3,200.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 3,600.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 39,900.00 IWAS輪椅劍擊世界盃-聖保羅站。

Taça Mundial de Esgrima em Cadeira com Ro-

das IWAS-Etapa de São Paulo.
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中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文

娛暨體育總會

Comité Paralimpico de Macau-China 

Associação Recreativa e Desportiva 

dos Deficientes  de Macau-China

07/05/2019 $ 42,600.00 硬地滾球國際體育聯合會2019香港公開賽。

Campeonato Aberto de Hong Kong BISFED 

2019.

07/05/2019 $ 114,900.00 國際乒聯殘疾人士乒乓球波蘭公開賽。

ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de 

Mesa de Polónia.

07/05/2019 $ 68,000.00 2019年新加坡世界殘疾人士游泳系列賽。

Série Mundial de Natação para deficiência na 

Singapura 2019.

09/05/2019 $ 72,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

31/05/2019 $ 30,000.00 IWAS輪椅劍擊世界盃-華沙站。

Taça Mundial de Esgrima em Cadeira com Ro-

das IWAS- Etapa de Varsóvia.

05/06/2019 $ 84,700.00 國際乒聯亞洲殘疾人士乒乓球錦標賽。

ITTF PTT Campeonato Asiático de Ténis de 

Mesa para deficientes.

19/06/2019 $ 36,750.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門壁球總會

Associação de Squash de Macau

04/04/2019 $ 42,000.00 澳洲青少年壁球公開賽2019。

Torneio Aberto Junior de Squash de Austrália 

2019.

04/04/2019 $ 2,442,600.00 2019澳門壁球公開賽。

Torneio Aberto de Squash de Macau 2019.

17/04/2019 $ 9,600.00  聘請教練。

Contratação de treinador.
28/05/2019 $ 9,600.00 

05/06/2019 $ 7,200.00 

18/04/2019 $ 138,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 19,600.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 15,600.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

31/05/2019 $ 16,105.00 場租費。

Aluguer de instalações.

14/06/2019 $ 62,000.00 2019馬來西亞青少年壁球公開賽。

Torneio Aberto Junior de Squash de Malásia 

2019.
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澳門壁球總會

Associação de Squash de Macau

19/06/2019 $ 40,000.00 2019世界青少年壁球個人錦標賽。

Campeonato Mundial Junior Individual de 

Squash 2019.

澳門聾人體育會

Associação de Desporto de Surdos de 

Macau

25/04/2019 $ 5,525.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 4,750.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

31/05/2019 $ 4,224.60 場租費。

Aluguer de instalações.

14/06/2019 $ 100,800.00 2019世界聾人保齡球錦標賽。

Campeonato Mundial de Bowling para Surdos 

2019.

澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

04/04/2019 $ 400.00 場租費。

Aluguer de instalações.
17/04/2019 $ 1,600.00 

28/05/2019 $ 16,000.00 

17/04/2019 $ 11,600.00 資助世界跆拳道聯盟註冊牌照費。

Subsídio à Federação Mundial de Taekwondo 

no registo de alvarás.

17/04/2019 $ 31,000.00 品勢空翻訓練課程。

Cursos de cambalhota acrobático de Poomsae.

17/04/2019 $ 28,000.00 跆拳道搏擊隊移地對抗集訓。

Estágio de combate dos Atletas de Elite de Ta-

ekwondo. 

18/04/2019 $ 267,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

18/04/2019 $ 35,400.00 資助集訓隊津貼。（第一季）

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre).

09/05/2019 $ 267,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 35,400.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

05/06/2019 $ 39,000.00 2019年跆拳道品勢集訓。

Estágio de atletas de Poomsae de Taekwondo 

2019.

05/06/2019 $ 26,700.00 2019年澳門跆拳道品勢裁判班課程。

Curso de Formação para Juízes de Poomsae 

2019.
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澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

14/06/2019 $ 140,000.00 跆拳道搏擊運動員暑期移地集訓。

Efectuação de Estágio de Verão das Selecções 

de combate de taekewondo.

14/06/2019 $ 30,600.00 2019韓國跆拳道公開賽。

Campeonato Aberto de Taekwondo de Coréia 

2019.

澳門網球總會

Associação de Ténis de Macau

18/04/2019 $ 120,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 39,800.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 35,600.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 75,250.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
05/06/2019 $ 65,500.00 

09/05/2019 $ 120,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

05/06/2019 $ 31,120.00 場租費。

Aluguer de instalações.

14/06/2019 $ 8,000.00 2019I T F亞洲12歲以下網球團體賽-東亞區資格

賽。

Campeonato Asiático ITF de Ténis Sub-12 por 

Equipas-Qualificação de Ásia Oriental.

中國澳門射擊總會

Associação de Tiro de Macau-China

04/04/2019 $ 37,186.00 警察押運槍械花紅更費用。

Despesas para polícia para transporte de ar-

mas.
31/05/2019 $ 66,052.00 

05/06/2019 $ 37,665.00 

07/05/2019 $ 12,540.00 場租費。

Aluguer de instalações.
28/05/2019 $ 4,800.00 

09/05/2019 $ 31,500.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

中國澳門鐵人三項總會

Associação Geral de Triatlo de Macau 

China

04/04/2019 $ 66,700.00 2019蘇碧灣ASTC鐵人三項亞洲盃。

Torneio de Trialto ASTC de Baía Subic da 

Taça Asiática 2019.

07/05/2019 $ 103,000.00 2019慶州ASTC鐵人三項亞洲錦標賽。

Compeonato Asiático de Triatlo ASTC Gye-

ongju 2019.
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中國澳門鐵人三項總會

Associação Geral de Triatlo de Macau 

China

09/05/2019 $ 87,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 500.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

15/05/2019 $ 73,900.00 2019成都I T U鐵人三項世界盃暨成都金堂鐵人

三項公開賽-備戰亞錦賽及全青運。

Taça ITU de Triatlo de Chengdu e Campeo-

nato de Triatlo Jintang de Chengdu 2019-Pre-

paração para Campeonato Asiático e Jogos 

Nacionais da Juventude.

28/05/2019 $ 13,500.00 2019國際鐵聯選拔訓練營。

Campismo de Selecção de ITU 2019.

28/05/2019 $ 6,000.00 2019亞洲鐵人三項聯盟會議。

Congresso de ASTC 2019.

05/06/2019 $ 54,750.00 場租費。

Aluguer de instalações.

19/06/2019 $ 274,000.00 2019長野集訓-備戰第二屆全青運及世錦賽。

Estágio no Japão Nagano 2019 — Preparação 

para 2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da 

China e Campeonatos Mundiais.

澳門專上學生體育聯會

Associação do Desporto Universitá-

rio de Macau

17/04/2019 $ 18,000.00 參加2019第一屆亞洲大學生空手道錦標賽。

Participação no 1.º Campeonato Asiático Uni-

versitário de Karate-do 2019.

17/04/2019 $ 3,082,000.00 舉辦2019第一屆亞洲大學生空手道錦標賽。

Organização do 1.º Campeonato Asiático Uni-

versitário de Karate-do 2019.

25/04/2019 $ 106,707.50 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

07/05/2019 $ 45,000.00 2019年第5屆亞洲大學生三人籃球錦標賽。

5.º Campeonato Asiático Universitário de Bas-

quetebol de três 2019.

17/05/2019 $ 76,900.00 第三十屆世界大學生夏季運動會-比賽裝備。

30.ª Edição das Universíadas de Verão — 

Equipamento de Competição.

19/06/2019 $ 281,900.00 場租費。

Aluguer de instalações.
19/06/2019 $ 2,800.00 

澳門風帆船總會

Associação de Vela de Macau

04/04/2019 $ 12,800.00 2019會長盃帆船比賽。

Competição de Vela «Chairman’s Cup» 2019.

25/04/2019 $ 33,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.
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澳門風帆船總會

Associação de Vela de Macau

22/05/2019 $ 26,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

25/04/2019 $ 57,353.50 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/04/2019 $ 30,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

07/05/2019 $ 8,700.00 第一屆初級風帆船裁判員培訓班。

1.º Curso de Formação de Juízes de Vela de 

nível Inicial.

31/05/2019 $ 141,000.00 2019澳門國際小型帆船錦標賽。

Torneio Internacional de Mini Vela de Macau 

2019.

中國澳門排球總會

Assoc iação Gera l de Voleibol de 

Macau-China

04/04/2019 $ 184,700.00 第二屆全國青年運動會-排球預賽。

2.os Jogos Nacionais de Juventude Fase Preli-

minar de Voleibol.

28/05/2019 $ 240,000.00 資助購買2019澳門國際排聯世界女子排球聯賽

門票。

Subsídio para aquisição de bilhetes da Liga das 

Nações de Voleibol Feminino da FIVB Macau 

2019.

05/06/2019 $ 111,550.00 場租費。

Aluguer de instalacões.

中國澳門木球總會

Associação de Woodball de Macau-

China

04/04/2019 $ 600.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Macau

04/04/2019 $ 160,000.00 場租費。

Aluguer de instalações.
04/04/2019 $ 210,250.00 

17/05/2019 $ 160,750.00 

25/04/2019 $ 3,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 2,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 3,189,570.00 2019武林群英會。

Encontro de Mestres de Wushu 2019.

07/05/2019 $ 165,000.00 資助澳門武術總會集訓隊訓練裝備及物資。

Subsídio para Selecção de Associação Geral 

de Wushu de Macau para aquisição de equipa-

mentos e materiais de treinos.
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澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Ma-

cau

07/05/2019 $ 94,500.00  聘請教練。

Contratação de treinador.
28/05/2019 $ 78,750.00 

07/05/2019 $ 63,000.00 第八屆世界傳統武術錦標賽。

8.º Campeonato Mundial de Wushu Tradicio-

nal.

09/05/2019 $ 366,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

09/05/2019 $ 99,300.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

31/05/2019 $ 26,000.00 2019澳門武術裁判員培訓班。

Curso de Formação para os Árbitros de Wushu 

2019.

05/06/2019 $ 237,000.00 武術散手集訓隊暑期外出集訓。

Efectuação de Estágio no Verão das Selecções 

de Wushu de Sanshou.

14/06/2019 $ 10,000.00 第二屆全國青年運動會-武術（散打）賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da Chi-

na — Campeonato de Wushu de Sanda.

澳門象棋總會

Associação de Geral de Xadrez Chi-

nês de Macau

04/04/2019 $ 2,000.00 2019珠澳青少年象棋交流賽。

Torneio Intercambial Junior de Xadrez Chinês 

de Zhuhai e Macau 2019.

18/04/2019 $ 36,000.00 資助聘請技術人員。（第一季）

Subsídio para Contratação de técnicos (1.º tri-

mestre).

25/04/2019 $ 2,500.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 2,000.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

07/05/2019 $ 12,000.00 資助2019年精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Elite 2019.

09/05/2019 $ 36,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

14/06/2019 $ 14,000.00 中國象棋教練員初級培訓班。

Curso de Formação Inicial de Treinadores de 

Xadrez Chinês.

澳門圍棋會

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

04/04/2019 $ 11,400.00 場租費。

Aluguer de instalações.
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澳門圍棋會

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

25/04/2019 $ 5,500.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 4,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

09/05/2019 $ 88,200.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

澳門耀華體育會

Clube Desportivo Yiu Wa de Macau

25/04/2019 $ 10,400.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 9,800.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門卓麗排排舞會

Macau Shirley Line Dance Associa-

tion

25/04/2019 $ 13,000.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 14,000.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門瑜伽中心

Macau Yoga Centre

25/04/2019 $ 26,750.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 25,500.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門心靈瑜伽，舞蹈協會

Macau Heart Yoga, Dance Associa-

tion

25/04/2019 $ 31,800.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 29,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門足毽康體運動協會

Associação Desportivo e Recreativo 

Shuttlecock de Macau

31/05/2019 $ 263,800.00 第10屆世界毽球錦標賽及賽前集訓。

10.º Campeonato Mundial de Shuttlecock e Es-

tágio de Preparação.

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de 

Macau

20/05/2019 $ 1,591,580.00 2019年度大眾體育合作協議書。

Protocolo de Cooperação no Âmbito do Des-

porto para Todos 2019.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de 

Macau

15/05/2019 $ 682,900.00 2019澳門婦女體育嘉年華。

Festival Desportivo Feminino de Macau 2019.
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澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de 

Macau

20/05/2019 $ 1,374,870.00 2019年度大眾體育合作協議書。

Protocolo de Cooperação no Âmbito do Des-

porto para Todos 2019.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Mo-

radores de Macau

20/05/2019 $ 1,098,350.00 2019年度大眾體育合作協議書。

Protocolo de Cooperação no Âmbito do Des-

porto para Todos 2019.

中國澳門踢拳總會

Federacão de Kickboxing de Macau 

China

25/04/2019 $ 1,750.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 1,400.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門體育記者協會

Macau Sports Press Association

15/05/2019 $ 109,500.00 澳門體育記者協會往江西南昌交流訪問。

Visita Intercâmbial a Nanchang, Jiangxi da 

Associação de jornalistas dos

 Assuntos desportivos de Macau.

