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政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

公 告

Anúncios

茲公佈，為填補警察總局人員編制內高級技術員職程第一職
階二等高級技術員（電子及通訊範疇）一個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前本局出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日
第十七期《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，現根據第23/2017
號行政法規修改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選
及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將本局專業或職務能力
評估開考的投考人確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號
中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳（查閱時間：週一至
週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；
週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並
上載於本局網頁（http://w w w.spu.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，為填補警察總局人員編制內翻譯員職程第一職階
二等翻譯員（中英文）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本
局出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日第十七期《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，現根據第23/2017號行政法規修
改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》
第二十七條第二款規定，將本局專業或職務能力評估開考的投
考人確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓
A至C座警察總局資源管理廳（查閱時間：週一至週四，上午九
時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時
至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於本局網
頁（http://w w w.spu.gov.mo/）及行政公職局網頁（htt p://w w w.
safp.gov.mo/）。
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Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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, se encontra afixada no quadro de
anúncios do Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia Grande,
n.os 730-804, Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do 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), e disponibilizada
nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.spu.gov.mo/)
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao 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 e de comunicação, do quadro do pessoal dos Serviços de
Polícia Unitários, e dos que vierem a verificar-se até ao termo
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II
Série, de 22 de Abril de 2020.

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos», alterado pelo Regulamento Adminis
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncios do
Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia
Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício
China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultada
no local indicado, dentro do 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), e disponibilizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.spu.gov.mo/) e dos SAFP
(http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos cand idatos
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de um lugar vago de intérprete-tradutor de 2.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, línguas
chinesa e inglesa, do quadro do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II
Série, de 22 de Abril de 2020.
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茲公佈，為填補警察總局人員編制內技術員職程第一職階二
等技術員（資訊範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本
局出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日第十七期《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，現根據第23/2017號行政法規修
改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》
第二十七條第二款規定，將本局專業或職務能力評估開考的投
考人確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓
A至C座警察總局資源管理廳（查閱時間：週一至週四，上午九
時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時
至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於本局網
頁（http://w w w.spu.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十三日於警察總局
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Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos», alterado pelo Regulamento Adminis
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncios do
Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia
Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício
China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultada
no local indicado, dentro do 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), e disponibilizada nas páginas
electrónicas destes Serviços (http://www.spu.gov.mo/) e dos
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para
o preenchimento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico, área de informática, do quadro
do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, e dos que vierem
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 22 de Abril de 2020.
Serviços de Polícia Unitários, aos 13 de Julho de 2020.

局長辦公室協調員

趙汝民

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U
Man.

（是項刊登費用為 $3,626.00）

(Custo desta publicação $ 3 626,00)

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

公 告

Anúncio

第09/2020/DAF/SA號公開招標

Concurso Público n.º 09/2020/DAF/SA

澳門特別行政區海關宣佈，根據保安司司長於二零二零年五
月二十日作出的批示，為取得「關檢設備租賃服務」進行公開招
標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世
船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內，有意者
可於辦公時間內到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付
影印費用，招標程序於上址進行。

標書必須於二零二零年八月十八日下午五時前遞交至上述
之澳門特別行政區海關辦事處。

投 標 人 除 須 遞 交《 招 標 方 案 》及《 承 投 規 則 》所 要 求
之 文件 外，尚 須 遞 交 已 繳 付 臨 時 擔 保 澳 門 元 伍 拾 肆 萬 元 整

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de
acordo com o despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 20 de Maio de 2020, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Serviços de arrendamento
do equipamento para fiscalização aduaneira».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, sito na Rua de S. Tiago da Barra,
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos.
As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas, do dia 18 de Agosto
de 2020.
Para além dos documentos acima referidos, exigidos no
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos,
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（$540,000.00）之證明文件。該擔保須以現金、支票、本票（抬
頭人為「澳門特別行政區海關」）或銀行擔保方式遞交，倘以現
金、支票或本票方式，則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳
司庫；倘屬銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期將於二零二零年八月十九日上午十時於媽閣上街嘉
路一世船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓內舉行。

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, sito na Rua de S. Tiago da Barra,
Doca D. Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, do dia 19 de
Agosto de 2020.

二零二零年七月十四日於海關

關長

deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo
da efectivação da caução provisória no valor de quinhentas e
quarenta mil patacas ($540 000,00). A respectiva caução deve
ser prestada em numerário, cheque, livrança (em nome dos
Serviços de Alfândega de Macau) ou por garantia bancária.
Caso seja prestada em numerário, cheque ou livrança, deverá
ser entregue na Tesouraria do Departamento Administrativo
e Financeiro dos Serviços de Alfândega de Macau; Caso seja
prestada em garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

黃文忠

Serviços de Alfândega, aos 14 de Julho de 2020.
O Director-geral, Vong Man Chong.

（是項刊登費用為 $2,243.00）

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

初 級 法 院

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

公 告

Anúncio

無償還能力案第CV3-20-0002-CFI號

第三民事法庭

申請人：R o s y S t a r t L i m i t e d，法人住所設於英屬處島
“Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands”
。
被申請人：余華（Yu Wa），女性，居住澳門倫斯泰特大馬路
21號海景花園（利景閣）11樓I座。
現根據二零二零年七月十五日在本卷宗所作出之判決書已
宣告被申請人余華（Yu Wa），居住澳門倫斯泰特大馬路21號海
景花園（利景閣）11樓I座，現正處於無償還能力狀態，根據《民
事訴訟法典》第1089條第1款之規定，已訂定期限60天予債權人
提出其清償債權。
已委任蘇頌恩律師，職業住所位於澳門宋玉生廣場411-417
號皇朝廣場大廈6樓A座，為司法管理人。

Proc. Insolvência n.º CV3-20-0002-CFI

3.º Juízo Cível

Requerente: Rosy Start Limited, com sede na Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands.
Requerida: 余華 (Yu Wa), feminino, residente em Macau, na
Avenida Sir Anders Ljungstedt n.º 21, Edifício Hoi Keng Garden, Lei Keng Kok, 11.º andar «I», Macau.
Faz-se saber que, por sentença de 15/07/2020, proferida nos
presentes autos, foi declarada a Insolvência da requerida 余華
(Yu Wa), residente em Macau, na Avenida Sir Anders Ljungstedt n.º 21, Edifício Hoi Keng Garden, Lei Keng Kok, 11.º andar «I», tendo sido fixado em 60 dias o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o disposto no artigo
1089.º, n.º 1, do C.P.C.
Foi nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Susana de
Souza So, advogada, com domicílio na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 411-417, Edf. Dynasty Plaza, 6.º andar «A»,
Macau.

二零二零年七月十六日於初級法院
Tribunal Judicial de Base, aos 16 de Julho de 2020.
法官

羅達光

法院特級書記員

O Juiz, Carlos Armando da Cunha Rodrigues de Carvalho.
林浩輝

（是項刊登費用為 $1,575.00）

O Escrivão Judicial Especialista, Lam Hou Fai.
(Custo desta publicação $ 1 575,00)
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FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
E DA TECNOLOGIA

科 學 技 術 發 展 基 金
名 單

Lista

為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第
54/GM/97號批示，科學技術發展基金現公佈二零二零年第二季
度的資助名單：

受資助實體
Entidades beneficiárias

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 293/2018, vem o Fundo para o Desenvolvimento
das Ciências e da Tecnologia publicar a lista de apoio financeiro concedido no 2.º trimestre do ano de 2020:

受資助項

受資助項

給予財政

目負責人

目編號

資助日期

資助金額

Data da

Montantes
subsidiados

O responsável de N.º de projecto
projecto de apoio

de apoio

atribuição

financeiro

financeiro

dos apoios

目的
Finalidades

項目資助
Apoio Financeiro dos Projectos das Ciências e da Tecnologia
澳創藥業有限公司

鄧炳坤

Azulceu Medicina

Tang, Peng Kuan

0031/2019/A

15/5/2020

205,000.00 新型藥物基團酮膦酸在非酒精性肝炎
藥物開發拓展和開發（第1期支付）。

Limitada

Novel pharmaceuticals of ketophosphonic acids in NASH drug development (1.º payment).
鄧炳初

0031/2020/A

27/4/2020

Tang, Peng Cho

210,000.00 抑制血管緊張素轉化酶2（AC E2）表
達防控新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）
感染的藥物篩選開發（第1期支付）。
Screening and development of inhibitors of ACE2 expression to suppress
infection of SARS-CoV-2 (1.º payment).

鄧炳初

0119/2019/A3

15/5/2020

Tang, Peng Cho

464,000.00 膦甲酸化學骨架仲醇前藥的藥物化學
拓展（第1期支付）。
Medicinal chemistry diversities of
phosphonyl formic acid chemical
scaffolds with secondary alcohol in
prodrug development (1.º payment).

澳門納金科技有限公司 雷震
Macau Nanometals

0073/2020/A

27/4/2020

Lei, Zhen

180,000.00 納米銀抗菌消毒漿料和薄膜的制備及
產業化（第1期支付）。
Preparation and industrialization of

Technology Co., Ltd

antibacterial disinfection slurry and
film based on nano silver (1.º payment).
集中地多媒體有限公司

羅啟俊

0012/2020/A

27/4/2020

147,000.00 新型冠狀病毒車輛防疫檢測設備（第

H abit at Mu lt i me d i a Lo, Kai Chon

1期支付）。

CO. LTD.

Novel coronavirus vehicle epidemic
prevention detection equipment (1.º
payment).

澳門先進科技有限公司 黃浩然

0049/2020/A

24/06/2020

217,250.00 超長續航防拆卸智能定位手環與定位

Macao Advance Tech- Huang, Haojan

監控系統（第1期支付）。

nology Company Ltd.

An anti-detachable smart positioning
wristband with ultra-long battery life
and its positioning monitoring system
(1.º payment).
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受資助實體
Entidades beneficiárias

受資助項

受資助項

給予財政

目負責人

目編號

資助日期

資助金額

Data da

Montantes
subsidiados

O responsável de N.º de projecto
projecto de apoio

de apoio

atribuição

financeiro

financeiro

dos apoios

0029/2019/A

27/04/2020

澳門醫學科技研究協會 譚文成
Macau Medical

Tam, Man Seng

目的
Finalidades

180,200.00 BRD4 表觀調控 TXNIP 的表達參與
骨關節炎軟骨退變的機制研究（第1期

Science & Technology

支付）。

Research Association

BRD4 epigenetically regulates TXNIP
expression and is involved in the
cartilage degeneration of osteoarthritis (1.º payment).

鏡湖醫院慈善會

劉少華

Associação de

Lao, Sio Wa

106/2017/A

15/5/2020

110,000.00 智能電話應用程式於經皮冠狀動脈介
入術後病人的心臟康復計劃：可行性

Beneficência do

及效果性研究（第3期支付）。

Hospital Kiang Wu

The feasibility and effects of smartphone-based application on cardiac rehabilitation for percutaneous coronary
intervention patients in Macau (3.º payment).
蔡嘉慧

0115/2019/A3

15/5/2020

Choi, Ka Wai

242,450.00 澳門健康妊娠婦女在孕早、中、晚期
甲狀腺激素水平的參考值的研究（第1
期支付）。
Trimester-specific reference interval
for thyroid hormones during pregnancy in Macau (1.º payment).