澳門圓夢舞蹈瑜珈協會

Association of Dance and Yoga Un 

Mong of Macao

25/04/2019 $ 25,400.00 2019年3月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Março de 2019.

22/05/2019 $ 24,200.00 2019年4月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Abril de 2019.

澳門歸僑總會

Associação Geral dos Chineses Ultra-

marinos de Macau

17/04/2019 $ 50,000.00 2019年度資助。

Pedido de subsídio para 2019.

梁嘉恆

Leong Ka Hang

15/05/2019 $ 121,419.80 資助足球運動員醫療費用。

Subsídio às despesas médicas do jogador de 

futebol Sr. Leong Ka Hang.

澳門廣播電視股份有限公司

TDM-Teledifusão de Macau, S.A.

17/04/2019 $ 98,000.00 2019UEFA歐洲國家聯賽。

Liga das Nações da UEFA 2019.

07/05/2019 $ 154,350.00 2019年電台節目“體高一線”（上半年）。

Publicidade do 1.º semestrre do programa des-

portivo de rádio 2019.

華僑報出版社有限公司

Edições Va Kio, Lda.

07/05/2019 $ 50,000.00 第40屆兒童節園遊會。

40.ª Edição de Bazar do Dia de Criança.

澳門體育週報

Semanário Desportivo de Macau

14/06/2019 $ 1,138,000.00 2019年澳門傑出運動員選舉。

Eleição dos Atletas de Elites de Macau 2019.

澳門理工學院

Instituto Politécnico de Macau

21/06/2019 $ 6,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.
龍舟賽參賽隊伍-消防局

Regatas de Barcos Dragão — Corpo 

de Bombeiros

21/06/2019 $ 8,000.00 



N.º 48 — 27-11-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20259

受資助實體

Entidade Beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

Subsidiado

目的

Finalidades

龍舟賽參賽隊伍-司法警察局

Regatas de Barcos Dragão-Directoria 

da Polícia Judiciária

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-衛生局

Regatas de Barcos Dragão-Direcção 

dos Serviços de Saúde

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-衛生局齊心協力

Regatas de Barcos Dragão-Direcção 

dos Serviços de Saúde Beating as one

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門紅十字會

Regatas de Barcos Dragão-Cruz Ver-

melha de Macau

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-海事及水務局

Regatas de Barcos Dragão-Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e 

de Água

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門海關

Regatas de Barcos Dragão-Serviços 

de Alfãndega

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門治安警察局

Regatas de Barcos Dragão-Corp de 

Polícia de Segurança Pública

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門治安警察局A

Regatas de Barcos Dragão-Corp de 

Polícia de Segurança Pública A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門治安警察局B

Regatas de Barcos Dragão-Corp de 

Polícia de Segurança Pública B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門電力職工俱樂部

Regatas de Barcos Dragão-Clube do 

Pessoal da CEM

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-教育暨青年局

Regatas de Barcos Dragão-Direccão 

dos Serviços de Educação e Juventude

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-合格電業行

Regatas de Barcos Dragão-Hap kac 

Electrical Compay

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門理工學院校友會

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

cão dos Antigos Alunos do IPM

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門特殊奧運會

Regatas de Barcos Dragão-Macau 

Special Olympics

21/06/2019 $ 1,500.00 
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龍舟賽參賽隊伍-澳門特奧力量體育會

Regatas de Barcos Dragão-MSO For-

ce Sport Club

21/06/2019 $ 6,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-銀河宇宙

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

Universe

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-銀河之光

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

Glamour

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-銀河慧星

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

Elegance

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-銀河鳳凰

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

Phoenix

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-銀河之星

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

stars

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-銀河明珠

Regatas de Barcos Dragão-Galaxy 

Pearl

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-金沙中國

Regatas de Barcos Dragão-Sands 

China

21/06/2019 $ 11,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門自由龍龍舟會

Regatas de Barcos Dragão-Dragão 

em Liberdade de Macau

21/06/2019 $ 13,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門順德杏壇同鄉會

A

Regatas de Barcos Dragão-Shunde 

X i ng ta n Nat ives A ssoc iat ion Of 

Macau A

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門順德杏壇同鄉會

B

Regatas de Barcos Dragão-Shunde 

X i ng ta n Nat ives A ssoc iat ion Of 

Macau B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門大學校友體育會

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção dos Antigos Alunos da Universi-

dade de Macau

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-德記

Regatas de Barcos Dragão-Tak Kei

21/06/2019 $ 1,500.00 
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龍舟賽參賽隊伍-澳門四季酒店

Regatas de Barcos Dragão-Four Sea-

sons Hotel Macao

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-翱翔體育會

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção Desportiva Ngou Cheong

21/06/2019 $ 10,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-美高梅A

Regatas de Barcos Dragão-MGM A

21/06/2019 $ 3,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-美高梅B

Regatas de Barcos Dragão-MGM B

21/06/2019 $ 3,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-美高梅

Regatas de Barcos Dragão-MGM

21/06/2019 $ 10,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-鏵星822

Regatas de Barcos Dragão-Asso-

ciação Despotiva Was Seng 822 de 

Macau

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-永利-雄心

Regatas de Barcos Dragão-Wynn Sy-

nergy

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-永利-輝煌

Regatas de Barcos Dragão-Wynn 

Glory

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-永利芳華

Regatas de Barcos Dragão-Wynn 

Splendor

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-永利麗賢

Regatas de Barcos Dragão-Wynn 

Grace

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門加義體育會

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

cão Desportiva Ka I de Macau

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-新華學校

Regatas de Barcos Dragão-Escola 

Xin Hua

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-信德集團-澳門旅遊塔

-A

Regatas de Barcos Dragão-Shun Tak 

Holdings (Macau) Ltd — Macau To-

wer — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-信德集團-澳門旅遊塔

-B

Regatas de Barcos Dragão-Shun Tak 

Holdings (Macau) Ltd — Macau To-

wer — B

21/06/2019 $ 1,500.00 
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龍舟賽參賽隊伍-澳門旅遊塔

Regatas de Barcos Dragão — Macau 

Tower

21/06/2019 $ 5,000.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-浪濤救生會

Regatas de Barcos Dragão — Clube 

de Salvamento de Vidas Long Tou

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門青少年發展協會

Regatas de Barcos Dragão — Asso-

ciation of Macao Youth Development

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-海灣獨木舟會

Regatas de Barcos Dragão — Clube 

de Canoagem Baía do Mar

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門大學

Regatas de Barcos Dragão — Univer-

sidade de Macau

21/06/2019 $ 13,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門大學-A

Regatas de Barcos Dragão-Universi-

dade de Macau — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門大學-B

Regatas de Barcos Dragão-Universi-

dade de Macau — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門城市大學-A

Regatas de Barcos Dragão-Universi-

dade da Cidade de Macau — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門城市大學

Regatas de Barcos Dragão-Universi-

dade da Cidade de Macau

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-榮記豆腐麵食

Regatas de Barcos Dragão — Est. de 

Comidas Ving Kei

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-騰達行

Regatas de Barcos Dragão — Tang 

Tat Hong

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博金禧

Regatas de Barcos Dragão — SJM 

Golden Jubilee

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博盛世

Regatas de Barcos Dragão — SJM 

Prosperous

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博-蓮花

Regatas de Barcos Dragão-SJM — 

Lotus

21/06/2019 $ 5,000.00 
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龍舟賽參賽隊伍-澳博金禧-A

Regatas de Barcos Dragão-SJM Gol-

den Jubilee — A

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-澳博金禧-B

Regatas de Barcos Dragão-SJM Gol-

den Jubilee — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博盛世-A

Regatas de Barcos Dragão-SJM Pros-

perous — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博盛世-B

Regatas de Barcos Dragão-SJM Pros-

perous — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博蓮花-A

Regatas de Barcos Dragão-SJM Lo-

tus — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳博蓮花-B

Regatas de Barcos Dragão-SJM Lo-

tus — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-鮑思高青年服務網絡

Regatas de Barcos Dragão — Rede de 

Serviços Juvenis Bosco

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-新濠

Regatas de Barcos Dragão — Melco

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-新濠A

Regatas de Barcos Dragão — Melco A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-新濠B

Regatas de Barcos Dragão — Melco B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門福龍體育會

Regatas de Barcos Dragão-Clube 

Desportivo Fok Long de Macau

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-永利

Regatas de Barcos Dragão — Wynn

21/06/2019 $ 10,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-太陽城集團

Regatas de Barcos Dragão — Suncity 

Grupo Ltda.

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門鴻威文娛體育會

Regatas de Barcos Dragão — Asso-

ciação Desportivo e Recreativo Hong 

Vai

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門喜來登及瑞吉酒

店

Regatas de Barcos Dragão — Shera-

ton Grand & St.Regis Macao

21/06/2019 $ 1,500.00 
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龍舟賽參賽隊伍-新生命體藝會

Regatas de Barcos Dragão — Associa-

cão de Desporto e Artes Vida Nova

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-澳門鏡湖護理學院學

生會

Regatas de Barcos Dragão — Asso-

ciacão de Estudantes do Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu de Macau

21/06/2019 $ 8,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-中國澳門龍舟愛好者

協會

Regatas de Barcos Dragão — Dragon 

Boat Enthusiasts Association of Ma-

cao China

21/06/2019 $ 11,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-景富置業投資有限公

司

Regatas de Barcos Dragão — Keng 

Fu Companhia de Fomento Predial e 

Investimento Limitada

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-宏盛貿易

Regatas de Barcos Dragão — Elegant 

Trading

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門電力-為您

Regatas de Barcos Dragão-CEM — 

For U

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門國際機場

Regatas de Barcos Dragão-Macau In-

ternational Airport

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-郵電職工福利會

Regatas de Barcos Dragão-Clube de 

Pessoal dos CTT

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門海員工會

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção dos Marítimos de Macau

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-金沙中國-A

Regatas de Barcos Dragão-Sands 

China — A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-金沙中國-B

Regatas de Barcos Dragão-Sands 

China — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-巴打聯-鳴昊

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção Desportiva Badas — Meng Hou

21/06/2019 $ 3,000.00 
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龍舟賽參賽隊伍-民眾青年會

Regatas de Barcos Dragão-Youth As-

sociation of People

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-信英體育會

Regatas de Barcos Dragão-Clube 

Desportivo Son Ieng

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-翱翔-國際婦女

Regatas de Barcos Dragão-Asso-

ciação Desportiva Ngou Cheong — 

ILCM

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-翱翔-天際

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção Desportiva Ngou Cheong — Sky

21/06/2019 $ 3,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-翱翔-展翅

Regatas de Barcos Dragão-Associa-

ção Desportiva Ngou Cheong — Spre-

ad Wings

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-大衛-蒙地卡羅

Regatas de Barcos Dragão-David — 

Monte Carlo

21/06/2019 $ 10,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-大衛-蒙地卡羅-A

Regatas de Barcos Dragão-David 

Monte Carlo — A

21/06/2019 $ 3,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-大衛-蒙地卡羅-B

Regatas de Barcos Dragão-David 

Monte Carlo — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-大西洋銀行

Regatas de Barcos Dragão-Banco Na-

cional Ultramarino, S.A.

21/06/2019 $ 5,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門科技大學-A

Regatas de Barcos Dragão-Macau 

University of Science and Technology 

— A

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-澳門科技大學-B

Regatas de Barcos Dragão-Macau 

University of Science and Technology 

— B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-救世軍-喜樂家庭綜合

服務中心

Regatas de Barcos Dragão-The Salva-

tion Army — Joy Centre

21/06/2019 $ 5,000.00 
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龍舟賽參賽隊伍-救世軍-A

Regatas de Barcos Dragão-The Salva-

tion Army Joy — A

21/06/2019 $ 1,500.00 2019澳門國際龍舟賽-賽事資助津貼。

Subsídios às provas das Regatas Internacionais 

de Barcos-Dragão de Macau 2019.

龍舟賽參賽隊伍-救世軍-B

Regatas de Barcos Dragão-The Salva-

tion Army Joy — B

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-利聯消防工程有限公

司

Regatas de Barcos Dragão-Lei Luen 

fire Protection and Engineering Co., 

Ltd

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-市政署

Regatas de Barcos Dragão-IAM

21/06/2019 $ 6,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-市政署-動保勇士

Regatas de Barcos Dragão- IAM- 

Animal Protector

21/06/2019 $ 1,500.00 

龍舟賽參賽隊伍-鉅星-巴打聯

Regatas de Barcos Dragão-MEG — 

STAR — Badas

21/06/2019 $ 13,000.00 

龍舟賽參賽隊伍-聖公會中學（澳門）

Regatas de Barcos Dragão-Macau 

Anglican College

21/06/2019 $ 5,000.00 

澳門合氣道總會

Associação de Aikikai de Macau

05/07/2019 $ 1,960.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/08/2019 $ 2,400.00 

05/09/2019 $ 1,440.00 

25/07/2019 $ 3,835.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

中國澳門手球總會

Associação Gera l de A ndebol de 

Macau-China

23/08/2019 $ 53,495.00 場租費。

Aluguer de instalações.

05/09/2019 $ 127,945.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門射箭協會

A ssoc iação de A rc o e F lecha de 

Macau

25/07/2019 $ 6,850.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門田徑總會

Associação de Atletismo de Macau

11/07/2019 $ 5,500.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 991,925.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 118,450.00 場租費。

Aluguer de instalações.
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澳門田徑總會

Associação de Atletismo de Macau

14/08/2019 $ 2,854,900.00 2019澳門國際馬拉松。

Galaxy Entertainment Maratona Internacional 

de Macau 2019.

20/08/2019 $ 58,500.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 78,300.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

29/08/2019 $ 58,500.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

29/08/2019 $ 38,400.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

中國-澳門汽車總會

Associacão Geral de Automóvel de 

Macau-China

11/07/2019 $ 225,450.00 場租費。

Aluguer de instalações.
11/07/2019 $ 238,500.00 

25/07/2019 $ 167,400.00 

14/08/2019 $ 276,750.00 

23/08/2019 $ 185,400.00 

11/07/2019 $ 829,500.00 2019年亞洲小型賽車公開錦標賽（第二站）。

Campeonato Asiático Aberto de Karting (2.ª 

Etapa) de 2019.

05/09/2019 $ 1,385,000.00 更換路環小型賽車場賽事計時系統設備。

Substituição do sistema de cronometragem do 

Kartódromo de Coloane.

05/09/2019 $ 2,723,700.00 資助車手梁瀚昭參加2019年三級方程式賽事和

訓練。

Subsidio para o Sr. Leong Hong Chio para trei-

nos e participação em corridas de F3 em 2019.

10/09/2019 $ 378,715.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

10/09/2019 $ 378,715.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門羽毛球總會

Federação de Badminton de Macau

05/07/2019 $ 93,000.00 2019年亞洲青少年羽毛球錦標賽（U19）。

Campeonato Júnior Asiático de Badminton 

2019 (U19).

11/07/2019 $ 23,000.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China- Equipamento de competi-

ção.

14/08/2019 $ 40,180.00 場租費。

Aluguer instalações.
12/09/2019 $ 25,220.00 
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澳門羽毛球總會

Federação de Badminton de Macau

14/08/2019 $ 116,500.00 澳門羽毛球集訓隊往東莞集訓。

Estágio da Selecção de Badminton de Macau 

em Dongguan.

23/08/2019 $ 142,720.00 羽毛球集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para a Selecção de bad-

minton.

23/08/2019 $ 45,700.00 2019年中華台北羽毛球公開賽。

Torneio Aberto de BAdminton de Taipei 2019.

29/08/2019 $ 179,400.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

05/09/2019 $ 207,235.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/09/2019 $ 22,600.00 2019年澳門羽毛球裁判員培訓班。

Curso de Formação de juízes de badminton de 

Macau 2019.

10/09/2019 $ 59,900.00 邀請羽毛球運動員來澳陪練。

Convite de atletas de badminton para acompa-

nhamento de treinos em Macau.

24/09/2019 $ 325,000.00 2019年世界青少年羽毛球錦標賽。

Campeonato Mundial Junior de Badminton 

2019.

中國澳門龍舟總會

Associação de Barcos de Dragão de 

Macau-China

25/07/2019 $ 484,896.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 5,900.00 國際龍舟聯合會執委會會議及理事會議。

Reunião da Direcção e da Comissão Executiva 

da Federação Internacional de Barcos de Dra-

gão.

14/08/2019 $ 339,400.00 第14屆世界龍舟錦標賽及擔任賽事裁判。

14.º Campeonato Mundial de Barcos — Dra-

gão e desempenho de Funções de Arbitragem.

20/08/2019 $ 93,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 26,000.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

中國澳門籃球總會

Associação Geral de Basquetebol de 

Macau-China

14/08/2019 $ 155,200.00 場租費。

Aluguer de instalações.
23/08/2019 $ 83,550.00 

10/09/2019 $ 120,850.00 
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中國澳門籃球總會

Associação Geral de Basquetebol de 

Macau-China

05/09/2019 $ 405,525.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

24/09/2019 $ 11,600.00 2019初級籃球記錄台及工作人員培訓班。

Curso de Formação de Colaboradores de Mesa 

de Registo e de Juízes de Basquetebol 2019.

24/09/2019 $ 413,800.00 澳門盃男籃邀請賽2019。

Torneio de Basquetebol masculino por convi-

tes-Taça Macau 2019.

澳門桌球總會

Associação de Bilhar de Macau

05/07/2019 $ 16,000.00 台塑盃-亞洲桌球聯會亞洲撞球錦標賽。

Taça de Formosa -ACBS Campeonato Asiático 

de Bilhar.

25/07/2019 $ 36,785.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

中國澳門保齡球總會

Assoc iação Gera l de Bowl ing de 

Macau-China

05/07/2019 $ 45,000.00  聘請教練。

Contratação de treinador.
05/08/2019 $ 33,750.00 

23/08/2019 $ 45,000.00 

24/09/2019 $ 48,750.00 

05/07/2019 $ 51,710.00 場租費。

Aluguer de instalações.
05/08/2019 $ 23,200.00 

23/08/2019 $ 216,390.00 

05/09/2019 $ 45,630.00 

05/07/2019 $ 51,000.00 2019中國國際青少年保齡球公開賽U22。

Torneio Internacional Aberto Júnior de Bo-

wling da China Sub-22 2019.

10/07/2019 $ 19,200.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 14,400.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 19,200.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 20,800.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 130,325.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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中國澳門保齡球總會

Assoc iação Gera l de Bowl ing de 

Macau-China

25/07/2019 $ 58,700.00 第45屆香港國際保齡球公開賽暨亞洲保齡球巡

迴賽-香港站。

45.º Campeonato Internacional Aberto de 

Bowling de Hong Kong e Torneio de Circuito 

Asiático — Etapa de Hong Kong.

05/08/2019 $ 20,000.00 2019世界保齡球協會週年會議。

Reunião anual da Federação Mundial de Bo-

wling 2019.

05/08/2019 $ 52,000.00 第19屆中華台北國際保齡球公開賽暨亞洲保齡

球巡迴賽-中華台北站。

19.º Campeonato Internacional Aberto de Bo-

wling de Taipé-China e Torneio de Circuito 

Asiático — Etapa de Taipé-China.

05/08/2019 $ 21,000.00 2019澳門青少年保齡球學校-購買訓練用品。

Escola de Bowling Juvenil de Macau 2019 — 

Aquisição de artigos de treinos.

20/08/2019 $ 153,900.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

24/09/2019 $ 164,900.00 第25屆亞洲保齡球錦標賽。

25.º Campeonato Asiático de Bowling.

澳門拳擊總會

Associação de Boxe de Macau

05/07/2019 $ 5,900.00 備戰第二屆全國青年運動會-內地集訓。

Preparação para os 2.os Jogos Nacionais de Ju-

ventude da R.P. da China — Estágio na China.

11/07/2019 $ 3,400.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 53,850.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 16,700.00 印尼總統杯拳擊邀請賽。

Taça de Presidente Indonésio Boxe Convite.

澳門泰拳總會

Associação de Boxe Tai landês de 

Macau

25/07/2019 $ 67,425.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 62,600.00 2019IFMA世界泰拳錦標賽。

Campeonato Mundial de Muaythai de IFMA 

2019.

14/08/2019 $ 1,000.00 2019東亞泰拳錦標賽。

Campeonato da Ásia Oriental de Boxe Tailan-

dês 2019.

澳門橋牌協會

Associação de Bridge de Macau

05/07/2019 $ 9,600.00 2019年穗港澳埠際橋牌埠際賽。

Interport de Bridge de Cantão, Hong Kong e 

Macau 2019.
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澳門橋牌協會

Associação de Bridge de Macau

25/07/2019 $ 5,680.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門獨木舟總會

Associação de Canoagem de Macau

11/07/2019 $ 5,200.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 54,386.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

23/08/2019 $ 6,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 7,200.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

中國澳門單車總會

Associação Geral de Cicl ismo de 

Macau-China

05/07/2019 $ 80,060.00 場租費。

Aluguer de instalações.
05/08/2019 $ 85,650.00 

10/07/2019 $ 2,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 3,000.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 2,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 2,400.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

11/07/2019 $ 67,000.00 2019年UCI花式單車世界盃（匈牙利站）。

Taça Mundial de Ciclismo Acrobático UCI 

2019 (Etapa de Hungria).

11/07/2019 $ 64,500.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China- Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 329,464.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 26,600.00 2019中國國際場地單車賽。

2019 Torneio Internacional de Ciclismo de 

Chain Track Cup.
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中國澳門單車總會

Associação Geral de Cicl ismo de 

Macau-China

14/08/2019 $ 135,000.00 2019日本場地單車賽。

2019 Torneio de Ciclismo de Japão Track Cup.

20/08/2019 $ 288,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 30,600.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a Selecção (2.º trimestre).

12/09/2019 $ 59,700.00 2019世界公路單車錦標賽。

Campeonato Mundial de Ciclismo 2019.

24/09/2019 $ 11,800.00 2019國際單車聯盟會員大會。

Assembleia Geral de Federação Internacional 

de Ciclismo de 2019.

澳門體育暨運動科學學會

Associação de Ciências de Desp. e 

Educação Física de Macau

25/07/2019 $ 35,350.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

中國澳門體育暨奧林匹克委員會

Comité Olímpico e Desportivo de 

Macau

25/07/2019 $ 109,025.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

24/09/2019 $ 100,000.00 資助中國澳門體育暨奧林匹克委員會購買葡語

顧問服務（第二期）。

Subsídio para o CODM, para aquisição de ser-

viço de consultoria de língua Portuguesa (2.º 

Período).

澳門健美總會

Associação de Culturismo e Fitness 

de Macau

25/07/2019 $ 84,725.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

24/09/2019 $ 175,000.00 2019年亞洲健美錦標賽暨亞洲健美聯會會員大

會。

Campeonato Asiático de Culturismo 2019 e 

Reunião da Federação Asiático de Culturismo.

澳門體育舞蹈總會

Associação Geral de Dança Desporti-

va de Macau

05/07/2019 $ 259,500.00 2019年青少年拉丁舞強化訓練夏令營。

Campismo de Intensificação de Verão para Jo-

vens de Dança Latina 2019.

10/07/2019 $ 55,000.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 59,625.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 44,875.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 49,100.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.
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澳門體育舞蹈總會

Associação Geral de Dança Desporti-

va de Macau

11/07/2019 $ 19,600.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de tempo miteiro.

11/07/2019 $ 48,600.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/08/2019 $ 51,000.00 

11/07/2019 $ 128,000.00 體育舞蹈精英運動員歐洲集訓。

Estágio na Europa para os atletas elites de 

dança desportiva.

25/07/2019 $ 199,750.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 19,700.00 第17屆全國青少年體育舞蹈錦標賽。

17.º Campeonato Nacional Júnior de Dança 

Desportiva da R.P.China.

08/08/2019 $ 40,500.00 2019年國際體育舞蹈聯會（W DSF）新加坡超級

巨星體育舞蹈錦標賽。

Campeonato de Dança Desportiva Superstars 

da Singapura WDSF 2019.

20/08/2019 $ 69,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 21,600.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

23/08/2019 $ 68,600.00 2019年泰國泰皇盃體育舞蹈公開賽、國際體育舞

蹈聯會W DSF世界體育舞蹈公開賽及青少年公

開賽。

Torneio Aberto de Taça de Rei Tailândes 2019, 

Campeonato Mundial de Dança Desportiva 

Aberta de Junior WDSF.

24/09/2019 $ 29,600.00 體育舞蹈專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação das 

atletas profissionais de Dança Desportiva a 

tempo inteiro.

澳門劍擊總會

Associação de Esgrima de Macau

05/07/2019 $ 61,000.00 劍擊集訓隊廣州集訓。

Estágio em Cantão da Selecção de Esgrima.

11/07/2019 $ 23,000.00 2019年亞洲少年劍擊巡迴賽（台北站）。

Torneio Rotativo Asiático de Juventude de Es-

grima 2019 (Estação de Taipé).

11/07/2019 $ 10,300.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China- Equipamento de competi-

ção.
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澳門劍擊總會

Associação de Esgrima de Macau

25/07/2019 $ 75,792.50 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 6,900.00 2019年劍擊競賽管理研討會。

Seminário de Gestão de Competição de Esgri-

ma 2019.

25/07/2019 $ 26,000.00 2019亞洲劍擊聯會C級裁判研討會議及考試。

Seminário e Exame dos juízes C de Esgrima 

de FCA 2019.

25/07/2019 $ 44,900.00 2019年亞洲少年劍擊巡迴賽（新加坡站）。

Torneio Rotativo Asiático de Juventude de Es-

grima 2019 (Estação de Singapura).

20/08/2019 $ 66,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 66,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

23/08/2019 $ 37,730.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門足球總會

Associação de Futebol de Macau

11/07/2019 $ 180,225.00 場租費。

Aluguer de instalações.
11/07/2019 $ 163,050.00 

05/08/2019 $ 163,850.00 

25/07/2019 $ 1,056,585.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 405,500.00 慶祝澳門特別行政區成立二十周年-澳門國際足

球邀請賽-資助澳門足球總會組織賽事費用。

Toneio Internacional de Futebol por Convite 

de Macau em Comemoração do 20.º Aniversá-

rio do Estabelecimento da RAEM — Subsídio 

para a Associação de Futebol de Macau desti-

nado à Organização de evento.