鍾桃娟

0117/2019/A3

15/5/2020

Chong, Tou Kun

682,000.00 中國 Takotsubo 綜合征優化診斷與治
療注冊研究（第1期支付）。
Ch i nese takotsubo synd rome registr y: opti m i zation of diagnosis
criteria and treatment strategy (1.º
payment).

澳門理工學院

吳冠祺

0028/2019/A

27/4/2020

211,000.00 下一代無線通信系統中Po l a r編碼的

I nstituto Politécnico Ng, Koon Kei

設計和優化（第1期支付）。

de Macau

Design and optimization of Polar co-

Benjamin

des for next generation wireless communication systems (1.º payment)
澳門大學

梁重恒

0016/2020/A

15/5/2020

Universidade de Macau L e u n g , C h u n g

200,000.00 基於非RT-PC R技術的冠狀病毒熒光
檢測方法_抗疫（第1期支付）。

Hang

A non-RT-PCR-based luminescent
assay for the detection of coronavirus
Anti-NCP epidemic (1.º payment).

燕茹
Yan, Ru

0017/2020/A

15/5/2020

208,500.00 新型冠狀病毒感染的非侵入性代谢组学
诊斷技術研究（抗疫）（第1期支付）。
Study on diagnosis of new coronavirus infection using non-invasive
metabolomics (Anti-NCP epidemic)
(1.º payment).
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financeiro
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0018/2020/A

15/5/2020

麥沛然

Universidade de Macau Mak Pui In

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

目的
Finalidades

204,000.00 快 速冠 狀病 毒 檢 測數位 微 流 控 芯片
（抗疫）（第1期支付）。
Digital Microf luidic chip for fast
Coronavirus detection (Anti-NCP
epidemic) (1.º payment).

陳國凱

0123/2019/A3

15/5/2020

Chen, Guokai

964,000.00 脂類基質調節人類多能幹細胞代謝和
多能性的分子機制（第1期支付）。
The molecular mechanism of lipid
substrates in metabolism and pluripotency of human pluripotent stem
cells (1.º payment).

路嘉宏

0128/2019/A3

24/6/2020

Lu, Jiahong

1,019,000.00 選擇性自噬與神經退行性疾病:從分
子機制探討到中藥小分子選擇性自噬
調控劑的發（第1期支付）。
Selective autophagy and neurodegenerative diseases: from molecular
mechanism exploration to discovery
of T C M-der ive d sma l l mole cu le
selective autophagy modulators (1.º
payment).

殷灝

0130/2019/A3

24/6/2020

Ian, Hou

833,000.00 孤立子微波脈衝對超導量子比特的測
量與操縱（第1期支付）。
Measurement and manipulation of
superconducting qubits through solitary microwave pulse (1.º payment).

葛偉

0132/2019/A3

15/5/2020

Ge, Wei

815,000.00 環境污染物雙酚 A 影響內耳發育以及
聽覺失調的作用機制（第1期支付）。
Potential impacts of environmental
pol lut a nt bi sphenol A (BPA) on
inner ear development and hearing
d isorder s How does it work? (1.º
payment).

張平

0141/2019/A3

15/5/2020

Zhang, Ping

618,000.00 使 用聚 合 物阻垢劑以 及 阻垢劑納米
材料用於無機鹽水垢控制的機理分析
（第1期支付）。
Utilization and mechanistic understandi ng of poly mer ic in h ibitors and
inhibitor nanomaterials for mineral
scale control (1.º payment).

潘暉
Pan, Hui

0154/2019/A3

24/6/2020

974,000.00 過度金屬氮化物/ 碳化物在電催化中
的應用（第1期支付）。
Transition-metal nitrides/carbides
for electrocatalysis (1.º payment).
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financeiro
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0022/2020/A

15/05/2020

余永逸

Universidade de Macau Yu, Wing Yat

目的
Finalidades

126,500.00 在疫症危機中的公眾信任鞏固與情緒
管理：評估澳門特區政府對抗新冠狀
病毒的決策方式（“Anti-NCP epidemic 抗疫”）（第1期支付）。
Public trust building and emotion
management during Pandemic: An
evaluation of MSA R’
s A nti-NC P
Epidem ic mea su re s (“A nt i-NC P
epidemic”) (1.º payment).

卡洛斯西尔維斯特

0146/2019/A3

15/05/2020

Silvestre Carlos

961,000.00 ORVIS——用於淺水介入的海洋航行
器（第1期支付）。
ORVIS – Ocean robotic vehicles for
intervention in shallow waters (1.º
payment).

王瑞兵

0007/2020/A

15/05/2020

Wang, Ruibing

197,500.00 抗N C P病毒藥物的超分子配方篩選
以及主客體分子協同抗病毒作用的研
究——抗疫（第1期支付）。
Supramolecular formulation of antiviral drugs and host/guest synergistic actions against NCP virus – Anti-NCP epidemic (1.º payment).

徐青松

0008/2020/A

15/05/2020

210,000.00 醫護抗疫智能機器人研發（抗疫）（第
1期支付）。

Xu, Qingsong

Development of intelligent robot for
anti-epidemic medical healthcare
(Anti-NCP epidemic) (1.º payment).
粟燕

0115/2018/A3

27/4/2020

Su, Yan

260,000.00 關於 熱電晶片 制冷 制霜 系統性 能係
數的實驗和數值研究（第2期支付）。
Experimental and numerical investigations on COPs of the thermoelectric module cooling and frosting
systems (2.º payment).

高潔欣

0085/2018/A2

15/5/2020

Kou, Kit Ian

280,000.00 四元 数方法與數字彩色圖像處理（第
2期支付）。
Quaternions method and digital color image processing (2.º payment).

黄沫
Huang, Mo

0145/2019/A3

24/6/2020

645,000.00 應用於多核CPU的電源管理系統研究
（第1期支付）。
Resea rch on power ma nagement
system for multi-core CPU (1.º payment).
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0162/2019/A3

24/6/2020

吳遠

Universidade de Macau Wu, Yuan

目的
Finalidades

469,800.00 基於非正交傳輸的多址接入邊緣計算
資源優化管理關鍵 技術研究（第1期
支付）。
Optimal design and resource management for non-orthogonal multiple
access enabled multi-access mobile
edge computing systems (1.º payment).

蔡永青

0163/2019/A3

24/6/2020

Cai, Yongqing

734,000.00 層狀過渡金屬硫族化合物的納米電子
學及原子尺度下的機理與改性（第1期
支付）。
Atomic-scale mechanisms and efficient modulation of layered transition metal Chalcogenides for nanoelectronics (1.º payment).

沈仲燮

0030/2020/A

15/05/2020

Shim, Joong Sup

200,000.00 药 物 再 利 用 加 速 抗 新 型 冠 狀 病 毒
（SA R S-C oV-2）药物的发 现与开发
_Anti-NCP epidemic抗疫（第1期支
付）。
Drug repurposing approach for the
rapid discovery of therapeutics for
SARS-CoV-2 infection_Anti-NCP
epidemic (1.º payment).

張洪財

0137/2019/A3

15/05/2020

Zhang, Hongcai

465,000.00 智慧園區綜合能源系統運行優化關鍵
技術研究（第1期支付）。
Strategic operation and optimization of integrated energy systems in
smart city (1.º payment).

潘少恆

0144/2019/A3

15/05/2020

Pun, Sio Hang

482,000.00 應用於高端腦神經研究的實時閉環光
基因遺傳法腦神經控制系統的集成設
計（第1期支付）。
An integrated design for real-time
closed loop optogenetic neural control (CLONC) system for advanced
neuroscience applications (1.º payment).

徐青松
Xu, Qingsong

0153/2019/A3

15/05/2020

587,000.00 面向斑 馬魚 幼蟲自動 化 顯 微 注 射 的
新型機器人系統研發（第1期支付）。
Development of a new robotic system for automated microinjection of
Zebrafish Larvae (1.º payment).
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0129/2019/A3

24/06/2020

陸金健

Universidade de Macau Lu, Jinjian

目的
Finalidades

837,000.00 C D47免疫檢查點共抑制因子及其天
然 產 物 抑 制 劑 研 究（第1期 支付）。
Identification of co-suppressors and
naturally-derived small molecule
inhibitors of CD47 immune checkpoint (1.º payment).

李鵬

0147/2019/A3

24/06/2020

Li, Peng

797,000.00 基於熒光納米銅簇 /金属有机框架納
米酶 復合傳 感 體 系的 構建 及其 在 有
機 磷農藥殘留快速檢測的應用（第1
期支付）。
Construction of composite sensing
system based on fluorescent copper
nanocluster and metal-organic frameworks nanozyme and the application in fast detection of organophosphorus pesticides (1.º payment).

徐仁和

095/2017/A2

24/06/2020

Xu, Ren He

640,000.00 幹細胞軟膏治療皮膚損傷（第3期支
付）。
Stem cell ointment for skin wound
healing (3.º payment).

陳美婉

0124/2019/A3

24/6/2020

Chen, Meiwan

982,400.00 搭載可重構腫瘤微環境三萜類中藥活
性成分的“納米航母”實現腦膠質瘤
的聯合治療（第1期支付）。
Nanoscale «Aircraft carrier» carrying tumor microenvironment – remodeling triterpenoids from Chinese medicine for combination therapy
of glioma (1.º payment).

鄭文華

0127/2019/A3

15/5/2020

Zheng, Wenhua

791,200.00 青蒿素及其衍生物對神經細胞免于急
性缺血性損傷的保護作用及分子機制
研究（第1期支付）。
P rote c t ive ef fe c t a nd mole cu la r
mechanism of artemisinin and its
derivatives on acute ischemic injury
of nerve cells (1.º payment).

謝瑞瑜
Xie, Ruiyu

170/2017/A3

24/6/2020

400,000.00 P R D M16在胰腺導管癌發生和發展
中的作用（第3期支付）。
The roles of PRDM16 in pancreatic
duc t a l adeno c a rc i noma (3.º payment).
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0013/2018/AFJ

24/6/2020

王一濤

Universidade de Macau Wang, Yitao

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

目的
Finalidades

550,000.00 活血化瘀經典藥對治療血管性痴呆的
協同成分組合發現與「神經——內分
泌——免疫網絡」調控機制研究（第2
期支付）。
The study on synergetic combinatorial components of classic herbal
pairs with promoting blood circulation property and the «neuro-endocrine-immune network» regulation
mechanisms (2.º payment).

宋永華

--

15/5/2020

S o n g, Yo n g h u a

12,500,000.00 智慧城市物聯網國家重點實驗室運作
經費資助（第3期支付）。
Financial support for «State Key
Laboratory of Internet of Things for
Smart City» (3rd payment).