05/09/2019 $ 107,000.00 2020亞洲足球聯會16歲以下足球錦標賽 -資格

賽。

C ampeonato Asiát ico de Futebol Sub-16 

2020-Prova de qualificação.

05/09/2019 $ 189,800.00 2019澳門足球同樂日。

Festival de Confraternização de Futebol 2019.

澳門門球總會

A ssoc iação Gera l de Gatebol de 

Macau

10/07/2019 $ 8,100.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.
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澳門門球總會

Associação Geral de Gatebol de Ma-

cau

16/07/2019 $ 7,650.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 7,650.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 8,550.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 121,090.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 2,175.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/08/2019 $ 1,400.00 

24/09/2019 $ 8,000.00 “錦溪盃”2019年“一帶一路”國際門球邀請

賽。

Taça“ Kam Kai «Torneio Internacional de Ga-

tebol por convites 2019.

24/09/2019 $ 12,000.00 2019年雲林國際槌球錦標賽。

Torneio Internacional de Gatebol de Yunlin 

por Convites 2019.

澳門冰上運動總會

Associação Geral de Desportos sobre 

o Gelo de Macau

10/07/2019 $ 20,150.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 22,000.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 20,150.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 20,900.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

11/07/2019 $ 43,000.00 2019國際冰球訓練營。

Campismo Internacional de Treino de Verão 

de Hóquei em Gelo 2019.

11/07/2019 $ 94,500.00 場租費。

Aluguer de instalações.
05/08/2019 $ 88,200.00 

25/07/2019 $ 136,950.00 

23/08/2019 $ 96,600.00 

24/09/2019 $ 133,100.00 

25/07/2019 $ 63,655.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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澳門冰上運動總會

Associação Geral de Desportos sobre 

o Gelo de Macau

05/08/2019 $ 14,800.00 2019亞洲男子冰球夏令營。

Campismo Asiático Masculino de Verão de 

Hóquei em Gelo 2019.

05/08/2019 $ 77,600.00 2019亞洲滑冰邀請賽。

Torneio Asiáticos de Patinagem em Gelo por 

Convites 2019.

05/08/2019 $ 5,900.00 2019亞洲花冰聯會週年會議。

Reunião Anual da ISIAsia de 2019.

14/08/2019 $ 6,000.00 2019第24次亞洲冰球策略會議。

24.º Reunião Estratégico de Hóquei em Gelo 

de Ásia 2019.

20/08/2019 $ 54,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

05/09/2019 $ 27,800.00 2019香港國際冰球邀請賽。

Torneio Internacional de Hóquei em Gelo de 

Hong Kong por Convites 2019.

12/09/2019 $ 69,000.00 2019台北城市盃青少年冰球錦標賽。

Torneio Juvenil de Hóquei em Gelo 2019 -Taça 

de Cidade de Taipé.

澳門體操總會

Associação de Ginástica Desportiva 

de Macau

10/07/2019 $ 34,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 37,600.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 33,600.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 36,200.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 58,845.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 15,400.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/08/2019 $ 11,200.00 

20/08/2019 $ 15,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

澳門國際象棋總會

Grupo de Xadrez de Macau

05/07/2019 $ 21,500.00 場租費。

Aluguer de instalações.
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澳門國際象棋總會

Grupo de Xadrez de Macau

10/07/2019 $ 4,800.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 6,000.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 6,000.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 6,600.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 120,740.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 6,000.00 第十三屆亞洲龍國際象棋賽。

13.º Torneio de Dragão Asiático de Xadrez

20/08/2019 $ 27,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

05/09/2019 $ 13,000.00 2019年世界青少年國際象棋錦標賽。

Campeonato Mundial Júnior de Xadrez 2019.

澳門舉重協會

Assoc iação de Halterof i l i smo de 

Macau

25/07/2019 $ 6,325.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

23/08/2019 $ 5,800.00 2019年國際舉重聯會會議。

Congresso da Federação Internacional de Hal-

terofilismo 2019.

澳門曲棍球總會

Associação de Hoquei Macau

25/07/2019 $ 78,846.50 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 78,846.50 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

10/09/2019 $ 47,800.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門長者體育總會

União Geral das Associações Despor-

tivas dos Idosos de Macau

05/07/2019 $ 6,600.00 2019澳門柔力球中、高級教練員培訓班。

Curso de Formação de Treinadores de nível 

Médio e Superior de Rouliqiu de 2019.

11/07/2019 $ 104,950.00 2019全澳長者運動日-團體資助。

Jogos Desportivos para Idosos de Macau 2019 

— subsídio para as entidades.

25/07/2019 $ 142,275.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 93,060.00 場租費。

Aluguer de instalações.
14/08/2019 $ 34,740.00 
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澳門長者體育總會

União Geral das Associações Despor-

tivas dos Idosos de Macau

05/09/2019 $ 68,800.00 2019“同飲珠江水、共結愛國心”澳門長者大眾

體育運動交流活動。

Intercâmbio Desportivo Saudável para Idosos 

da Delta do Rio das Pérolas 2019.

澳門I.P.S.C.總會

 Associação I.P.S.C. de Macau

25/07/2019 $ 45,400.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 18,578.00 警察押運槍械花紅更費用。

Despesas de Serviços Gratificados de Polícia 

para transporte de armas.

澳門柔道協會

Associação de Judo de Macau

05/07/2019 $ 7,880.00 場租費。

Aluguer de instalações.
08/08/2019 $ 6,240.00 

05/09/2019 $ 391,280.00 

11/07/2019 $ 33,200.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude da 

R.P. da China — Equipamento de competição.

25/07/2019 $ 145,275.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 164,000.00 賽前訓練，參加2019世界柔道錦標賽及國際柔道

聯合會會員大會。

Efectuação de Estágio, participação no Cam-

peonato Mundial de Judo e

na Reunião da Assembleia Geral de IJF 2019.

05/08/2019 $ 45,500.00 2019年台北亞洲柔道公開賽。

Torneio Aberto de Judo da Ásia em Taipé Chi-

na 2019.

24/09/2019 $ 51,700.00 邀請日本講道館講師來澳教授形。

Convite do Monitor do Kodokan do Japão para 

ensino de técnicas de Kata em Macau.

24/09/2019 $ 17,500.00 第八屆亞洲柔道「形」錦標賽。

8.º Campeonato Asiático de Kata de Judo.

24/09/2019 $ 18,400.00 柔道專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação das 

atletas profissionais de Judo a tempo inteiro.

澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

05/07/2019 $ 32,400.00  聘請教練。

Contratação de treinador.
16/08/2019 $ 32,400.00 

05/07/2019 $ 5,000.00 第32回空手道選手權大會。

32.º Competição de Apuramento de Karate.

05/07/2019 $ 30,680.00 場租費。

Aluguer de instalações.
12/09/2019 $ 100,650.00 
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澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

05/08/2019 $ 93,700.00 第二屆全國青年運動會-空手道賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. Da Chi-

na — Campeonato de Karate-do.

08/08/2019 $ 235,000.00 澳門空手道聯盟集訓隊往日本集訓。

Estágio da Selecção de Karate-do de Macau 

em Japão.

10/09/2019 $ 237,000.00 邀請伊朗空手道隊來澳陪練。

Convidar atletas de Irão para Treinar com os 

atletas de Karate-do de Macau.

24/09/2019 $ 187,400.00 K1世界空手道青年聯賽及裁判工作-墨西哥站。

Campeonato Mundial da Juventude de Karate 

K1 e Arbitragem em México.

中國澳門劍道連盟

União das Associações de Kendo de 

China-Macau

05/07/2019 $ 5,000.00 2019年外國人劍道指導者夏季講習會。

Seminário de Verão de Kendo para estrangei-

ros 2019.

25/07/2019 $ 7,431.50 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

16/08/2019 $ 4,100.00 開辦“大眾體育健身興趣班之劍道班”資助開班

器具。

Subsídio para aquisição de artigos para curso 

de esgrima das Classes de Recreação e Manu-

tenção de Desporto para Todos.

24/09/2019 $ 9,800.00 2019劍道講習會。

Seminário de Kendo 2019.

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

05/07/2019 $ 14,220.00 場租費。

Aluguer de instalações.
24/09/2019 $ 20,045.00 

10/07/2019 $ 18,550.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 17,600.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 9,300.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 10,550.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 255,375.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

14/08/2019 $ 165,500.00 中華人民共和國第十屆殘疾人運動會暨第七屆

特殊奧林匹克運動會。

10.os Jogos Nacionais de Deficientes e 7.os Jogos 

Olímpicos Especiais da R.P. da China.

05/09/2019 $ 13,700.00 國際唐氏游泳聯盟常務會議。

Reunião Regular do DSISO.

05/09/2019 $ 419,000.00 2019年國際智障人士體育聯盟全球賽。

Jogos Globais de INAS 2019.

10/09/2019 $ 20,000.00 國際體育峰會暨國際智障人士體育聯盟大會。

Cimeira Internacional de Desporto e Assem-

bleia Geral de INAS.

中國澳門游泳總會

Assoc iação Gera l de Natação de 

Macau China

10/07/2019 $ 315,200.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 325,800.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 248,600.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 264,600.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

11/07/2019 $ 154,500.00 第18屆FINA世界游泳錦標賽。

18.º Campeonato do Mundo de Natação da 

FINA.

11/07/2019 $ 11,200.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de tempo miteiro.

11/07/2019 $ 1,500.00 2019年香港分齡游泳比賽。

Torneio de natação de Hong Kong por escalões 

etários 2019.

11/07/2019 $ 64,000.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 20,000.00 2019年度游泳裁判員培訓班。

Curso de formação de juízes de natação de 

2019.

25/07/2019 $ 49,600.00 第二屆全國青年運動會-藝術游泳賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da China 

— Campeonato de natação artística.
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中國澳門游泳總會

Assoc iação Gera l de Natação de 

Macau China

25/07/2019 $ 46,000.00 購買游泳訓練裝備。

Aquisição dos equipamentos de natação artís-

tica.

25/07/2019 $ 12,000.00 資助中國澳門游泳總會購買藝術游泳裝備。

Subsídio à Associação de Natação de Macau 

China para aquisição dos equipamentos de na-

tação artística.

05/08/2019 $ 55,000.00 2019年泛亞韻律泳錦標賽暨第15屆香港韻律泳

公開賽。

2019 Campeonato Pan Asiático de natação 

sincronizada e 15.º Campeonato Aberto de na-

tação sincronizada de Hong Kong.

05/08/2019 $ 12,800.00 游泳隊暑期往香港集訓及參加香港游泳公開賽。

Estágio em Hong Kong da selecção de natação 

e participação do torneio aberto de natação de 

Hong Kong.

05/08/2019 $ 56,000.00 第18屆世界成人游泳錦標賽。

18.º Campeonato Mundial de natação de senio-

res.

08/08/2019 $ 115,390.00 場租費。

Aluguer de instalações.
08/08/2019 $ 265,510.00 

08/08/2019 $ 4,000.00 FINA 游泳裁判學校。

Escola dos árbitros de natação da FINA.

14/08/2019 $ 193,000.00 跳水集訓隊往廣州集訓。

Estágio da selecção de salto para a água em 

Cantão.

14/08/2019 $ 48,900.00 第八屆亞洲盃跳水賽。

8.ª Edição da Taça Asiático de Salto para a 

Água.

29/08/2019 $ 246,300.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

29/08/2019 $ 246,300.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

29/08/2019 $ 26,700.00 資助集訓隊津貼。（第二季）

Subsídio para a selecção (2.º trimestre).

29/08/2019 $ 32,400.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

05/09/2019 $ 405,208.50 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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中國澳門游泳總會

Assoc iação Gera l de Natação de 

Macau China

05/09/2019 $ 28,000.00 第22屆全國成人游泳錦標賽。

22.º Campeonato Nacional de natação de se-

niores.

10/09/2019 $ 7,000.00 2019年暑期活動設備費用。

Despesas de equipamentos das actividades de 

férias 2019.

澳門工會聯合總會體育委員會

Federação das Associações dos Operá-

rios de Macau (Conselho Desportivo)

05/07/2019 $ 38,700.00 2019職工健身操教練員培訓班。

Formação de Treinadores de «Gisnástica Sau-

dável dos Operários» 2019.

10/07/2019 $ 161,000.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 148,200.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 169,000.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 166,000.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 237,405.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 113,000.00 第八屆世界健身氣功交流比賽大會。

8.º Encontro Mundial de Qigong Saudável.

澳門風箏會

Clube de Papagaios de Macau

25/07/2019 $ 1,600.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門雪屐總會

Associação de Patinagem de Macau

05/07/2019 $ 691,000.00 2019年世界輪滑運動會。

Jogos Mundiais de Patinagem 2019.

25/07/2019 $ 15,740.00 場租費。

Aluguer de instalações.

中國-澳門釣魚體育總會

Federação de Pesca Desportiva de 

Macau China

25/07/2019 $ 4,700.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門乒乓總會

Associação de Ping Pong de Macau

05/07/2019 $ 63,810.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
16/08/2019 $ 65,730.00 

23/08/2019 $ 65,880.00 

24/09/2019 $ 70,580.00 

05/07/2019 $ 21,800.00 第二屆全國青年運動會-乒乓球賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da Chi-

na — Campeonato de Ténis de Mesa.
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澳門乒乓總會

Associação de Ping Pong de Macau

05/07/2019 $ 87,000.00 澳門青少年乒乓球學校前往中山市集訓。

Estágio da Escola Juvenil de Ténis de Mesa de 

Macau em Zhongshan.

11/07/2019 $ 13,000.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 194,000.00 乒乓球集訓隊往中山集訓。

Estágio da equipa de Ténis de Mesa em Zhon-

gshan.

14/08/2019 $ 76,287.00 場租費。

Aluguer de instalações.

20/08/2019 $ 242,400.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 251,400.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

20/08/2019 $ 15,500.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

23/08/2019 $ 134,590.00 乒乓球集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para selecção de Ténis 

de Mesa.

05/09/2019 $ 192,261.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/09/2019 $ 269,700.00 備戰第十九屆亞洲運動會-乒乓球運動員張子澄

及張子浚全職培訓計劃。

Plano de formação de atleta de tempo inteiro 

para a preparação para o 19.º Jogos Asiáti-

cos — Atletas de Ténis de Mesa Cheong Chi 

Cheng e Cheong Chi Chon.

05/09/2019 $ 88,800.00 第24屆亞洲乒乓球錦標賽。

24.º Campeonato Asiático de Ténis de Mesa.

05/09/2019 $ 22,600.00 2019澳門青少年乒乓球學校- 購買訓練用品。

Escola de Ténis de Mesa Juvenil de Macau 

2019-Aquisição de artigos de treinos.

澳門欖球會

Clube de Râguebi de Macau

25/07/2019 $ 38,125.00 2019年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 38,125.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 12,600.00 場租費。

Aluguer de instalações.
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澳門欖球會

Clube de Râguebi de Macau

12/09/2019 $ 69,000.00 2019 澳門沙灘欖球賽。

Torneio de Râguebi de Praia de Macau 2019.

中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文

娛暨體育總會

Comité Paralimpico de Macau-China 

Associação Recreativa e Desportiva 

dos Deficientes de Macau-China

10/07/2019 $ 3,600.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 3,200.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 3,600.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 3,600.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

11/07/2019 $ 56,000.00 2019年世界殘疾人士青少年田徑錦標賽。

Compeonato do Atletismo Júnior para defi-

cientes 2019.

11/07/2019 $ 141,500.00 2019年穗港澳台輪椅運動會-乒乓球邀請賽。

Jogos Desportivos para Deficientes entre Can-

tão, HK Macau e Taiwan China — Torneio de 

Ténis de Mesa por convite 2019.

11/07/2019 $ 25,000.00 國際乒聯殘疾人士乒乓球曼谷公開賽。

ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de 

Mesa de Banquecoque.

25/07/2019 $ 145,980.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 33,500.00 資助輪椅劍擊運動員集訓。

Estágio da Selecção de Esgrima em Cadeira de 

Rodas.

08/08/2019 $ 37,000.00 2019年IWAS輪椅劍擊世界錦標賽。

IWAS Campeonato Mundial de Esgrima em 

Cadeira de Rodas de 2019.

14/08/2019 $ 21,094.60 場租費。

Aluguer de instalações.

14/08/2019 $ 263,600.00 中華人民共和國第十屆殘疾人運動會暨第七屆

特殊奧林匹克運動會。

10.os Jogos Nacionais de Deficientes e 7.os Jogos 

Olímpicos Especiais da R.P. da China.

29/08/2019 $ 72,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).
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中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文

娛暨體育總會

Comité Paralimpico de Macau-China 

Associação Recreativa e Desportiva 

dos Deficientes de Macau-China

10/09/2019 $ 108,000.00 殘疾人乒乓球隊前往江門集訓。

Estágio da Selecção de Ténis de Mesa de defi-

cientes em Jiangmen.

24/09/2019 $ 71,500.00 國際乒聯殘疾人士乒乓球中國公開賽。

ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de 

Mesa de China.

中國澳門賽艇總會

Associação Geral de Remo de Macau-

China

11/07/2019 $ 6,600.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 49,475.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/09/2019 $ 8,500.00 第41屆香港賽艇錦標賽。

41.º Campeonato de Remo de Hong Kong.

澳門藤球總會

Associação Geral Sepak Takraw de 

Macau

25/07/2019 $ 47,225.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

澳門壁球總會

Associação de Squash de Macau

10/07/2019 $ 16,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 15,200.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 9,600.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 10,000.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

11/07/2019 $ 45,600.00 2019香港青少年壁球公開賽。

Torneio Aberto Júnior de Squash de Hong 

Kong 2019.

11/07/2019 $ 700,700.00 舉辦“2019亞洲青少年壁球個人錦標賽”。

Pedido de Organização do Campeonato Asiá-

tico Junior Individual de Squash 2019.

25/07/2019 $ 9,600.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
16/08/2019 $ 9,600.00 

24/09/2019 $ 20,400.00 

05/08/2019 $ 13,000.00 2019東亞壁球協會年度會議。

Reunião anual da Federação de Ásia Oriental 

de Squash 2019.

05/08/2019 $ 84,800.00 2019日本青少年壁球公開賽。

Torneio Aberto Junior de Squash de Japão 

2019.
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澳門壁球總會

Associação de Squash de Macau

23/08/2019 $ 13,910.00 場租費。

Aluguer de instalações.

23/08/2019 $ 46,300.00 2019東亞壁球錦標賽。

Campeonato da Ásia Oriental de Squash 2019.

24/09/2019 $ 27,000.00 第四十九屆世界壁球聯會年度會議。

49.ª Reunião anual da Federação Mundial de 

Squash.

澳門聾人體育會

Associação de Desporto de Surdos de 

Macau

10/07/2019 $ 4,700.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 6,925.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 5,075.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 4,900.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 112,750.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 3,241.80 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

11/07/2019 $ 400.00 場租費。

Aluguer de instalações.

11/07/2019 $ 23,000.00 退役精英運動員（劉情）第三期學費資助。

Subsídio para Atleta de Elite Aposentado — 3.ª 

fase (LIU QING)

11/07/2019 $ 299,800.00 第5屆亞洲青年跆拳道品勢錦標賽、第3屆亞洲少

年跆拳道品勢錦標賽、第3屆亞洲少年跆拳道錦

標賽（搏擊）及ATU會員大會會議。

5.º Campeonato Asiático Júnior de Taekwondo 

Poomsae, 3.º Campeonato Asiático Juvenil de 

Taekwondo Poomsae, 3.º Campeonato Asiático 

Juvenil de Taekwondo (Kyorugi) e Reunião da 

Assembleia Geral ATU.

14/08/2019 $ 3,900.00 第二屆亞洲跆拳道公開賽 -越南（擔任賽事裁

判）。

2.º Campeonato Asiático de Taekwondo — 

Vietnam (Desempenho de Funções de Arbi-

tragem).

05/09/2019 $ 147,195.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.
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澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

12/09/2019 $ 162,000.00 資助退役精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Elite Aposentado.

24/09/2019 $ 24,000.00 資助跆拳道精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Taekwondo de Elite.

澳門網球總會

Associação de Ténis de Macau

05/07/2019 $ 66,625.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
25/07/2019 $ 74,000.00 

05/09/2019 $ 68,000.00 

24/09/2019 $ 71,750.00 

05/07/2019 $ 322,000.00 2019澳門青少年網球集訓隊夏令營。

Campismo de Verão da Equipa Junior de Ténis 

de Macau 2019.

11/07/2019 $ 35,700.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China- Equipamento de competi-

ção.

10/07/2019 $ 36,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 39,000.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 34,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 32,600.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 181,173.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 38,210.00 場租費。

Aluguer de instalações.
10/09/2019 $ 48,260.00 

20/08/2019 $ 120,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

10/09/2019 $ 420,600.00 舉辦2019年國際網球聯會青少年網球賽第5級

（澳門站）。

Organização do Torneio Juvenil da ITF Nível 5 

2019 (Macau).

24/09/2019 $ 3,000.00 2019年國際網球聯會青少年網球賽第5級（澳門

站）。

Torneio Juvenil de Ténis da ITF Nível 5 2019 

(Etapa de Macau).
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中國澳門射擊總會

Associação de Tiro de Macau-China

05/07/2019 $ 4,800.00 場租費。

Aluguer de instalações.
05/08/2019 $ 21,000.00 

05/09/2019 $ 18,150.00 

11/07/2019 $ 1,000.00 第二屆全國青年運動會-比賽裝備。

2.ª Edição dos Jogos Nacionais de Juventude 

da R.P. da China — Equipamento de competi-

ção.

25/07/2019 $ 39,588.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 82,749.00 警察押運槍械花紅更費用。

Despesas para polícia para transporte de ar-

mas.
05/09/2019 $ 31,450.00 

14/08/2019 $ 61,000.00 第43屆東南亞射擊錦標賽。

43.º Campeonato Sudoeste Asiático de Tiro.

20/08/2019 $ 31,500.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

中國澳門鐵人三項總會

Associação Geral de Triatlo de Macau 

China

25/07/2019 $ 200,735.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

08/08/2019 $ 90,000.00 第二屆全國青年運動會-鐵人三項賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da China 

— Campeonato de Triatlo.

14/08/2019 $ 60,900.00 2019東京ITU鐵人三項國際賽。

Campeonato Internacional de Triatlo de Tó-

quio ITU 2019.

14/08/2019 $ 157,000.00 2019ITU世界鐵人三項總決賽及國際聯盟會議。

Provas finais de ITU Mundial de Triatlo e 

Reunião Internacional 2019.

23/08/2019 $ 94,000.00 2019大阪城ASTC半程鐵人三項亞洲盃暨東亞

錦標賽。

Taça Asiática de Triatlo Sprint e Campeonato 

Leste Asiático de ASTC Osaka-Castle NTT 

2019.

29/08/2019 $ 87,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

29/08/2019 $ 3,600.00 資助集訓隊津貼。（第三季）

Subsídio para a Selecção (3.º trimestre).

05/09/2019 $ 71,050.00 場租費。

Aluguer de instalações.
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澳門專上學生體育聯會

Associação do Desporto Universitá-

rio de Macau

05/09/2019 $ 4,000.00 2019亞洲大學生體育聯會研討會。

Seminário da Federação Asiática do Desporto 

Universitário 2019.

05/09/2019 $ 33,700.00 2019年第一屆亞洲大學生羽毛球錦標賽。

1.º Campeonato Asiático Universitário de Bad-

minton de 2019.

10/09/2019 $ 684,700.00 第一屆海峽兩岸暨港澳大學生籃球邀請賽。

1.º Campeonato Universitário de Basquetebol 

por Convite de Duas Margens do Estreito e em 

Hong Kong e Macau.

24/09/2019 $ 178,700.00 第十四屆全國學生運動會（大學男子組足球預

賽）。

14.º Jogos Nacionais para Estudantes (Fase 

Preliminares de Futebol Universitario)

澳門風帆船總會

Associação de Vela de Macau

05/07/2019 $ 6,000.00 2019粵澳青少年帆船夏令營。

Campismo de Verão de Vela para Jovens de 

Guangdong e Macau 2019.

10/07/2019 $ 26,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 26,400.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 23,100.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 29,700.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

05/09/2019 $ 57,353.50 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/09/2019 $ 76,000.00 資助購買大眾體育健身興趣班器材。

Subsídio para aquisição de equipamentos de 

Classes de Recreação e Manutenção do Des-

porto para Todos.

12/09/2019 $ 67,000.00 2019亞洲及大洋洲OP帆船錦標賽。

Campeonato de Vela OP de Ásia e Oceania 

2019.

中國澳門排球總會

Assoc iação Gera l de Voleibol de 

Macau-China

11/07/2019 $ 122,000.00 第3屆亞洲U23女子排球錦標賽。

3.º Campeonato Asiático de Voleibol Feminino 

U23.

11/07/2019 $ 102,900.00 2019亞洲東區男子排球錦標賽。

Campeonato de Ásia Oriental de Voleibol 

(Masculino) 2019.
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中國澳門排球總會

Assoc iação Gera l de Voleibol de 

Macau-China

25/07/2019 $ 208,075.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 86,400.00 場租費。

Aluguer de instalações.

14/08/2019 $ 38,700.00 2019相聚昆明滇池杯女子排球邀請賽。

Taça de Kun Ming Chi — Torneio de Voleibol 

Feminino por convites 2019.

20/08/2019 $ 48,000.00 資助聘請技術人員。（第二季）

Subsídio para Contratação de técnicos (2.º tri-

mestre).

29/08/2019 $ 48,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

中國澳門木球總會

Associação de Woodball de Macau-

China

25/07/2019 $ 11,075.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/08/2019 $ 1,350.00 場租費。

Aluguer de instalações.
12/09/2019 $ 650.00 

澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Macau

05/07/2019 $ 79,500.00 聘請教練。

Contratação de treinador.
25/07/2019 $ 93,750.00 

05/09/2019 $ 96,000.00 

24/09/2019 $ 102,750.00 

05/07/2019 $ 965,900.00 武術套路集訓隊暑期外出集訓。

Estágio de Verão para a selecção de Wushu 

Taolu.