澳門科技大學基金會—— 梁勇
澳門科技大學

0158/2019/A3

15/5/2020

Liang, Yong

816,100.00 基於生物多組學大數據分析的加權映
射深度學習方法診斷複雜疾病亞型研

Fundação Universidade

究（第1期支付）。

de Ciência e Tecnologia

A na lysis of mu lti-om ics big data

de Macau — Universidade

based on weighted mapping deep

de Ciência e Tecnologia de

learning methods for diagnosis of

Macau

complex disease subtypes (1.º payment).
楊子峰

0042/2020/A

27/04/2020

Yang, Zifeng

216,500.00 基于宏轉錄組學的新型冠狀病毒病例
全感染組特徵及其重症預警的應用研
究（第1期支付）。
A meta-transcriptomic based characterization of 2019-nCoV infections and its application to identify
and prevent sever case pneumonia
(1.º payment).

朱依諄

0052/2020/A

27/04/2020

Zhu, Yi Zhun

210,000.00 硫化氫在冠狀肺炎及其抗炎和免疫調
節研究（第1期支付）。
Effect of H2S on anti-inflammation
and immune-regulation in pneumonia caused by corona-virus (1.º payment).

周華
Zhou, Hua

0053/2020/A

27/04/2020

205,500.00 抗2019新型冠狀病毒空氣及物體表面
中藥消毒劑研製（第1期支付）。
Research and development of air
and surface disinfection product for
2019-nCoV from chinese medicines
(1.º payment).
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0157/2019/A3

15/05/2020

澳門科技大學基金會—— 羅培
澳門科技大學

Luo, Pei

目的
Finalidades

808,000.00 小分子串聯親和技術靶向獲取天然別
構劑治療冠心病的研究（第1期支付）。

Fundação Universidade

Research of natural allosteric mo-

de Ciência e Tecnologia

dulators for coronary heart disease

de Macau — Universidade

treatment based on a novel tandem

de Ciência e Tecnologia de

affinity screening strategy (1.º pay-

Macau

ment).
張康

0035/2020/A

27/04/2020

Zhang, Kang

190,850.00 基於人工智慧的新型冠狀病毒2019nC oV感染的診斷核心關鍵技術（第1
期支付）。
Key techniques for diagnosing new
c oronav i r u s 2019-nc ov i n fe c t ion
based on artificial intelligenc (1.º
payment).

白麗萍

0064/2020/A

27/04/2020

Bai, Li Ping

200,200.00 抗新型冠狀病毒肺炎的特效中藥的研
發（第1期支付）。
Research and development of specially-effective chinese medicines
against Novel Coronavirus Pneumonia (1.º payment).

王靜蓉

0066/2020/A

27/04/2020

Wang, Jingrong

200,200.00 基於有效部位組合的中藥抗病毒鼻腔
保護劑研究（第1期支付）。
Re s ea rch on t he a nt iv i ra l na s a l
agent based on the combination of
effective fractions of traditional chinese medicines (1.º payment).

蔡濤

0156/2019/A3

15/05/2020

Cai, Tao

490,700.00 木星振動及其激發機制研究（第1期支
付）。
On the study of Jovian oscillation
and its excitation mechanism (1.º
payment).

姚小軍

0055/2020/A

27/04/2020

Yao, Xiaojun

184,000.00 靶向新型冠狀病毒3C L蛋白酶抑制劑
的發現和活性評價（第1期支付）。
Discovery of new small molecule
inhibitors targeting 3CL protease
of novel coronavirus and its activity
evaluation (1.º payment).

劉良
Liu, Liang

0057/2020/A

27/04/2020

182,000.00 抗新型冠狀病毒中藥活性成分的發現
（第1期支付）。
Discovery of the potentials of active
compounds derived from Chinese
herbal medicine for anti-COVID-19
virus (1.º payment).
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0058/2020/A

27/04/2020

澳門科技大學基金會—— 李婷
澳門科技大學

Li, Ting

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

目的
Finalidades

192,500.00 基 于 S p i k e / A C E 2 互 作 界 面 探 索
2019 -n C oV治 疗 策略（第1期支付）

Fundação Universidade

Study on the therapeutic strategies

de Ciência e Tecnologia

to suppress 2019-nCoV via targeting

de Macau — Universidade

the interaction between Spike and

de Ciência e Tecnologia de

ACE2 (1.º payment).

Macau
潘胡丹

0059/2020/A

27/04/2020

Pan, Hudan

170,500.00 創新中藥治療新型冠狀病毒肺炎併發
炎症因子風暴和肺纖維化研 究（第1
期支付）。
Study on the treatment of covid-19
infected pneumonia patients with
cytokines storm and pulmonary fibrosis by innovative drugs derived
from Chinese herbal medicine (1.º
payment).

馬義兵

0159/2019/A3

15/05/2020

Ma, Yibing

819,000.00 土壤 中 鉻 的 有 效 形 態、植 物 毒 性 及
其 預 測 模 型 研 究（ 第 1 期 支 付）。
The available forms, phytotoxicity
and predictive models of chromium
in soil (1.º payment).

竺曉鳴

0168/2019/A3

15/05/2020

Zhu, Xiaoming

610,000.00 組織蛋白酶 B 抑制劑用作蛋白酶體
抑制劑增敏劑的研究（第1期支付）。
Cathepsin B inhibitors for chemosensitization of proteasome inhibitors (1.º payment).

楊子峰

0172/2019/A3

15/05/2020

Yang, Zifeng

369,000.00 基於細胞膜固相垂釣技術探討六神丸
調節 SM-Cer/Sph-S1P 代謝通路抑制
流感病毒性炎症的藥效成分及作用機
制（第1期支付）。
To i nvestigate the mecha n ism of
the inhibition of influenza virus and
inflammation induced by virus via
regulating SM-Cer/Sph-S1P pathway
by Liusheng Wan and its active ingredients based on membrane solid
phase chromatography (1.º payment).

宋慶彬
Song, Qingbin

0027/2018/A

24/06/2020

100,000.00 典型電子廢物熒光粉稀土金屬機械化
學强化回收機制研究（第2期支付）。
Mechanism research of mechanochemically enhanced leaching of
rare earth elements from typical e-waste (2.º payment).
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0033/2020/A

27/04/2020

澳門科技大學基金會—— 姜志宏
澳門科技大學

Jiang, Zhihong

目的
Finalidades

209,000.00 抗新冠病毒特效藥瑞德西韋的化學合
成及結構修飾（第1期支付）。

Fundação Universidade

Synthesis and structural modifica-

de Ciência e Tecnologia

tion of remdesivir specific for trea-

de Macau — Universidade

ting Novel Coronavirus Pneumonia

de Ciência e Tecnologia de

(1.º payment).

Macau
0038/2020/A

蔡占川

27/04/2020

Cai, Zhanchuan

198,000.00 新冠肺炎C T影像的快速檢測與識別
技術研究（第1期支付）。
Research on rapid detection and recognition technologies of COVID-19
CT images (1.º payment).

0039/2020/A

馬文哲

27/04/2020

Ma, Wenzhe

206,800.00 新型冠狀病毒床旁即時核酸診斷試劑
的研發及應用（第1期支付）。
Development a nd appl ication of
COVID-19 virus point-of-care testing reagent (1.º payment).

0040/2020/A

謝瑩

27/04/2020

Xie, Ying

205,150.00 沙參麥冬湯促進新冠肺炎患者康復研
究（第1期支付）。
St udy on the ef fects of Shashen-maidong decoction for the recovery
of covid-19 infected pneumonia patients (1.º payment).

0062/2020/A

宋慶彬

27/04/2020

Song, Qingbin

166,500.00 新型 冠 狀 病 毒肺炎疫 情 下澳門醫 療
廢物全過程管理和風險控制機制研究
（第1期支付）。
The whole process management and
risk control mechanism of medical
waste under new coronavirus pneumonia epidemic in Macau (1.º payment).

--

張可可

15/5/2020

Zhang, Keke

12,500,000.00 月球與行星科學國家重點實驗室運作
經費資助（第3期支付）。
Financial support for «State Key
Laboratory of Lunar and Planetary
Sciences» (3rd payment).

科普資助
Apoio Financeiro dos Ensinos que promovem as Ciências
培道中學

金鑫

Escola Pui Tou

Jin, Xin

0020/2020/PS

27/4/2020

206,000.00 科普與創新STEM實驗小組。
Popular Science and innovation experimental STEM group.
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受資助實體
Entidades beneficiárias

培正中學

受資助項

受資助項

給予財政

目負責人

目編號

資助日期

資助金額

Data da

Montantes
subsidiados

O responsável de N.º de projecto
projecto de apoio

de apoio

atribuição

financeiro

financeiro

dos apoios

0016/2020/PS

27/4/2020

張慧敏

目的
Finalidades

85,584.00 2020_2021前端生物化學應用及理論

Escola Secundária Pui Cheong, Wai Man

課程。

Ching

2020_2021 cutting edge bio-industrial application: Theory and real
world practice.

澳門坊眾學校

賴儉飛

0017/2020/PS

27/4/2020

136,900.00 創客研究空間。

Escola dos Moradores Lai, Kim Fei

Makers’research space.

de Macau
李銘源

澳門大學

0321/2019/PS

24/6/2020

114,500.00 潛能拓展計劃 生物科技（2020）。

Universidade de Ma- Lee, Ming Yuen

Plan of potential development – Bio-

cau

technology (2020).
紀天龍

0014/2020/PS

27/4/2020

188,058.00 智能系統及製造夏令營。

Cristino Valentino

Intelligent systems & manufacturing
summer camp.

陳知行

0018/2020/PS

27/4/2020

117,260.00 澳門大學微電子國家重點實驗室芯片

Chan, Chi Hang

設計體驗夏令營2020。
University of Macau state key lab of
microelectronic IC design experience summer camp 2020.

周怡聰

0019/2020/PS

27/4/2020

113,436.00 2020計算機視覺與人工智能夏令營。

Zhou, Yicong

Computer vision and artificial intelligence summer camp 2020.

Carlos Duarte De

聖若瑟大學

0041/2018/PS

15/5/2020

18,555.00 戲劇機械人與藝術（第2期支付）。

U n i v e r s i t y o f S a i n t Sena Caires

Theatrical robots and arts (2.º pay-

Joseph

ment).

初鳥創業會

蔡永得

0011/2019/PO

27/4/2020

225,726.00 全自動及半自動雙足機械人工作坊。

Associação do Empre- Choi, Weng Tak

Fully automatic and semiautomatic

endedorismo Ambicioso

biped robot workshop.

鮑思高青年服務網絡

梁芷茵

0010/2019/PO

24/6/2020

104,253.00 青年多媒體製作課程。

Rede de Serviços Juve- Leung, Chi Ian

Multimedia production (youth).

nis Bosco

總金額 52,560,572.00
Total
二零二零年七月十四日於科學技術發展基金
行政委員會主席：馬志毅
行政委員會委員：鄭冠偉
（是項刊登費用為 $27,280.00）

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, aos 14 de Julho de 2020.
O Presidente do Conselho de Administração, Ma Chi Ngai.
O Membro do Conselho de Administração, Cheang Kun Wai.
(Custo desta publicação $ 27 280,00)
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GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS
E ASSUNTOS EXTERNOS

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

通 告
Aviso
茲公佈，為填補禮賓公關外事辦公室以行政任用合同任用的
高級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇）一個職
缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦出現的職缺，經二零一九年
八月二十八日第三十五期《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，
禮賓公關外事辦公室定於二零二零年八月十五日下午二時三十
分為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試（筆
試），時間為三小時，考試地點為澳門宋玉生廣場322-362號誠
豐商業中心6樓公務人員培訓中心。

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 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 informática,
em regime de contrato administrativo de provimento do
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos (GPRPAE), e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 2019, a prova
de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e
será realizada no dia 15 de Agosto de 2020, às 14,30 horas, no
Centro de Formação dos Trabalhadores dos Serviços Públicos,
sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 322-362, Centro
Comercial Cheng Feng, 6.º andar, Macau.