05/07/2019 $ 61,000.00 第二屆全國青年運動會-武術（套路）賽事。

2.os Jogos Nacionais de Juventude R.P. da Chi-

na — Campeonato de Wushu de Taolu.

05/07/2019 $ 210,950.00 場租費。

Aluguer de instalações.
08/08/2019 $ 173,750.00 

14/08/2019 $ 224,000.00 

05/09/2019 $ 155,250.00 

10/07/2019 $ 2,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 3,000.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 2,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.
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澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Macau

19/09/2019 $ 2,400.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

14/08/2019 $ 270,600.00 第十屆亞洲青少年武術錦標賽。

10.º Campeonato Asiático Júnior de Wushu.

23/08/2019 $ 267,700.00 武術集訓隊和澳門青少年武術學校專線交通服

務。

Serviços de transporte para Seleção de Wushu 

e Escola Juventude de Wushu.

23/08/2019 $ 64,400.00 專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de tempo miteiro.

05/09/2019 $ 398,025.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

05/09/2019 $ 78,000.00 2019武術龍獅精英匯演。

Sarau Desportivo de Dança do Leão e do Dra-

gão 2019.

澳門象棋總會

Associação de Geral de Xadrez Chi-

nês de Macau

05/07/2019 $ 10,000.00 2019年全國象棋少年錦標賽。

Campeonato Nacional Júnior de Xadrez Chi-

nês da R.P. China 2019.

10/07/2019 $ 2,000.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 2,500.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 2,000.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 2,000.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 120,882.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

14/08/2019 $ 17,400.00 場租費。

Aluguer de instalações.

20/08/2019 $ 36,000.00 資助聘請技術人員。（第三季）

Subsídio para Contratação de técnicos (3.º tri-

mestre).

12/09/2019 $ 1,900.00 第三十八屆省港澳象棋埠際賽。

38.º Torneio de Xadrez Chinês Guangzhou, 

Hong Kong e Macau.
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澳門象棋總會

Associação de Geral de Xadrez Chi-

nês de Macau

12/09/2019 $ 13,300.00 第十九屆亞洲象棋個人錦標賽及亞洲象棋聯合

會常務理事會議。

19.º Campeonato Asiático de Xadrez Chinês e 

Reunião Ordinária da Direcção da Federação 

Asiática de Xadrez Chinês.

12/09/2019 $ 86,200.00 第十六屆世界象棋錦標賽暨第二屆世界青少年象

棋錦標賽。

16.º Campeonato Mundial de Xadrez Chinês 

e 2.º Campeonato Mundial Junior de Xadrez 

Chinês.

12/09/2019 $ 25,500.00 備戰第二屆世界青少年象棋錦標賽－賽前集訓。

Estágio de preparação para o 2.º Campeonato 

Mundial Junior de Xadrez Chinês.

澳門圍棋會

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

10/07/2019 $ 4,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 5,500.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 4,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 5,000.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

25/07/2019 $ 59,425.00 2019年第二期固定資助。

2.ª tranche dos subsídios regulares de 2019.

25/07/2019 $ 6,500.00 2019年廣東省青少年圍棋錦標賽。

Campeonato Júnior de Wei Qi de Guangdong 

2019.

23/08/2019 $ 700.00 第14屆韓國總理杯國際業餘圍棋錦標賽。

14.º Campeonato de Xadrez Wei Qi de Coreia 

«Taça de Ministro».

12/09/2019 $ 27,600.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門耀華體育會

Clube Desportivo Yiu Wa de Macau

10/07/2019 $ 10,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 9,800.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 11,000.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.
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澳門耀華體育會

Clube Desportivo Yiu Wa de Macau

19/09/2019 $ 10,600.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

澳門卓麗排排舞會

Macau Shirley Line Dance Associa-

tion

10/07/2019 $ 13,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 12,800.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 6,000.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 4,800.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

澳門瑜伽中心

Macau Yoga Centre

10/07/2019 $ 24,000.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 25,500.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 25,500.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 22,750.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

澳門心靈瑜伽，舞蹈協會

Macau Heart Yoga, Dance Associa-

tion

10/07/2019 $ 31,200.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 30,600.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 25,800.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 28,000.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de 

Macau

11/07/2019 $ 11,500.00 2019全澳長者運動日-團體資助。

Jogos Desportivos para Idosos de Macau 2019 

— subsídio para as entidades.
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澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de 

Macau

05/09/2019 $ 120,000.00 公共體育設施網絡：配置輔導員。（第二期）

Rede das Instalações Desportivas Públicas — 

subsídios para auxiliares.

(2.ª tranche)

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de 

Macau

11/07/2019 $ 15,200.00 2019全澳長者運動日-團體資助。

Jogos Desportivos para Idosos de Macau 2019 

— subsídio para as entidades.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Mo-

radores de Macau

11/07/2019 $ 5,000.00 2019全澳長者運動日-團體資助。

Jogos Desportivos para Idosos de Macau 2019 

— subsídio para as entidades.

中國澳門體育總會聯合會

Federação das Associações Gerais 

Desportivas de Macau China

14/08/2019 $ 173,600.00 資助舉辦體育文藝匯演。

Subsídio para a organizacão de Sarau Cultural 

e Desportivo.

05/09/2019 $ 1,245,000.00 資助舉辦“2019第十屆澳門體育嘉年華”。

Subsídio para organização do «10.os Carnaval 

Desportivo de Macau 2019».

中國澳門踢拳總會

Federacão de Kickboxing de Macau 

China

10/07/2019 $ 1,400.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 1,750.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 1,400.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 1,400.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

08/08/2019 $ 59,000.00 2019武林群英會-資助中國澳門踢拳總會組織

“大灣區踢拳邀請賽”。

Encontro de Mestres de Wushu 2019 — Subsí-

dio para a Federação de Kickboxing de Macau-

China para a organização do «Campeonato de 

kickboxing da Grande Baía por convite».

10/09/2019 $ 4,000.00 2019年暑期活動設備費用。

Despesas de equipamentos das Actividades de 

Férias 2019.

澳門元老足球員總會

Associação dos Veteranos de Futebol 

de Macau

24/09/2019 $ 843,000.00 第19屆元老足球邀請賽。

19.º Torneio de futebol veterano por convites.

澳門體育記者協會

Macau Sports Press Association

14/08/2019 $ 6,700.00 第22屆亞洲體育記者會員大會。

22.ª Assembleia da União Asiática de Jornalis-

tas Desportivas.
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受資助實體

Entidade Beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

Subsidiado

目的

Finalidades

澳門圓夢舞蹈瑜珈協會

Association of Dance and Yoga Un 

Mong of Macao

10/07/2019 $ 24,600.00 2019年5月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Maio de 2019.

16/07/2019 $ 25,200.00 2019年6月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Junho de 2019.

23/08/2019 $ 20,800.00 2019年7月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Julho de 2019.

19/09/2019 $ 21,200.00 2019年8月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Agosto de 2019.

杜燕紅 16/08/2019 $ 9,000.00 資助採訪“第二屆全國青年運動會”。

Subs íd io pa ra c ober t u ra jor na l í s t ic a da 

2ª.Edição dos Jogos Nacionais de Juventude da 

R.P. da China.

05/09/2019 $ 7,800.00 資助採訪“中華人民共和國第十屆殘疾人運動會

暨第七屆特殊奧林匹克運動會”。

Subsídio para cobertura jornalística dos 10.os 

Jogos Nacionais de Deficientes e 7.os Jogos 

Olímpicos Especiais da R.P da China.

澳門廣大中學

Guang Da Middle School Macau

16/08/2019 $ 86,536.80 公共體育設施網絡：配置輔導員。（第二期）

Rede das Instalações Desportivas Públicas — 

subsídios para auxiliares (2.ª tranche).

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa a Escola 

Hou Kong

16/08/2019 $ 348,000.00 公共體育設施網絡：配置輔導員。（第二期）

Rede das Instalações Desportivas Públicas — 

subsídios para auxiliares (2.ª tranche).

馮志金

Fong Chi Kam

16/08/2019 $ 11,500.00 資助採訪“第二屆全國青年運動會”。

Subsídio para cobertura jornalística da 2.ª Edi-

ção dos Jogos Nacionais de Juventude da R.P. 

da China.
梁啟迪

Leong Kai Tek

16/08/2019 $ 10,500.00 

澳門日報有限公司

Macao Daily News

16/08/2019 $ 9,000.00 

澳門體育頻道 16/08/2019 $ 10,500.00 

澳門廣播電視股份有限公司

TDM-Teledifusão de Macau, S.A.

05/07/2019 $ 154,350.00 2019年電台節目“體高一線”。（下半年）

Publicidade do 2.º semestre do programa des-

portivo de rádio 2019.

16/08/2019 $ 20,000.00 資助採訪“第二屆全國青年運動會”。

Subsídio para cobertura jornalística da 2.ª Edi-

ção dos Jogos Nacionais de Juventude da R.P. 

da China.
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受資助實體

Entidade Beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

Subsidiado

目的

Finalidades

澳門廣播電視股份有限公司

TDM-Teledifusão de Macau, S.A.

05/09/2019 $ 13,900.00 資助採訪“中華人民共和國第十屆殘疾人運動會

暨第七屆特殊奧林匹克運動會”。

Subsídio para cobertura jornalística dos 10.os 

Jogos Nacionais de Deficientes e 7.os Jogos 

Olímpicos Especiais da R.P da China.

青洲小學

Escola Ilha Verde de Associação Co-

mercial de Macau

30/07/2019 $ 580.00 觀賞2019澳門國際排聯世界女子排球聯賽活動

及交通資助。

Visita da Liga das Nações de Voleibol Femini-

no da FIVB e subsídio de transporte 2019.
濠江中學

Hou Kong Middle School

16/08/2019 $ 1,350.00 

澳門培正中學

Pui Ching Middle School Macau

30/07/2019 $ 960.00 

澳門福建學校

ESCOLA FUKIEN

30/07/2019 $ 1,440.00 

澳門庇道學校

Escola São João de Brito

30/07/2019 $ 320.00 

明愛學校

Escola Caritas De Macau

30/07/2019 $ 2,000.00 

婦聯學校 30/07/2019 $ 700.00 

Fundo do Desporto, aos 21 de Novembro de  2019.

O Presidente do Conselho Administrativo, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 145 415,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2019, e nos 

termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações in-

troduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de avaliação de impactos 

sociais, em regime de contrato administrativo de provimento 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e 

dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao 

termo da validade do concurso:

二零一九年十一月二十一日於體育基金

行政管理委員會主席 潘永權

（是項刊登費用為 $145,415.00）

海 事 及 水 務 局

通 告

按照運輸工務司司長於二零一九年九月二十七日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，海事及水務局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（社會研究範疇）一個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。
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1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任社會研究範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

3.1 進行社會影響評估的科學技術研究並撰寫意見書，為決

策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃

及其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處

理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；

3.2 綜合社會發展狀況，研究和就制定水資源管理的政策、

制度及措施，促進各種水資源的合理使用提供建議；

3.3 研究與推廣節水相關的發展和宣傳策略；籌劃各項對外

宣揚節水的刊物和資訊。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有社會學或社會科學的學士

學位或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連

讀碩士學位或連讀博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de avalia-

ção de impactos sociais.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

3.1 Elaboração de pareceres e realização de estudos de natu-

reza científico-técnica na área de avaliação de impactos sociais, 

tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-

ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 

participação na concepção, redacção e implementação de pro-

jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-

-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-

mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 

ou coordenação de outros trabalhadores;

3.2 Estudar e propor a definição da política, regime e medi-

das de gestão de recursos hídricos e a promoção do uso racio-

nal de recursos hídricos face ao desenvolvimento social;

3.3 Estudar e divulgar as estratégias de desenvolvimento e 

promoção relativas à poupança de água; preparar as publica-

ções e informações de sensibilização para poupança de água.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 

geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de li-

cenciatura, na área de sociologia, ciência social ou afins, que 

satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 
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的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任

職能力、身體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法

規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第

一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-

damente: ser residente permanente da Região Administrativa 

Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-

dão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de 

candidaturas e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 

do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, 

ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas 

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 

2019);

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 

sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-

tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,30 horas), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 

através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);
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c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在

報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職有聯繫的投考

人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de 

candidaturas.

(Nota: Antes de se candidatarem, os candidatos pertencen-

tes aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não).

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 podem ser simples ou autentica-

das.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 

é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 

no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.

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

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;
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甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜

合服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的

張貼地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公

佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de determinada função, ponderando a 

habilitação académica e profissional, a qualificação e experiên-

cias profissionais e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que serão afixados no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 
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海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 十月十一日第57/99/M號法令核准之現行《行政程序法

典》；

15.3 澳門公職法律制度：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務

人員職程制度》；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》；

15.4 經第23/2015號行政法規及第30/2018號行政法規修改

之第14/2013號行政法規——《海事及水務局的組織及運作》；

15.5 有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

——經五月十五日第30/89/M號法令修改之十二月十五日第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

15.6 供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

15.7 《延長澳門特別行政區供水公共服務批給合同》及其

附加合同；

15.8 《澳門節水規劃大綱》；

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e 

podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

— Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos;

15.4 Regulamento Administrativo n.º 14/2013, com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2015 

e pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2018 — Organiza-

ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água;

15.5 Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 

serviços:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 

regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio — Regime das 

despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

15.6 Regime dos concursos públicos e contratos de forneci-

mento de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-

cesso de aquisição de bens e serviços.