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門南灣湖景大馬路796-818號財
神商業中心（F BC）18樓禮賓公關外事辦公室接待處。准考人可
於辦公時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分
至五時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至
五時三十分）到上述地點查閱，亦可在禮賓公關外事辦公室網頁
（http://www.gprpae.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.
safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年七月十六日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos encontram-se afixadas no balcão de
atendimento do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e
Assuntos Externos, sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam
Van, n.os 796-818, Fortuna Business Centre (FBC), 18.º andar,
Macau, podendo também ser consultadas no local indicado
dentro do 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), bem como nas páginas electrónicas do GPRPAE (http://
www.gprpae.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/).
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 16 de Julho de 2020.

李月梅
A Coordenadora do Gabinete, Lei Ut Mui.

（是項刊登費用為 $1,937.00）

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

行 政 公 職 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

名 單
Lista
為履行給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日第5 4 /
GM /97號批示，行政公職局現刊登二零二零年第二季度受資助實
體名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
referente aos apoios financeiros concedidos às particulares e às
instituições particulares, vêm os SAFP publicar a listagem de
apoio concedido às entidades no 2.º trimestre do ano de 2020:
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門公務員保齡球協會

Associacao de Bowling dos Traba-

$ 4,000.00 資助行政費用。
Apoio financeiro para custe-

de Macau

ar as despesas com funciona-

中山 大學行政學系澳門 A s s o c i a c a o d o s E s t u d a n t e s d e
同學會

07-05-2020

lhadores da Administracao Publica

07-05-2020

$ 36,210.00

07-05-2020

$ 51,800.00

07-05-2020

$ 67,942.00

07-05-2020

$ 74,720.00

07-05-2020

$ 98,349.60

07-05-2020

$ 100,000.00

07-05-2020

$ 100,000.00

07-05-2020

$ 100,000.00

mento administrativo.

Macau da Faculdade de Administ raç ão P ubl ic a d a Un iver sid ade
Zhongshan

澳門公共行政管理學會

A s so c iac ao do s L ic enc iado s em
Administracao Publica — A.L.A.P.

澳門女公務員協會

Associacao das Funcionarias Publicas de Macau

澳門公職教育協會

Associacao Educativa da Funcao
Publica de Macau

澳門基層公職人員協會

Associacao dos Fu ncionar ios de
Nivel Basico de Macau

澳門公務華員職工會

Associacao dos Trabalhadores da
Funcao Publica de Origem Chinesa

澳門公職人員協會

Associacao dos Trabalhadores da
Funcao Publica de Macau

澳門公務專業人員協會

Associacao dos Tecnicos da Administracao Publica de Macau

高梓清

Kou Chi Cheng

06-05-2020

$ 50,990.30 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

何詠琳

Ho Weng Lam

06-05-2020

$ 50,990.30

陸穎康

Da Rosa Duque Eurico Antonio

06-05-2020

Sam Simoes Maria

Sam Simoes Maria Barbara

06-05-2020

$ 50,990.30 Bolsa de estudo aos participantes do 2 .º P rograma de
$ 50,990.30
Aprendizagem de Tradução

張景亮

Cheong Keng Leong

06-05-2020

李卓文

Lei Cheok Man

06-05-2020

$ 50,990.30 Chinesa e Portuguesa — III
Edição (Abril e Maio).
$ 50,990.30

許儷臻

Hoi Lai Chon

06-05-2020

$ 50,990.30

楊波

Ieong Po

06-05-2020

$ 50,990.30

余兆豪

I Sio Hou

06-05-2020

$ 50,990.30

梁美琪

Leong Mei Kei

06-05-2020

$ 50,990.30

何律衡

Ho Lot Hang

06-05-2020

$ 50,990.30

李樂彤

Lei Lok Tong

06-05-2020

$ 50,990.30

楊敏華

Ieong Man Wa

06-05-2020

$ 50,990.30

蘇偉倫

Do Rosario Sousa Marcelino Luis

06-05-2020

$ 50,990.30

Barbara

習計劃》第三期的學員助學金
（4月至5月）。

e Interpretação das Línguas
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
曾華新

Chang Wa San

06-05-2020

$ 50,990.30 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

張佩穎

Cheung Pui Weng

06-05-2020

$ 50,990.30

林嘉欣

Lam Ka Ian

06-05-2020

黃麗明

Wong Lai Meng

06-05-2020

梁祺耀

Leong Kei Io

06-05-2020

吳浩榮

Ng Hou Weng

06-05-2020

習計劃》第三期的學員助學金

（4月至5月）。
$ 50,990.30 Bolsa de estudo aos partici-

$ 50,990.30 pantes do 2 .º P rograma de
Aprendizagem de Tradução
$ 50,990.30
e Interpretação das Línguas
$ 50,990.30 Chinesa e Portuguesa — III
Edição (Abril e Maio).

曾華新

Chang Wa San

19-05-2020

$ 37,310.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

張佩穎

Cheung Pui Weng

19-05-2020

$ 37,310.00

林嘉欣

Lam Ka Ian

19-05-2020

黃麗明

Wong Lai Meng

19-05-2020

梁祺耀

Leong Kei Io

19-05-2020

吳浩榮

Ng Hou Weng

19-05-2020

$ 37,310.00 Chinesa e Portuguesa — III

蘇偉倫

Do Rosario Sousa Marcelino Luis

19-05-2020

$ 37,310.00

楊敏華

Ieong Man Wa

19-05-2020

$ 37,310.00

李樂彤

Lei Lok Tong

19-05-2020

$ 37,310.00

何律衡

Ho Lot Hang

19-05-2020

$ 37,310.00

梁美琪

Leong Mei Kei

19-05-2020

$ 37,310.00

余兆豪

I Sio Hou

19-05-2020

$ 37,310.00

楊波

Ieong Po

19-05-2020

$ 37,310.00

許儷臻

Hoi Lai Chon

19-05-2020

$ 37,310.00

李卓文

Lei Cheok Man

19-05-2020

$ 37,310.00

張景亮

Cheong Keng Leong

19-05-2020

$ 37,310.00

Sam Simoes Maria

Sam Simoes Maria Barbara

19-05-2020

$ 37,310.00

陸穎康

Da Rosa Duque Eurico Antonio

19-05-2020

$ 37,310.00

高梓清

Kou Chi Cheng

19-05-2020

$ 37,310.00

何詠琳

Ho Weng Lam

19-05-2020

$ 37,310.00

曾華新

Chang Wa San

19-05-2020

$ 37,310.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

張佩穎

Cheung Pui Weng

19-05-2020

$ 37,310.00

林嘉欣

Lam Ka Ian

19-05-2020

$ 37,310.00 Bolsa de estudo aos partici-

黃麗明

Wong Lai Meng

19-05-2020

梁祺耀

Leong Kei Io

19-05-2020

$ 37,310.00 pantes do 2 .º P rograma de
Aprendizagem de Tradução
$ 37,310.00
e Interpretação das Línguas

習計劃》第三期的學員助學金

（6月）。
$ 37,310.00 Bolsa de estudo aos partici$ 37,310.00 pantes do 2 .º P rograma de
Aprendizagem de Tradução
$ 37,310.00
e Interpretação das Línguas
Edição (Junho).

Barbara

習計劃》第三期的學員助學金
（7月）。

Chinesa e Portuguesa — III
Edição (Julho).
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
吳浩榮

Ng Hou Weng

19-05-2020

$ 37,310.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

蘇偉倫

Do Rosario Sousa Marcelino Luis

19-05-2020

$ 37,310.00

楊敏華

Ieong Man Wa

19-05-2020

李樂彤

Lei Lok Tong

19-05-2020

$ 37,310.00 Bolsa de estudo aos participantes do 2 .º P rograma de
$ 37,310.00
Aprendizagem de Tradução

何律衡

Ho Lot Hang

19-05-2020

梁美琪

Leong Mei Kei

19-05-2020

余兆豪

I Sio Hou

19-05-2020

$ 37,310.00

楊波

Ieong Po

19-05-2020

$ 37,310.00

許儷臻

Hoi Lai Chon

19-05-2020

$ 37,310.00

李卓文

Lei Cheok Man

19-05-2020

$ 37,310.00

張景亮

Cheong Keng Leong

19-05-2020

$ 37,310.00

Sam Simoes Maria

Sam Simoes Maria Barbara

19-05-2020

$ 37,310.00

陸穎康

Da Rosa Duque Eurico Antonio

19-05-2020

$ 37,310.00

高梓清

Kou Chi Cheng

19-05-2020

$ 37,310.00

何詠琳

Ho Weng Lam

19-05-2020

$ 37,310.00

曾華新

Chang Wa San

19-05-2020

$ 37,310.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

張佩穎

Cheung Pui Weng

19-05-2020

$ 37,310.00

林嘉欣

Lam Ka Ian

19-05-2020

黃麗明

Wong Lai Meng

19-05-2020

$ 37,310.00 Bolsa de estudo aos participantes do 2 .º P rograma de
$ 37,310.00
Aprendizagem de Tradução

梁祺耀

Leong Kei Io

19-05-2020

吳浩榮

Ng Hou Weng

19-05-2020

蘇偉倫

Do Rosario Sousa Marcelino Luis

19-05-2020

$ 37,310.00

楊敏華

Ieong Man Wa

19-05-2020

$ 37,310.00

李樂彤

Lei Lok Tong

19-05-2020

$ 37,310.00

何律衡

Ho Lot Hang

19-05-2020

$ 37,310.00

梁美琪

Leong Mei Kei

19-05-2020

$ 37,310.00

余兆豪

I Sio Hou

19-05-2020

$ 37,310.00

楊波

Ieong Po

19-05-2020

$ 37,310.00

許儷臻

Hoi Lai Chon

19-05-2020

$ 37,310.00

李卓文

Lei Cheok Man

19-05-2020

$ 37,310.00

張景亮

Cheong Keng Leong

19-05-2020

$ 37,310.00

習計劃》第三期的學員助學金
（7月）。

$ 37,310.00 e Interpretação das Línguas
Chinesa e Portuguesa — III
$ 37,310.00
Edição (Julho).

Barbara

習計劃》第三期的學員助學金
（8月）。

$ 37,310.00 e Interpretação das Línguas
Chinesa e Portuguesa — III
$ 37,310.00
Edição (Agosto).
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
Sam Simoes Maria

Sam Simoes Maria Barbara

19-05-2020

$ 37,310.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

Barbara

習計劃》第三期的學員助學金
$ 37,310.00

（8月）。

陸穎康

Da Rosa Duque Eurico Antonio

19-05-2020

高梓清

Kou Chi Cheng

19-05-2020

Bolsa de estudo aos partici$ 37,310.00 pantes do 2 .º P rograma de

何詠琳

Ho Weng Lam

19-05-2020

$ 37,310.00

Aprendizagem de Tradução
e Interpretação das Línguas
Chinesa e Portuguesa — III
Edição (Agosto).

曾華新

Chang Wa San

19-05-2020

$ 33,579.00 《第二屆中葡文翻譯及傳譯學

張佩穎

Cheung Pui Weng

19-05-2020

$ 33,579.00

林嘉欣

Lam Ka Ian

19-05-2020

（9月）。
$ 33,579.00 Bolsa de estudo aos partici-

黃麗明

Wong Lai Meng

19-05-2020

$ 33,579.00

梁祺耀

Leong Kei Io

19-05-2020

吳浩榮

Ng Hou Weng

19-05-2020

蘇偉倫

Do Rosario Sousa Marcelino Luis

19-05-2020

$ 33,579.00 Chinesa e Portuguesa — III
Edição (Setembro).
$ 33,579.00

楊敏華

Ieong Man Wa

19-05-2020

$ 33,579.00

李樂彤

Lei Lok Tong

19-05-2020

$ 33,579.00

何律衡

Ho Lot Hang

19-05-2020

$ 33,579.00

梁美琪

Leong Mei Kei

19-05-2020

$ 33,579.00

余兆豪

I Sio Hou

19-05-2020

$ 33,579.00

楊波

Ieong Po

19-05-2020

$ 33,579.00

許儷臻

Hoi Lai Chon

19-05-2020

$ 33,579.00

李卓文

Lei Cheok Man

19-05-2020

$ 33,579.00

張景亮

Cheong Keng Leong

19-05-2020

$ 33,579.00

Sam Simoes Maria

Sam Simoes Maria Barbara

19-05-2020

$ 33,579.00

陸穎康

Da Rosa Duque Eurico Antonio

19-05-2020

$ 33,579.00

高梓清

Kou Chi Cheng

19-05-2020

$ 33,579.00

何詠琳

Ho Weng Lam

19-05-2020

$ 33,579.00

賴曉文

Lai Hio Man

13-05-2020

$ 4,967.70 本局與高等院校（旅遊學院及

朱燕珊

Chu In San

13-05-2020

$ 4,967.70

謝淑盈

Che Sok Ieng

13-05-2020

$ 4,967.70 Despesa s do P rog ra ma de

梁思敏

Leong Si Man

13-05-2020

$ 4,967.70

張詩琦

Cheong Si Kei

13-05-2020

習計劃》第三期的學員助學金

pantes do 2 .º P rograma de

Aprend izagem de Tradução
$ 33,579.00 e Interpretação das Línguas

Barbara

澳門城市大學）合作實習生計
劃之費用（1月）。
estagiários organizados pelos

SAFP e Instituto de Forma$ 4,967.70 ção Turística e Universidade
da Cidade de Macau (Janeiro).
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
徐穎棋

Choi Weng Kei

13-05-2020

$ 4,967.70 本局與高等院校（旅遊學院及

林曉婷

Lam Hio Teng

13-05-2020

$ 1,596.80

林詩鎧

Lam Si Hoi

13-05-2020

$ 4,967.70 Despesa s do P rog ra ma de

蔡苑瑩

Choi Un Ieng

13-05-2020

$ 4,967.70

高銘聰

Kou Meng Chong

13-05-2020

$ 4,967.70 ção Turística e Universidade

謝永浩

Che Weng Hou

13-05-2020

$ 4,967.70

陸梓俊

Lok Chi Chon

13-05-2020

$ 4,967.70

朱浩文

Chu Hou Man

13-05-2020

$ 4,967.70

姚芷君

Iu Chi Kuan

13-05-2020

$ 4,967.70

梁思敏

Leong Si Man

08-06-2020

$ 5,500.00 本局與高等院校（旅遊學院及

張詩琦

Cheong Si Kei

08-06-2020

$ 5,500.00

徐穎棋

Choi Weng Kei

08-06-2020

$ 5,500.00 Despesa s do P rog ra ma de

姚芷君

Iu Chi Kuan

08-06-2020

$ 5,500.00

林詩鎧

Lam Si Hoi

08-06-2020

$ 5,500.00 ção Turística e Universidade

蔡苑瑩

Choi Un Ieng

08-06-2020

$ 5,500.00

林曉婷

Lam Hio Teng

08-06-2020

$ 5,500.00

高銘聰

Kou Meng Chong

08-06-2020

$ 5,500.00

謝永浩

Che Weng Hou

08-06-2020

$ 5,500.00

陸梓俊

Lok Chi Chon

08-06-2020

$ 5,500.00

朱浩文

Chu Hou Man

08-06-2020

$ 5,500.00

賴曉文

Lai Hio Man

08-06-2020

$ 5,500.00

朱燕珊

Chu In San

08-06-2020

$ 5,500.00

謝淑盈

Che Sok Ieng

08-06-2020

$ 5,500.00

賴曉文

Lai Hio Man

19-06-2020

$ 5,500.00 本局與高等院校（旅遊學院及

朱燕珊

Chu In San

19-06-2020

$ 5,500.00

徐穎棋

Choi Weng Kei

19-06-2020

$ 5,500.00 Despesa s do P rog ra ma de

姚芷君

Iu Chi Kuan

19-06-2020

$ 5,500.00

謝淑盈

Che Sok Ieng

19-06-2020

$ 5,500.00 ção Turística e Universidade

梁思敏

Leong Si Man

19-06-2020

$ 5,500.00

張詩琦

Cheong Si Kei

19-06-2020

$ 5,500.00

林詩鎧

Lam Si Hoi

19-06-2020

$ 5,500.00

蔡苑瑩

Choi Un Ieng

19-06-2020

$ 5,500.00

澳門城市大學）合作實習生計
劃之費用（1月）。
estagiários organizados pelos
SAFP e Instituto de Formada Cidade de Macau (Janeiro).

澳門城市大學）合作實習生計
劃之費用（4月）。
estagiários organizados pelos
SAFP e Instituto de Formada Cidade de Macau (Abril).

澳門城市大學）合作實習生計
劃之費用（5月）。
estagiários organizados pelos
SAFP e Instituto de Formada Cidade de Macau (Maio).
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
林曉婷

Lam Hio Teng

19-06-2020

$ 5,500.00 本局與高等院校（旅遊學院及

高銘聰

Kou Meng Chong

19-06-2020

$ 5,500.00

謝永浩

Che Weng Hou

19-06-2020

劃之費用（5月）。
$ 5,500.00 Despesa s do P rog ra ma de

陸梓俊

Lok Chi Chon

19-06-2020

$ 5,500.00

朱浩文

Chu Hou Man

19-06-2020

澳門城市大學）合作實習生計

estagiários organizados pelos

SAFP e Instituto de Forma$ 5,500.00 ção Turística e Universidade
da Cidade de Macau (Maio).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 9 de Julho de 2020.

二零二零年七月九日於行政公職局
副局長
（是項刊登費用為 $13,975.00）

馮若儀

A Subdirectora dos Serviços, Joana Maria Noronha.
(Custo desta publicação $ 13 975,00)
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CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS
2020 年 6 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Junho de 2020
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二零二零年七月十六日於商業及動產登記局——登記官

10593

譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Julho de 2020.
A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $385,640.00）
(Custo desta publicação $ 385 640,00)

印 務 局

IMPRENSA OFICIAL

公 告

Anúncio

茲公佈，印務局以行政任用合同制度填補本局技術工人職程
第一職階技術工人（印刷工場範疇）三個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十二月四日第四十九
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以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》第三十五條第三款規定，將本局專業或職務能力評估
開考的投考人知識考試（實踐考試）成績名單張貼於澳門氹仔
北安O1地段多功能政府大樓印務局接待處（查閱時間：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），並上載於本局網頁（http://www.io.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十四日於印務局

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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,
se encontra afixada no átrio de recepção do r/c do Lote O1 dos
Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo da
Imprensa Oficial, Taipa, Macau, podendo ser consultada no
local indicado, dentro do 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), e disponibilizada na página electrónica
da Imprensa Oficial — http://www.io.gov.mo/ — e dos SAFP
— http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa da prova de
conhecimentos (prova prática) dos candidatos ao concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
três lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área da oficina de impressão, em
regime de contrato administrativo de provimento da Imprensa
Oficial, e dos que vierem a verificar-se nesta Imprensa até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49,
II Série, de 4 de Dezembro de 2019.
Imprensa Oficial, aos 14 de Julho de 2020.

局長

陳日鴻

O Administrador, Chan Iat Hong.
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市 政 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

公 告

Anúncios
Concurso Público n.º 11/DGF/2020

第11/DGF/2020號公開招標

Prestação de serviços de transporte de objectos removidos

為清理物料提供搬運服務

按照二零二零年六月十二日市政署市政管理委員會決議，現
就“為清理物料提供搬運服務”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及
承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下
載，如有意投標者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投標
書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零二零年八月五日中午十二時正。參
與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，
並須繳交臨時保證金澳門元壹萬圓正（$10,000.00），臨時保證
金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署財務
處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳門大
西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以
換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署財務處
出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投標人負
責。

開標日期為二零二零年八月六日上午十時，於澳門南灣大馬

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os
Assuntos Municipais (IAM), tomada em 12 de Junho de 2020,
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de serviços de transporte de objectos removidos».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto
para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de
forma gratuita através da página electrónica deste Instituto
(http://www.iam.gov.mo). Se os concorrentes pretenderem fazer
o descarregamento dos documentos acima referidos, assumem
também a responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das informações, na página electrónica
deste Instituto, durante o período de entrega das propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas
do dia 5 de Agosto de 2020. Os concorrentes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente
e Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor
de $10 000,00 (dez mil patacas). A caução provisória pode ser
prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja em
numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a
guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação de
cauções constituem encargos do concorrente
O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia
Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, pelas
10,00 horas do dia 6 de Agosto de 2020.

路804號中華廣場6樓市政署培訓及資料儲存處舉行。

二零二零年七月十日於市政署

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Julho de
2020.
市政管理委員會委員

麥儉明

（是項刊登費用為 $2,051.00）

O Administrador do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.
(Custo desta publicação $ 2 051,00)

Concurso Público n.º 10/DGF/2020

第10/DGF/2020號公開招標

Aquisição de equipamento de escritório para o Departamento

為市政署食品安全廳購置辦公室設備

de Segurança Alimentar do IAM

按照二零二零年四月二十九日巿政署巿政管理委員會決議，
現就“為市政署食品安全廳購置辦公室設備”進行公開招標。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, tomada na sessão de
29 de Abril de 2020, se acha aberto o concurso público para a
«Aquisição de equipamento de escritório para o Departamento de Segurança Alimentar do IAM».
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有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標章程
及承投規則；亦可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費
下載。如有意競投者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交
投標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零二零年八月六日下午五時正。參與
競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並
須繳交臨時保證金澳門元肆萬圓正（$40,000.00），臨時保證金
可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署財務處
出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳門大西
洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以換
取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署財務處出納
繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投標人負責。

是次公開競投之開標日期定於二零二零年八月七日上午十時
正，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。

此外，本署安排於二零二零年七月二十七日上午十時，於本
署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行公開解釋會。
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O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratuitamente na página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento
dos documentos acima referidos assumem também a responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações
das informações na nossa página electrónica durante o período
de entrega das propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 6 de Agosto de 2020. Os concorrentes devem entregar as
propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo
do IAM e prestar uma caução provisória no valor de $ 40 000,00
(quarenta mil patacas). A caução provisória pode ser prestada
em numerário ou garantia bancária. Caso seja em numerário,
a prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no Banco Nacional
Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito (em
triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após
a prestação da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de garantia bancária,
a prestação da caução deve ser, obrigatoriamente, efectuada na
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. As
despesas resultantes da prestação de cauções constituem encargos do concorrente.
O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 7 de Agosto de
2020.
O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 27
de Julho de 2020.