15.7 Contrato de Prorrogação da Concessão do Serviço 

Público de Abastecimento de Água na Região Administrativa 

Especial de Macau e adicional ao Contrato;

15.8 Programa de Poupança de Água de Macau;
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15.9 《澳門再生水發展總體規劃研究簡報》；

15.10 《澳門再生水發展規劃2013-2022》；

15.11 《2014-2016澳門水資源與供水》；

15.12 《認識節水器具和用水效益標籤》；

15.13 社會時事；

15.14 社會學及社會科學的專業知識；

15.15 編寫專業技術意見書；

15.16 編寫建議書、報告書等文件或撰文。

投考人在知識考試（筆試）時，可查閱15.1至15.7項所指之法

例及批給合同（除原文外，不得另有其他文字標註或不附有任何

註釋的相關法例文本），不得使用任何其他資料、文件、書本或

法例彙編等其中包含非考試範圍內所指的法律法規文本。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 李一濤

正選委員：顧問高級技術員 黃國康

  顧問高級技術員 梁曉恩

候補委員：顧問高級技術員 徐少慧

  二等高級技術員 程春曉

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $15,866.00）

15.9 Relatório do Estudo sobre o Plano Director de Desen-

volvimento da Água Reciclada em Macau;

15.10 Plano de Desenvolvimento da Água Reciclada em Macau 

2013 — 2022;

15.11 Recursos hídricos e abastecimento de água de Macau 

2014-2016;

15.12 Conheça dispositivos economizadores de água e eti-

quetas de eficiência no consumo de água;

15.13 Assuntos de actualidade;

15.14 Conhecimentos profissionais sobre sociologia e ciên-

cias sociais;

15.15 Elaboração de pareceres técnicos especializados;

15.16 Elaboração de documentos, tais como propostas, rela-

tórios, entre outros ou redacção;

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos (prova escrita) a consulta das legislações e do contrato 

referidos nos pontos 15.1 a 15.7 (na sua versão original, sem 

anotações e sem qualquer nota ou registo pessoal), não poden-

do consultar outras publicações, documentos, livros ou compi-

lações de legislação que contenham legislação que não esteja 

incluída no presente aviso.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-

ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 

da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Lee Yat To, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Wong Kuok Hong, técnico superior asses-

sor; e

Leong Hio Ian, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Choi Sio Wai, técnica superior assessora; e

Cheng Chon Hio, técnico superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 15 866,00)
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Faz-se público que, por despacho do Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2019, e nos termos 

definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-

mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso 

de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-

chimento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de gestão 

de biblioteca e arquivos, em regime de contrato administra-

tivo de provimento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, e dos que vierem a verificar-se nesta 

Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de gestão 

de biblioteca e arquivos.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de gestão de biblioteca e arquivos, 

tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-

ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 

participação na concepção, redacção e implementação de pro-

jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-

-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-

mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 

ou coordenação de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 

geral da Função Pública.

按照運輸工務司司長於二零一九年九月二十七日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，海事及水務局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（圖書及檔案管理範疇）一

個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任圖書及檔案管理範疇高級技術員所需的特定勝任力

進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行圖書及檔案管理範疇的科學技術研究並撰寫意見書，

為決策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫

計劃及其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的

處理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。
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5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前，具有資訊與圖書館學、圖書館學、圖

書館學與資訊管理、檔案學或相類範疇學士學位或同等學歷，

或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行法

律規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性

居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政

法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, mestrado ou doutoramento que corresponda a 

um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, na Ciência da Informação e Biblioteconomia, Bibliote-

conomia, Biblioteconomia e Gestão de Arquivos ou afins, que 

satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 

funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-

damente: ser residente permanente da Região Administrativa 

Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-

dão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de 

candidaturas e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 

do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-

ços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA 

n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas 

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 

2019);

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 

sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-

tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,30 horas), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.
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電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在

報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職有聯繫的投考

人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 

b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de 

candidaturas.

(Nota: Antes de se candidatarem, os candidatos pertencen-

tes aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não).

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 podem ser simples ou autentica-

das.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 

é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 

no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;
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b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試=50%；

甄選面試=30%；

履歷分析=20%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜

合服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的

張貼地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公

佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.

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

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-

bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 

a qualificação, as experiências profissionais, os trabalhos reali-

zados e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que serão afixados no Centro 



N.º 48 — 27-11-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20307

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 十月十一日第57/99/M號法令核准之現行《行政程序法

典》；

15.3 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

15.4 第30/2018號行政法規修改的第14/2013號行政法規

《海事及水務局的組織及運作》；

15.5 第135/2005號行政長官批示核准的《航海學校規章》；

15.6 第10/2008號行政法規修改的十月三十一日第72/89/M

號法令——關於重新整理法定收藏制度；

15.7 第5/2012號法律重新公佈的八月十六日第43/99/M號法

令——核准著作權及有關權利之制度；

15.8 八月六日第7/90/M號法律——《出版法》；

15.9 第145/2002號行政長官批示——《澳門特別行政區政

府對定期刊物的補助制度》；

15.10 圖書館學、圖書資訊學及檔案管理的專業知識；

15.11 撰寫圖書資訊管理範疇的建議書、報告書及意見書；

15.12 社會時事知識。

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e 

podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 

e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de 

Macau;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M de 11 de Outubro;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 

de Macau, vigente;

15.4 Regulamento Administrativo n.º 14/2013 — Organiza-

ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, com as alterações introduzidas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 30/2018;

15.5 Despacho do Chefe do Executivo n.º 135/2005 — Apro-

va o Regulamento da Escola de Pilotagem;

15.6 Decreto-Lei n.º 72/89/M, de 31 de Outubro — Altera 

o Regime do Depósito Legal, com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 10/2008;

15.7 Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto — Aprova o 

regime do direito de autor e direitos conexos, republicado pela 

Lei n.º 5/2012;

15.8 Lei n.º 7/90/M, de 6 de Agosto — Lei de Imprensa;

15.9 Despacho do Chefe do Executivo n.º 145/2002 — Siste-

ma de apoios do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau às publicações periódicas;

15.10 Conhecimentos técnicos nas áreas de Biblioteconomia, 

Ciência da Informação e Biblioteconomia e Gestão de Arqui-

vos;

15.11 Elaboração de informações, propostas, pareceres nas 

áreas acima referidas;

15.12 Actualidades e conhecimentos gerais.
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知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 梁月嬌

正選委員：首席顧問高級技術員 黃潔嫻

  顧問高級技術員 梁焯然

候補委員：二等高級技術員 陳綺璇

  二等高級技術員 李展翹

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $13,896.00）

按照運輸工務司司長於二零一九年九月二十七日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，海事及水務局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（海事管理範疇）一個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta das legislações referidas no presente aviso, os 

textos dessas legislações não podem conter quaisquer notas ou 

anotações.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-

ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 

da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Leong Ut Kio, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Vong Kit Han, técnica superior assessora 

principal; e

Leong Cheok In, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chan I Sun, técnica superior de 2.ª classe; e

Lei Chin Kio, técnica superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 13 896,00)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2019, e nos 

termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações 

introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de gestão marítima, em regi-

me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e dos que vierem a 

verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-

de do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
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e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de gestão 

marítima.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos na área de 

gestão marítima, tendo em vista a fundamentação de tomada 

de decisões; participação em reuniões para análise de projec-

tos ou programas; participação na concepção, redacção e im-

plementação de projectos; proceder à adaptação de métodos e 

processos científico-técnicos; propostas de soluções com base 

em estudos e tratamento de dados; exercício de funções con-

sultivas; supervisão ou coordenação de outros trabalhadores; 

elaboração dos planos de resposta emergente no mar e dos pla-

nos de emergência para a prevenção da poluição no mar; elabo-

ração de análises técnicas e propostas sobre o cumprimento da 

convenção marítima; desempenhar diversas funções conforme 

a caracterização do conteúdo funcional de técnico superior.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 

geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, mestrado ou doutoramento que corresponda a 

um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, na área de gestão marítima, gestão de transporte ma-

rítimo, navegação marítima, oceanografia ou afins, que satisfa-

çam os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 

públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 

ser residente permanente da Região Administrativa Especial 

de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 

mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 

e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º 

旨在對擔任海事管理範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行海事管理研究並撰寫意見書，為決策提供依據；參與分

析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實施；應用科學

技術的方法及程序；根據研究和數據的處理，提出解決方法；執

行諮詢職務；監督和協調工作人員；執行海上應急及防止海上污

染預案；執行與海事公約履行有關的技術分析及建議；執行符合

高級技術員職務內容特徵的各項工作。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前，具備海事管理、航運管理、航海學、

海洋學或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的

連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職的

一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職

能力、身體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
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訓》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一

款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação 

para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-

cos», com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, 

ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 

2019);

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 

sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-

tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,30 horas), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.
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8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在

報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職有聯繫的投考

人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de 

candidatura.

(Nota: Antes de se candidatarem, os candidatos pertencen-

tes aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não.)

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 podem ser simples ou autentica-

das.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 

é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 

no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.

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

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
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履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

 知識考試=50%；

甄選面試=35%；

履歷分析=15%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-

bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 

a qualificação e experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que serão afixados no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
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Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e 

podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 

de Macau, vigente;

15.2 Regulamento Administrativo n.º 14/2013, com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2018 

— Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água;

15.3 Lei n.º 7/2018 — Lei de bases de gestão das áreas marí-

timas;

15.4 Decreto-Lei n.º 90/99/M — Aprova o Regulamento das 

Actividades Marítimas;

15.5  Decreto-Lei n.º 82/99/M — Aprova o Regulamento da 

Náutica de Recreio;

15.6 Edital n.º 1/98 da DSAMA — Disposições sobre a nave-

gação e sua segurança nas águas e portos de Macau;

15.7 Decreto-Lei n.º 35/97/M — Prevenir a poluição das áreas 

de jurisdição marítima;

15.8 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico do 

contrato das empreitadas de obras públicas;

15.9 Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-

sas com obras e aquisição de bens e serviços; 

15.10 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aqui-

sição de bens e serviços;

15.11 Conhecimentos sobre a situação das áreas marítimas, 

sistema de balizagem, aplicação da carta náutica, navegação, 

hidrografia e meteorologia em Macau;

15.12 Conhecimentos sobre as linguagens de comunicação 

marítima;

15.13 Conhecimentos profissionais sobre a navegação para 

evitar abalroamentos; 

15.14 Conhecimentos sobre as convenções internacionais no 

âmbito marítimo;

15.15 Conhecimentos profissionais sobre a gestão, explora-

ção, aproveitamento e planeamento marítimos;

15.16 Conhecimentos relativos à aplicação informática de 
software e hardware, nomeadamente a aplicação de Microsoft 

Office e de AutoCAD;

15.17 Conhecimentos sobre a aplicação da internet;

15.18 Conhecimentos sobre a gestão;

事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

15.2 經第30/2018號行政法規修改的第14/2013號行政法規 

──《海事及水務局的組織及運作》；

15.3 第7/2018號法律──《海域管理綱要法》；

15.4 第90/99/M號法令──核准《海事活動規章》；

15.5 第82/99/M號法令──核准《遊艇航行規章》；

15.6 海事及水務局第1/98號告示──澳門特別行政區海面

及各港口之航行及安全規則；

15.7 第35/97/M號法令──防止海事管轄權範圍內之污染；

15.8 第74/99/M號法令──有關公共工程承攬合同法律制

度；

15.9 現行第122/84/M號法令──有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度；

15.10 第63/85/M號法令──有關規定購置物品及取得服務

之程序；

15.11 本澳海域概況、航標系統、海圖應用、航海、水文及氣

象知識；

15.12 海事通訊常用語言知識；

15.13 船舶航行避碰專業知識；

15.14 與海事有關的海事類國際公約知識；

15.15 海事管理、開發、利用及規劃的相關專業知識；

15.16 電腦應用軟、硬件知識，尤其是Microsoft Office系列

軟件及AutoCAD軟件的應用；

15.17 互聯網應用知識；

15.18 管理學相關知識；
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15.19 綜合閱讀分析和寫作；

15.20 撰寫有關海事範疇的專業報告書、建議書、專業技術

意見書、招標文件等公文書。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱上述15.1至15.10所

指法例，但有關文本內不能附有任何標註、註解及範例，以及不

得查閱其他參考書籍或資料；並僅可使用沒有編程功能的計算

機。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 劉詠宇

正選委員：顧問高級技術員 李志炘

  顧問高級技術員 劉社敬

候補委員：二等高級技術員 謝彩虹

  二等高級技術員 李穎強

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $15,312.00）

按照運輸工務司司長於二零一九年九月二十七日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，海事及水務局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補技術

15.19 Análise de leitura e redacção;

15.20 Elaboração de informações, propostas, pareceres 

técnicos, documentos do concurso, entre outros instrumentos 

públicos no âmbito marítimo.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos (prova escrita) a consulta das legislações referidas nos 

pontos 15.1 a 15.10 do respectivo programa do aviso (na sua 

versão original, sem anotações do editor e sem qualquer nota 

ou registo pessoal), e é proibida a consulta de quaisquer outros 

livros ou informações de referência; apenas é permitida a utili-

zação de calculadora sem função de programação.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, da 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-

dores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Lao Weng U, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Lei Chi Ian, técnico superior assessor; e

Lao Se Keng, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Che Choi Hong, técnica superior de 2.ª 

classe; e

Lei Weng Keong, técnico superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 15 312,00)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2019, e nos 

termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira 
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de operário qualificado, área de operação dos equipamentos 

mecânicos de grande porte, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, e dos que vierem a verificar-se nesta Di-

recção de Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de operário qualificado, área de 

operação dos equipamentos mecânicos de grande porte.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecâ-

nico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, 

com certo grau de complexidade, enquadradas em instruções 

gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional ou 

respectiva experiência profissional.