二零二零年七月十四日於市政署
Instituto para os Assuntos Municipais, aos 14 de Julho de
2020.
市政管理委員會委員

麥儉明

（是項刊登費用為 $2,288.00）

通 告

O Administrador do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.
(Custo desta publicação $ 2 288,00)

Aviso
Despacho n.º 01/ADMI/2020

第01/ADMI/2020號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權：

一、將職權轉授予園林綠化廳代廳長趙慧明以便在特別及
緊急情況，確認其下設附屬單位主管決定的超時工作。

二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收

No uso das competências que me foram conferidas pelo Despacho n.º 29/PCA/2019:
1. Subdelego na chefia do Departamento de Zonas Verdes e
Jardins, substituta, Chio Wai Meng, a competência para confirmação da prestação de trabalho extraordinário que tenha sido
determinado, em casos de excepcional premência, pelos chefes
das subunidades compreendidas no respectivo departamento.
2. O presente despacho não prejudica os poderes de avocação e superintendência do Conselho de Administração para os
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回權和監管權，也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批
示。
三、廢止第02/A DM I/2019號批示有關轉授予園林綠化廳
廳長職權的部份。
四、追認獲授權人自二零二零年六月一日起在轉授權範圍內
作出的一切行為。

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

Assuntos Municipais, do seu presidente ou dos outros membros, nem prevalece sobre despachos da mesma natureza que
tenham por objecto matéria específica.
3. É revogado o Despacho n.º 02/ADMI/2019, na parte respeitante à chefia do Departamento de Zonas Verdes e Jardins.
4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada,
conformes com a presente subdelegação, desde 1 de Junho de
2020.

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

二零二零年七月九日於市政署

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 9 de Julho de
2020.

巿政管理委員會委員

關施敏

A Administradora do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Isabel Celeste Jorge.

（是項刊登費用為 $1,575.00）

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，治安警察局警員梁潤銓之遺孀于素群現向本退休
基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取該項撫卹金，
應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內，
向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現
申請人之要求將被接納。

二零二零年七月十六日於退休基金會

Faz-se público que Iu Sou Kuan, viúva de Leong Ion Chun,
que foi guarda, aposentado do Corpo de Polícia de Segurança
Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões,
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 16 de Julho de 2020.

行政管理委員會主席

沙蓮達

（是項刊登費用為 $986.00）

勞 工 事 務 局
三十日告示
茲公佈，現有梁堅霞申領其已故配偶何堅忠（本局前行政任
用合同制度人員第二職階顧問高級技術員）之死亡津貼、喪葬津
貼及其他有權利收取之金錢補償，如有人士認為具權利領取上
述津貼及補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda
M.C. Xavier.
(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS
Édito de 30 dias
Faz-se público que tendo Leong Kin Ha requerido os subsídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias,
por falecimento do seu cônjuge, Ho Kin Chong, ex-técnico
superior assessor, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento destes Serviços, devem todos os que se
julgam com direito à percepção dos subsídios e outras compensações acima referidos, requerer a estes Serviços, no prazo de
trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau,
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何異議，則現申請人之要求將被接納。
二零二零年七月十五日於勞工事務局
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a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que
seja esse prazo.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de
Julho de 2020.

局長

黃志雄

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

（是項刊登費用為 $1,144.00）

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO
INVESTIMENTO DE MACAU

通 告
Aviso
根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》
第十條，第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規
定》第二十二條和第二十三條規定，及經七月五日第29/99/M號法
令及第26/2017號行政法規修改的七月十一日第33/94/M號法令
核准的《澳門貿易投資促進局章程》第九條第一款c）項的規定，
本人決定如下：
一. 將下列權限授予投資居留及法律廳高級經理甄池勇，或
當其出缺或因故不能視事時的代任人：
（一）批准簽發存檔於該廳存檔文件有關的資訊、查閱該等
文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；
（二）書面回覆卷宗申請人或其授權人的諮詢，但僅以回覆
相關臨時居留許可程序事宜為限；
（三）簽署屬該廳職責範圍內的文書，但以致各公共部門各

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), e na alínea c) do n.º 1 do
artigo 9.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comércio e do
Investimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M,
de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, e Regulamento Administrativo
n.º 26/2017, determino o seguinte:
1. São delegadas no director do Departamento Jurídico e de
Fixação de Residência, Dr. Ian Chi Iong, ou em quem o substitua
na sua ausência ou impedimento, as seguintes competências:
1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados no mesmo departamento, com
exclusão dos excepcionados por lei;
2) Responder às consultas dos requerentes ou procuradores,
por escrito, apenas em referência ao procedimento de aprovação dos respectivos pedidos de residência temporária;

二. 本授權不妨礙收回權及監管權的行使。

3) Assinar correspondências no âmbito das atribuições do
mesmo departamento, limitando-se, contudo, aos ofícios
dirigidos ao pessoal de chefia a diferentes níveis das entidades
públicas.

三. 對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

2. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e de superintendência.

四. 獲授權人自二零二零年五月二十七日起在本授權範圍內

3. Dos actos praticados no uso das competências ora delegadas,
cabe recurso hierárquico necessário.

級主管為限。

作出的行為，均予以追認。
五. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效
力。

4. São ratificados todos os actos praticados pelo referido
delegado, no âmbito das presentes delegações de competências,
desde 27 de Maio de 2020.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

二零二零年七月十七日於澳門貿易投資促進局
主席

劉偉明

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de
Macau, aos 17 de Julho de 2020.
O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $2,085.00）

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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澳 門 金 融 管 理 局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

通 告

Aviso

第011/2020-AMCM號通告

Aviso n.º 011/2020-AMCM

澳門金融管理局行使七月五日第32/93/M號法令核准之《金
融體系法律制度》第六條賦予的權限，作出以下規定：
一、獲許可在澳門特別行政區經營的信用機構，可於其營業
場所及其他場所設置自助服務設施，但須定期向澳門金融管理
局申報相關設施資料，有關具體規定及申報時限將另行以傳閱
文件訂定。
二、上條所指的自助服務設施，包括自動櫃員機（簡稱ATM）
及其他自助設施，均須“在線（on-line）”運作且僅限於提供以下
服務，而涉及現金交易的限額須遵守澳門金融管理局《反洗錢
及反恐融資指引》的規定：
a）提取及存入現金；
b）存入支票或其他可兌票據；
c）現金兌換；
d）提供兌換牌價及其他資訊；
e）帳戶轉帳及各項付款；

Usando da faculdade que é conferida pelo artigo 6.º do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 32/93/M, de 5 de Julho, a Autoridade Monetária de Macau
(AMCM) determina:
1. As instituições de crédito autorizadas a operar na Região
Administrativa Especial de Macau podem instalar equipamentos de auto-atendimento nos seus estabelecimentos comerciais
ou noutros estabelecimentos, devendo declarar periodicamente
à AMCM as informações destes equipamentos, conforme as
concretas disposições e o prazo de declaração definidos através
de circular.
2. Os equipamentos de auto-atendimento referidos no número anterior, incluindo os «Automated Teller Machines» (ATM)
e outros equipamentos de auto-atendimento, devem operar de
forma «on-line» e proporcionar apenas os serviços abaixo enumerados, devendo o limite de transacção de numerário cumprir
o disposto na «Directiva contra o Branqueamento de Capitais
e o Financiamento do Terrorismo» emitida pela AMCM:
a) Levantamentos e depósitos em numerário;
b) Depósitos em cheques e outros instrumentos de pagamento;
c) Câmbios de numerário;
d) Prestação de informações sobre câmbios e outras informações;
e) Transferências entre contas e diversos pagamentos;

f）查詢帳戶餘額及提供對帳單；
g）接受服務申請（如支票簿、匯款、定期轉帳等）。
三、若自助服務設施功能超出上條所指定的服務範圍，其設

f) Informações do saldo e fornecimento de extractos de conta;
g) Aceitação de pedidos de serviços (tais como emissão de
livros de cheques, transferência de fundos, transferência periódica, etc.).

置須事先徵詢澳門金融管理局的意見。
四、廢止九月一日第八/九三——AMCM號通告。
五、本通告自公佈翌日起生效。
二零二零年七月二日於澳門金融管理局。

3. Nas situações em que as funções dos equipamentos de
auto-atendimento excedam o âmbito de serviços referidos no
número anterior, deverá a AMCM ser consultada com antecedência, em momento prévio à sua instalação.
4. Revogar o Aviso n.º 8/93-AMCM, de 1 de Setembro.
5. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

行政管理委員會

Autoridade Monetária de Macau, aos 2 de Julho de 2020.

主席：陳守信

O Conselho de Administração:
Presidente, Chan Sau San.

委員：劉杏娟

Administradora, Lau Hang Kun.
（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

外判投資 Investimentos sub-contratados

其他資產 Outros valores activos

外幣投資 Aplicações em moeda externa

其他澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

流通硬幣套裝 Conj. moedas circulação corrente

597,405,943.31

74,827,189,475.03

106,798,699.21

130,868.16

0.00

33,797,650,796.34

40,504,303,029.64

0.00

561,734,088.70

561,734,088.70

0.00

0.00

0.00

75,179,218,603.84
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一般風險準備金 Provisões para riscos gerais

資本滾存 Dotação patrimonial

資本儲備 Reservas patrimoniais

其他帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其他負債 Outros valores passivos

對外地居民或機構 Para com residentes no exterior

2,573,253.12
5,856,000.40

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação

外幣負債 Responsabilidades em moeda externa

其他 Outras responsabilidades

44,892,874,869.60

20,881,816,510.97

金融票據 Títulos de intervenção no mercado monetário

負債證明書 Títulos de garantia da emissão fiduciária

28,854,853,420.25

224,305,030,634.66

54,496,267,230.00

對本地居民或機構 Para com residentes na RAEM

75,148,862,295.92

澳門元
(Patacas)

特區政府存款 Depósitos do Governo da RAEM

金融機構存款 Depósitos de instituições de crédito monetárias

澳門幣負債 Responsabilidades em patacas

負債帳戶 PASSIVO

206,314,000.00

輔幣 Moeda de troco

本地區放款及其它投資 Crédito interno e outras aplicações

9,100,506.00

54,006,424,981.12
20,008,078,302.34

海外債券 Títulos de crédito

其他 Outras

115,601,195,724.31

0.00

189,624,799,513.77

銀行結存 Depósitos e contas correntes

黃金及白銀 Ouro e prata

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

Em 30 de Junho de 2020

於二零二零年六月三十日

(Artigo 20.º, n.º 6, do Estatuto da AMCM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março)

（於三月十一日第14/96/M號法令核准之澳門金融管理局通則第二十條第六款）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

N.º 30 — 22-7-2020
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(Custo desta publicação $ 3 720,00)

Chan Sau San

Fong Vai Man

（是項刊登費用為 $3,720.00）

陳守信

方慧敏

Lau Hang Kun

劉杏娟

Vong Sin Man

黃善文

Vong Lap Fong

黃立峰

Lei Ho Ian, Esther

李可欣

行政管理委員會
Pel’O Conselho de Administração

負債總計 Total do passivo

265,371,067,753.00

1,377,620,155.31

盈餘 Resultado do exercício

貨幣發行及財務廳

265,371,067,753.00

5,329,032,077.99

一般儲備金 Reservas para riscos gerais

負債帳戶 PASSIVO

Departamento de Emissão Monetária e Financeiro

資產總計 Total do activo

資產帳戶 ACTIVO

澳門元
(Patacas)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局
公 告

Anúncios
茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內高級技術員職程
第一職階二等高級技術員（資訊範疇）三個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年九月十一日第三十七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業
或職務能力評估對外開考通告。現根據經第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》第三十五條第三款規定，將澳門保安部隊事務局專業或職務
能力評估對外開考的投考人甄選面試成績名單張貼於澳門兵營
斜巷澳門保安部隊事務局通告欄（查閱時間：週一至週四上午九
時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並
上載於澳門保安部隊網頁（http://w w w.fsm.gov.mo/）及行政公
職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
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, se encontra afixada no
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser
consultada no local indicado, dentro do horário de expediente
(segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das
9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica das
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ —
e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa
da entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de informática, do quadro do
pessoal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série,
de 11 de Setembro de 2019.

二零二零年七月十三日於澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 13 de Julho de 2020.
局長

郭鳳美
A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內技術員職程第
一職階二等技術員（機電工程範疇）兩個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前出現的職缺，經二零二零年四月十五日第十六期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告。現根據經第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》
第二十七條第二款規定，將澳門保安部隊事務局專業或職務能
力評估對外開考的投考人確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保
安部隊事務局通告欄（查閱時間：週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於澳
門保安部隊網頁（http://w w w.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
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, se encontra afixada no
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser
consultada no local indicado, dentro do horário de expediente
(segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das
9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica
das Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/
— e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva
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 técnico
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de engenharia electromecânica, do quadro do pessoal da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 15 de Abril de 2020.
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 13 de Julho de 2020.

二零二零年七月十三日於澳門保安部隊事務局
局長

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

郭鳳美

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

通 告

Aviso

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內技術員職程第一
職階二等技術員（土木工程範疇）一個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前出現的職缺，經二零二零年三月二十五日第十三期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告，本局定於二零二零年八月十五日上午
十時為參加專業或職務能力評估對外開考的准考人舉行知識考
試（筆試），時間為三小時。考試地點為澳門東北大馬路消防局
黑沙環行動站暨消防學校。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務
局通告欄（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五
分；週五 上午九時至下午五時三十分），並 上載於澳門保安 部
隊網頁（ht t p://w w w.f sm.gov.mo/）及行政公職局網頁（ht t p://
www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十三日於澳門保安部隊事務局

局長

郭鳳美

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico, área de engenharia civil, do quadro do
pessoal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série,
de 25 de Março de 2020, a prova de conhecimentos (prova
escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 15 de
Agosto de 2020, às 10,00 horas, no Posto Operacional da Areia
Preta do Corpo de Bombeiros e Escola de Bombeiros, sito na
Avenida do Nordeste, Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos encontram-se afixadas no expositor
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
sita na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser consultadas
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), e disponibilizadas na página electrónica das Forças de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/) e dos
SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 13 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $1,541.00）

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

公 告

Anúncios
Concurso Público

公開招標

根據保安司司長二零二零年七月十日所作的批示，司法警察
局為 “購買車輛”進行公開招標。
有意投標人可於工作日的辦公時間內前往位於澳門友誼大
馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心查閱有關《招標

A Polícia Judiciária faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 10 de
Julho de 2020, se encontra aberto o concurso público para a
«aquisição de veículos».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis para consulta no Núcleo de Apoio
Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judi
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方案》及《承投規則》。如欲索取上述文件的影印本，需繳付每
份$10 0.0 0（澳門元壹佰元正）；此外，亦可於司法警察局網頁
（https://www.pj.gov.mo/）內免費下載。

投標人須自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，於澳
門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心或本局
網頁內查閱倘有附加之說明文件。

投標書須於二零二零年八月十九日，中午十二時前遞交至澳
門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心。遞交
投標書時，應附同透過銀行擔保或現金存款的方式提供金額為
$60,000.00（澳門元陸萬元正）的臨時擔保。

開標地點為澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓，開標日
期為二零二零年八月二十日，時間為上午十時正。

倘因颱風或不可抗力之原因導致本局行政範疇附屬單位停
止辦公，截止提交投標書和開標之日期順延至緊接之首個工作
日的相同時間和地點。

10603

ciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, durante
os dias úteis, dentro do horário de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos
documentos, na importância de $100,00 (cem patacas), se as
quiserem, ou podendo aceder à página electrónica desta Polícia para fazer o respectivo descarregamento gratuito (https://
www.pj.gov.mo/).
Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais esclarecimentos adicionais, dirigindo-se ao Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária,
sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, ou navegando na
página electrónica desta Polícia, desde a data da publicação do
presente anúncio até à data limite da entrega de propostas do
concurso público.
As propostas devem ser entregues no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária,
sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, até às 12,00
horas do dia 19 de Agosto de 2020. Com a proposta deve ser
apresentada uma caução provisória no valor correspondente a
$60 000,00 (sessenta mil patacas), mediante garantia bancária
ou depósito em dinheiro.
A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, às
10,00 horas do dia 20 de Agosto de 2020.
Em caso de encerramento da subunidade no âmbito administrativo da Polícia Judiciária por motivo de tufão ou de força
maior, a data da abertura do concurso público, será transferida
para o primeiro dia útil seguinte, na mesma hora e mesmo local.

二零二零年七月十七日於司法警察局

局長

薛仲明

Polícia Judiciária, aos 17 de Julho de 2020.
O Director, Sit Chong Meng.

（是項刊登費用為 $2,164.00）

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

司法警察局通過考核方式進行對外開考，取錄及格者就讀
培訓課程和進行實習，以填補編制內刑事偵查人員組別之第一
職階二等刑事偵查員四十缺，有關開考通告刊登於二零一八年四
月二十五日第十七期第二組《澳門特別行政區公報》。因專業面
試合格並獲准進入體格檢查（醫生檢查第二部份）的准考人名單
有不正確之處而作出更正，現重新公佈該名單，並將之張貼於澳
門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心，投考人
亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或
可瀏覽本局網頁：www.pj.gov.mo。

二零二零年七月十七日於司法警察局

Tendo-se verificado lapso na lista dos candidatos aprovados
na entrevista profissional e admitidos no exame médico (inspecção médica — 2.ª parte) do concurso externo, de prestação
de provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos,
com destino à frequência do curso de formação e respectivo
estágio, com vista ao preenchimento de quarenta lugares de
investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 25 de Abril
de 2018, procede-se à republicação da mesma. A lista em causa
encontra-se afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito
na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos quiosques de informações instalados no rés-do-chão
do mesmo Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no
sítio da internet desta Polícia: www.pj.gov.mo.
Polícia Judiciária, aos 17 de Julho de 2020.

局長

薛仲明
O Director, Sit Chong Meng.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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懲 教 管 理 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

名 單

Lista
(Concurso n.º: 2019/I08/AP/TS)

（開考編號：2019/I08/AP/TS）

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

de competências profissionais ou funcionais, externo, para o

懲教管理局填補設施管理範疇第一職階二等高級技術員兩缺

preenchimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe,
1.º escalão, área de gestão de instalações, da Direcção dos
Serviços Correccionais

為填補懲教管理局以行政任用合同制度任用的設施管理範
疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填
補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年七月三日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統
一管理制度之專業或職務能力評估之開考通告，茲公佈最後成
績名單如下：

合格的投考人：
排名 姓名

身份證編號

成績

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, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de técnico superior, área de gestão de instalações, da Direcção
dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, até ao termo da validade do concurso,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho
de 2019:
Candidatos aprovados:

1.º 譚永濠

5187XXXX ......................................... 73.22

2.º 劉家祥

5136XXXX ......................................... 70.44

Ordem

3.º 徐嘉俊

5107XXXX ......................................... 68.45

1.º

Tam, Weng Hou

5187XXXX........................ 73,22

4.º 黎嘉豪

5186XXXX ......................................... 61.89

2.º

Lao, Ka Cheong

5136XXXX........................ 70,44

5.º 李偉雄

5109XXXX ......................................... 61.51

3.º

Choi, Ka Chon

5107XXXX........................ 68,45

6.º 葉錦棋

1263XXXX ......................................... 61.32

4.º

Lai, Ka Hou

5186XXXX........................ 61,89

7.º 趙振強

5123XXXX ......................................... 61.15

5.º

Lei, Wai Hong

5109XXXX......................... 61,51

8.º 林海濱

1267XXXX ......................................... 61.04

6.º

Ip, Kam Kei

1263XXXX........................ 61,32

9.º 鄺耀華

7433XXXX ......................................... 56.92

7.º

Chio, Chan Keong 5123XXXX........................ 61,15

8.º

Lam, Hoi Pan

1267XXXX........................ 61,04

9.º

Kuong, Io Wa

7433XXXX......................... 56,92

根據現行第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和
晉級培訓》第三十六條的規定，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。
（經保安司司長於二零二零年七月十日的批示認可）

二零二零年七月二日於懲教管理局

Nome

BIR n.º

valores

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» vigente, os
candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo
de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da sua publicação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 10 de Julho de 2020).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 2 de Julho de 2020.

典試委員會：

O Júri:
主席：維修及保養處處長

吳郁旺

正選委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

李家能

婁子康（職務主管）

Presidente: Ng Iok Wong, chefe da Divisão de Reparação e
Manutenção.
Vogais efectivos: Lei Ka Nang, técnico superior assessor
principal; e
Lao Chi Hong, técnico superior assessor (chefia funcional).

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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Anúncio

公 告
茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局心理學
範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及
填補開考有效期屆滿前本局出現的同一職程、職級及職務範疇
的職缺，經二零一九年九月四日第三十六期《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。現根據現行第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將投考人知
識考試（筆試）成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓
A座懲教管理局服務諮詢中心（查閱時間：週一至週四上午九
時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並
上載於本局網頁（http://w w w.dsc.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十四日於懲教管理局

局長

程况明

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», vigente, se encontra afixada no Centro
de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário
de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP
(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de
conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 2019, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de
provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de psicologia, da Direcção
dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta
Direcção de Serviços, na mesma carreira e área funcional, até
ao termo da validade do concurso.
Direcção dos Serviços Correccionais, aos 14 de Julho de
2020.
O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Lista

根據二零一九年十二月四日第四十九期《澳門特別行政區公
報》第二組內，刊登有關護理領域同等學歷認可考試之通告。現
公佈該考試成績如下：
合格之投考人：
姓名

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações
na área de enfermagem, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 4
de Dezembro de 2019, torna-se pública a lista classificativa da
prova de equiparação:
Candidatos aprovados:

分

備註

Nome

valores Obs.