3. Conteúdo funcional

Exerce funções de natureza executiva de carácter manual ou 

mecânico, de actividades produtivas e de reparação ou manu-

tenção, com certo grau de complexidade, enquadradas em ins-

truções gerais bem definidas, nomeadamente manobra equipa-

mento e ferramenta mecânicos de elevação de grande dimen-

são, com vista a prestar apoio na reparação e manutenção de 

embarcação ou de equipamento na cozinha; realiza inspecção 

e manutenção regular ao equipamento e ferramenta mecânicos 

de elevação de grande dimensão antes de os utilizar; presta 

apoio na amarração de embarcação; cumpre os requisitos ge-

rais de segurança e saúde ocupacional durante a execução de 

obra e manobra de equipamento e ferramenta mecânicos de 

elevação de grande dimensão.

4. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 4.º escalão, vence pelo índice 180 da 

tabela indiciária, nível 2, constante do Mapa 2 do Anexo I da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 

geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos com habilitações acadé-

micas de ensino primário, possuam experiência profissional 

na respectiva área de 8 anos pelo menos** e habilitações pro-

fissionais na área de operação dos equipamentos mecânicos 

de grande porte* ou 10 anos de experiências profissionais 

工人職程第四職階技術工人（操作大型機械設備範疇）一缺，以

及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任操作大型機械設備範疇技術工人所需的特定勝任力

進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

3. 職務內容

擔任既定一般指示中具一定複雜程度的人手或機械操作的

生產活動方面或維修及保養方面的執行性職務。尤其操作大型

吊運機械設備及工具，以協助船隻和廠房設備進行維修及保養

的工作；對大型吊運機械設備及工具使用前，進行日常的檢查及

維護工作；協助對船隻進行繫固工作；施工及操作大型吊運機械

設備須符合一般職安健要求。

4. 薪俸、權利及福利

第四職階技術工人的薪俸點為經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第二級別

的180點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具備小學畢業學歷、具有不少於八年相

關範疇工作經驗**及操作大型機械設備範疇之專業資格*或十年
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相關範疇工作經驗**，並符合現行法律規定的擔任公職的一般

要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、

身體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定

的人士，均可報考。

*操作大型機械設備範疇之專業資格——須透過完成由公共

教育機構、公共部門或專門獲賦予所需資格的私人實體舉辦的

培訓課程取得或由公共部門發出職業技能證明文件取得；

**工作經驗——須以取得該經驗所任職機構的僱主發出的

文件證明；在經適當說明理由的例外情況下，按情況而定，可由

典試委員會決定接納其他適合的證明文件。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

relacionadas**, até o termo do prazo para apresentação de 

candidatura, e que satisfaçam os demais requisitos gerais para 

o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 

em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 

Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 

profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 

apresentação de candidatura para o presente concurso e se 

encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do 

REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 

as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 

do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

*Habilitação profissional na área de operação dos equipa-

mentos mecânicos de grande porte — deve ser adquirida em 

cursos de formação ministrados por estabelecimento oficial de 

ensino, pelos serviços públicos ou por entidades privadas para 

tal habilitadas, ou adquirida através de certificado de qualifica-

ção profissional emitido pelos serviços públicos.

**Experiência profissional — deve ser comprovada por do-

cumento emitido pela entidade empregadora onde foi obtida a 

experiência; em casos excepcionais devidamente fundamenta-

dos, pode o júri do concurso decidir aceitar outro documento 

comprovativo idóneo conforme o caso concreto.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 

2019);

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 

sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-

tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,30 horas), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.
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電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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副本；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本；

d）本通告所要求的工作經驗或專業資格的證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）至d）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

如第8.1點a）至d）項所指的證明文件以及個人資料紀錄已

存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在

報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職有聯繫的投考

人”。）

8.3 第8.1點a）至d）項所指的證明文件的副本可以是普通副

本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）至d）項所指的文件，或倘要

求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠

文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）、b）和 d）項證明

文件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組

成任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的

副本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為兩小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado;

d) Cópia dos documentos comprovativos de experiência 

profissional ou habilitação profissional exigidos pelo presente 

aviso.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a) a d) do ponto 8.1 e ain-

da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) a 

d) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos 

já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-

duais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de can-

didatura.

(Nota: Antes de se candidatarem, os candidatos pertencen-

tes aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não.)

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a) a d) do ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a) a d) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando é 

exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 

no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) a d) do ponto 

8.1, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos re-

feridos documentos dentro do prazo para a entrega dos docu-

mentos necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 2 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;
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c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 30%；

履歷分析 = 20%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜

合服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的

張貼地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公

佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.

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

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-

bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 

a qualificação e experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova com 

carácter eliminatório ou na classificação final obtenham classi-

ficação inferior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 

de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 

seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que serão afixados no Centro 
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de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e 

podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Regulamento Administrativo n.º 14/2013 — Organiza-

ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, com as alterações introduzidas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 30/2018;

15.2 Conhecimentos sobre manobra de equipamento me-

cânico de grande dimensão, incluindo conhecimentos sobre 

a segurança na manobra de equipamento de elevação, conhe-

cimentos sobre a manutenção regular e reparação do referido 

equipamento;

15.3 Conhecimentos sobre segurança industrial.

Durante a prova de conhecimento (prova escrita), os candi-

datos podem consultar a legislação referida no ponto 15.1, mas 

não podem usar a calculadora ou outros aparelhos electróni-

cos, nem consultar quaisquer livros ou informações de referên-

cia.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 經第30/2018號行政法規修改的第14/2013號行政法規 

——《海事及水務局的組織及運作》；

15.2 操作大型機械設備範疇之相關知識，包括：吊運設備操

作上安全，日常保養及維護；

15.3 工業安全知識。

應考人在知識考試（筆試）時，可參閱15.1項所指之法例，但

不得使用計算機或任何其他電子器材及不得查閱其他參考書籍

或資料。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
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18. 典試委員會的組成

主席：政府船塢主管 林國強

正選委員：特級技術輔導員 沈傑

  特級技術輔導員 彭容根

候補委員：首席技術員 陳家賢

  二等技術員 張振雄

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $13,737.00）

按照運輸工務司司長於二零一九年九月二十七日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，海事及水務局進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高

級技術員職程第一職階二等高級技術員（電子工程範疇）一個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任電子工程範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行電子工程、信息工程及通訊工程範疇的科學技術研究

並撰寫意見書，為決策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；

18. Composição do júri

Presidente: Lam Koc Keung, mestre das oficinas navais.

Vogais efectivos: Sam Kit, adjunto-técnico especialista; e

Pang Iong Kan, adjunto-técnico especialista.

Vogais suplentes: Chan Ka In, técnico principal; e

Cheong Chan Hong, técnico de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 13 737,00)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2019, e nos 

termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações in-

troduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos», se encontra aberto o concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 

vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de electrónica, em regime de contra-

to administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, e dos que vierem a verificar-se 

nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do con-

curso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de elec-

trónica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica nas áreas de engenharia electrónica, enge-
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nharia de informação e engenharia de comunicações, tendo em 

vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 

reuniões para análise de projectos ou programas; participação 

na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-

ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 

propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 

dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coor-

denação de outros trabalhadores; incluindo a gestão e manu-

tenção dos sistemas de comunicação, segurança e prevenção 

contra incêndios, do sistema audiovisual no local do evento, do 

sistema de controlo automático, do VTS, do GMDSS e de res-

pectivos equipamentos, emissão de pareceres técnico-profis-

sionais sobre a manutenção e reparação dos referidos sistemas, 

elaboração de pareceres de avaliação técnica, participação em 

procedimentos de concursos e acompanhamento das obras 

no sentido de assegurar a qualidade e progresso de trabalho; 

desempenhar diversas funções conforme a caracterização do 

conteúdo funcional de técnico superior.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 

geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, mestrado ou doutoramento que corresponda a 

um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, área de electrónica, engenharia de informação e 

engenharia de comunicações ou afins, que satisfaçam os de-

mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 

nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residen-

te permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 

maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 

até ao termo do prazo da apresentação de candidatura e se 

encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do 

REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 

as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 

do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 

presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 2019);

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidaturas.

參與構思、撰寫計劃及其實施；應用科學技術的方法及程序；根

據研究和數據的處理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協

調工作人員；包括：管理及維護通訊、安防、會場視聽及自動控

制系統、船舶交通管理系統、全球海上遇險與安全系統及其相

關設備良好運作，為保養及維護上述系統提供專業技術意見，撰

寫技術評估意見書，參與相關招標及跟進工程項目以確保工作

質量及進度；執行符合高級技術員職務內容特徵的各項工作。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有電子工程、信息工程、通訊工程

或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀碩

士或連讀博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職的一般要

件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身

體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人

士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。
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7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 

sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-

tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,30 horas), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de 

candidaturas.

(Nota: Antes de se candidatarem, os candidatos pertencen-

tes aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não.)

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas alí-

neas a), b) e c) do ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在

報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職有聯繫的投考

人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。
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8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 

é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 

no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista do método de selecção refe-

rido na alínea a) ou b) é automaticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-

bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 

a qualificação e experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄上述a）項或b）項任何一項甄選方法

者，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 35%；

履歷分析 = 15%。



20324 澳門特別行政區公報—— 第二組——副刊 第 48 期 —— 2019 年 11 月 27 日

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, que serão afixados no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e 

podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Regulamento Administrativo n.º 14/2013, com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2018 

— Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água;

15.2 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico do 

contrato das empreitadas de obras públicas;

15.3 Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-

sas com obras e aquisição de bens e serviços;

15.4 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisi-

ção de bens e serviços;

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜

合服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的

張貼地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公

佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 經第3 0 / 2 018號行政法規修改第14 / 2 013號行政法

規——《海事及水務局的組織及運作》；

15.2 第74/99/M號法令——有關公共工程承攬合同法律制

度；

15.3 現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度；

15.4 第63/85/M號法令——有關規定購置物品及取得服務

之程序；
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15.5 Conhecimentos profissionais sobre a aplicação e reso-

lução dos diversos problemas de funcionamento dos compo-

nentes electrónicos, circuito lógico, microcomputador de chip 

único, controlo automático;

15.6 Conhecimentos técnicos sobre o posto de comutação 

automática, o sistema de vídeo vigilância, o sistema audiovisual 

no local do evento e o sistema de segurança;

15.7 Conhecimentos profissionais sobre o VTS, o GMDSS, 

os sistemas electrónicos de condução de navegação e ajuda de 

navegação no mar e respectivos equipamentos;

15.8 Conhecimentos profissionais sobre a aplicação da lógica 

e algoritmo da informática e a aplicação do sistema operativo 

de computador; conhecimentos sobre planeamento, concepção 

e operação de rede de computadores;

15.9 Elaboração de informações, propostas, pareceres, pro-

grama do concurso, caderno de encargos e ofícios, nas áreas de 

electrónica, engenharia de informação e engenharia de comu-

nicações.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos (prova escrita) a consulta das legislações referidas 

no respectivo programa do aviso (na sua versão original, sem 

anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal), 

apenas é permitida a utilização de calculadora sem função de 

programação.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Lao Wai Chun, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Wu Chon Wai, técnico superior assessor; e

Iong Chi Keong, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Sam Weng Sut, técnica superior assessora; e

Chu Wun Wai, técnico superior assessor.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 14 101,00)

15.5 電子元件、邏輯電路、單片機、自動控制應用及疑難排

解方案的專業知識；

15.6 電話交換機系統、閉路電視系統、會場視聽系統、保安

系統之技術知識；

15.7 船舶交通管理系統、全球海上遇險及安全系統、海上

電子導航及助航系統及其相關設備之專業知識；

15.8 電腦邏輯運算、電腦作業系統之應用知識；電腦網絡

的規劃、設計及操作知識。

15.9 撰寫電子工程、信息工程及通訊工程範疇的專業報告

書、建議書、意見書、招標方案、承攬規則及公函；

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋），並僅可

使用沒有編程功能的計算機。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 劉偉川

正選委員：顧問高級技術員 胡俊偉

  顧問高級技術員 翁志強

候補委員：顧問高級技術員 岑詠雪

  顧問高級技術員 朱煥偉

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $14,101.00）
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