1.º 黎雅菊 ........................................................... 66.00

1.º Lai Nga Kok....................................................... 66,00

2.º 林穎欣 ........................................................... 63.75

2.º Lam Weng Ian................................................... 63,75

3.º 尹柏怡 ........................................................... 58.00

3.º Wan Pak I........................................................... 58,00

4.º 何嘉慧 ........................................................... 57.75

4.º Ho Ka Wai.......................................................... 57,75

5.º 吳嘉輝 ........................................................... 56.00

5.º Ng Ka Fai............................................................ 56,00

6.º 李穎欣 ........................................................... 53.75

6.º Lei Weng Ian...................................................... 53,75

7.º 李慧琪 ........................................................... 51.75

7.º Lei Wai Kei........................................................ 51,75

8.º 麥嘉麟 ........................................................... 51.00

8.º Mak Ka Lon....................................................... 51,00

9.º 許美良 ........................................................... 50.75

9.º Hoi Mei Leong................................................... 50,75

10.º 甘智聰 ........................................................... 50.50

a）

10.º Kam Chi Chong................................................. 50,50

a)

11.º 劉紀瑩 ........................................................... 50.50

a）

11.º Lao Kei Ieng....................................................... 50,50

a)
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Nome

valores Obs.

姓名

分

備註

12.º Lee Ka I.............................................................. 50,25

12.º 李嘉儀 ........................................................... 50.25
13.º 范正揚 ........................................................... 50.00

a）

13.º Fan Cheng Ieong............................................... 50,00

a)

14.º 彭彥琴 ........................................................... 50.00

a）

14.º Peng Yen Chin................................................... 50,00

a)

Observações:

備註：

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes romanizados no caso de igualdade de classificação.

a）得分相同者按姓名字母排序。

Candidatos excluídos:

被淘汰之投考人：
姓名

Nome

備註

1. 陳健恆

a）

2. 陳華燊

a）

3. 張浩勤

b）

4. 郭戴瑋

a）

5. 黎靜宜

b）

6. 黎祖宜

b）

7. 李綺雯

a）

8. 梁凱晴

b）

9. 麥梓杰

a）

10. 黃達仁

a）

11. 黃曉欣

a）

12. 吳少鎣

a）

Obs.

1. Chan Kin Hang

a)

2. Chan Wa San

a)

3. Cheong Hou Kan

b)

4. Kuo Tai Wei

a)

5. Lai Cheng I

b)

6. Lai Chou I

b)

7. Lei I Man

a)

8. Leong Hoi Cheng

b)

9. Mak Chi Kit

a)

10. Vong Tat Ian

a)

11. Wong Hio Ian

a)

12. Wu Shaoying

a)

Observações:

備註：

a) Excluído por ter obtido uma classificação inferior a 50
valores;

a）考試成績低於50分而被淘汰；

b) Excluído por ter faltado à prova.

b）因缺席考試而被淘汰。
經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》
第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司
法上訴。

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer
contenciosamente nos termos do n.º 2 do artigo 25.º e seguintes
do Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.
(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de
6 de Julho de 2020).

（經二零二零年七月六日衛生局局長的批示確認）

Serviços de Saúde, aos 15 de Julho de 2020.

二零二零年七月十五日於衛生局

A Comissão para a Equiparação de Habilitações em Enfermagem:

護理同等學歷審查委員會：

Presidente: Ng San Fan, director da Escola Superior de Ciências de Saúde e Desporto do Instituto Politécnico de Macau.

主席：澳門理工學院健康科學及體育高等學校校長
成員：仁伯爵綜合醫院領導層助理職務的護士
高等教育局代表

何可寧

衛生局護士監督

梁寶鸞

陳穎茜

澳門理工學院健康科學及體育高等學校教師
（是項刊登費用為 $3,704.00）

吳新凡

Vogais: Chan Weng Sai, enfermeira-adjunta da Direcção do
Centro Hospitalar Conde de S. Januário;
Ho Ho Neng, representante da Direcção dos Serviços do Ensino Superior;
Leung Pou Lun, enfermeira-supervisora dos Serviços de
Saúde; e

林愛貞

Lam Oi Ching Bernice Nogueira, docente da Escola Superior de Ciências de Saúde e Desporto do Instituto Politécnico
de Macau.
(Custo desta publicação $ 3 704,00)
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公 告

Anúncios

（開考編號︰04119/01-TS）

(Ref. do Concurso n.º 04119/01-TS)

茲公佈，為填補衛生局人員編制內建築範疇高級技術員職
程第一職階首席高級技術員一個職缺，以及填補開考有效期屆
滿前出現的職缺，經二零一九年十一月二十七日第四十八期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告。現根據經第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
三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開
考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼在澳門若憲馬路
衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週
四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十
分），並上載於衛生局網頁（http://w w w.ssm.gov.mo）及行政公
職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零二零年七月十五日於衛生局

局長

李展潤
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Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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, se encontra afixada na Divisão de Pessoal
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços em http://www.ssm.gov.mo/,
e dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa
da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior principal, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de arquitectura,
do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 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 48, II Série, de 27 de Novembro de 2019.
Serviços de Saúde, aos 15 de Julho de 2020.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

第22/P/20號公開招標

根據行政管理委員會於二零二零年七月九日作出的決議，為
取得“向衛生局供應及安裝三套流動呼吸機及相關消耗物品”進
行公開招標。有意投標者可從二零二零年七月二十二日起，於辦公
日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位
於澳門水坑尾街258號百老匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管
理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門元肆拾叁元整（$43.00）以
取得本次招標的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局
司庫科），亦可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞
交投標書之截止時間為二零二零年八月二十一日下午五時三十
分。

開標將於二零二零年八月二十四日上午十時正在位於澳門水
坑尾街258號百老匯中心3樓C座的“會議室”舉行。

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Concurso Público n.º 22/P/20
Faz-se público que, por deliberação do Conselho Administrativo, de 9 de Julho de 2020, se encontra aberto o concurso
público para o «Fornecimento e instalação de três ventiladores
móveis e respectivos materiais consumíveis aos Serviços de
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 22 de
Julho de 2020, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das
14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados
sujeitos ao pagamento de $43,00 (quarenta e três patacas), a
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento:
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet na página
electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às
17,30 horas do dia 21 de Agosto de 2020.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 24 de Agosto
de 2020, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua do
Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.
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投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門元
壹萬陸仟貳佰元整（$16,200.00），或以抬頭人/受益人為“衛生
局”的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。
二零二零年七月十六日於衛生局
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A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução provisória no valor de $16 200,00 (dezasseis mil e duzentas
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor
equivalente.
Serviços de Saúde, aos 16 de Julho de 2020.

局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,734.00）

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

（開考編號︰05019/01-T）

(Ref. do Concurso n.º 05019/01-T)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術員職程第一
職階二等技術員（社會工作範疇）九個職 缺，以及填補開考有
效期屆滿前出現的職缺，經二零二零年一月二日第一期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務
能力評估對外開考通告。現根據經第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》
第二十 七條 規定，將 衛生 局專業或 職 務能力評 估 對外開考的
投考人確定名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯
爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛生局
網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.
safp.gov.mo）。

二零二零年七月十七日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que, nos termos do artigo 27.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, se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/
e dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de nove lugares vagos, em regime
de contrato administrativo de provimento, de técnico de 2.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de serviço social, dos Serviços de Saúde, 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 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2020.
Serviços de Saúde, aos 17 de Julho de 2020.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,303.00）

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

教 育 暨 青 年 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

公 告
茲特公告，有關公佈於二零二零年七月八日第二十八期《澳
門特別行政區公報》第二組的“為駿菁活動中心第一期大樓及露
天茶座進行優化工程＂公開招標，招標實體已按照招標方案第2
點的規定作出解答，並將之附於投標案卷內。

Anúncio
Faz-se saber que, em relação ao concurso público «Empreitada da obra de optimização do edifício (fase I) do Centro de
Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo e do café com
esplanada», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 8 de Julho de
2020, foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.º
do programa do concurso público, pela entidade que o realiza,
tendo os mesmos sido adicionados ao processo do concurso.
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投標者可於辦公時間內前往位於澳門約翰四世大馬路7-9號
一樓教育暨青年局檔案暨文書收發科查閱上述的解答。有關資
料亦可透過教育暨青年局網頁（http://www.dsej.gov.mo）下載。
二零二零年七月十六日於教育暨青年局
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Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis,
para consulta, durante o horário de expediente, na Secção de
Arquivo e Expediente Geral da DSEJ (Avenida de D. João
IV, n. os 7-9, 1.º andar, Macau), e na página electrónica da
DSEJ (http://www.dsej.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 16 de
Julho de 2020.

局長

老柏生

O Director dos Serviço, Lou Pak Sang.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

通 告

Avisos

第2/GD/2020號批示

Despacho n.º 2/GD/2020

經考慮第15/20 09號法律《領導及主管人員通則的基本規
定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補
充規定》第二十二條、十二月二十一日第81/92/M號法令第三條
第二款的規定，及行使在二零二零年一月十五日《澳門特別行政
區公報》第三期第二組第二副刊公佈的第5/2020號社會文化司
司長批示第四款所賦予的職權，作出本批示。

一、轉授予本局副局長梁慧琪以下屬管理教育廳、德育中
心、氹仔教育活動中心及學校督導人員範疇的權限：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由而提
交的累積年假申請作出決定；

（二）批准採用輪值工作；

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), no artigo 22.º do Regulamento
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do
estatuto do pessoal de direcção e chefia), no n.º 2 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, e no uso da
faculdade conferida pelo n.º 4 do Despacho da Secretária para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 5/2020, publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II
Série, 2.º Suplemento, de 15 de Janeiro de 2020, determino:
1. São subdelegadas na subdirectora destes Serviços, Leong
Vai Kei, as seguintes competências, no âmbito da gestão do
Departamento de Ensino, do Centro de Educação Moral, do
Centro de Actividades Educativas da Taipa e do pessoal de
Inspecção Escolar:
1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias
por motivos pessoais;
2) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

（三）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍
內運作的健康檢查委員會作檢查；

（四）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取
一天日津貼為限；

（五）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、
研討會、座談會、講座及其他同類的活動，以及批准有關人員在
上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活
動；

（六）按照法律規定，批准支付日津貼及啟程津貼；

（七）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或澳
門特別行政區所簽訂合同的文件；

3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de
Saúde;
4) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte
o direito à percepção de ajudas de custo por um dia;
5) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos,
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de
Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições referidas na alínea anterior;
6) Autorizar o pagamento de ajudas de custo diárias e de
embarque, nos termos legais;
7) Autorizar a restituição de documentos que não sejam pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de contratos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou
com a Região Administrativa Especial de Macau;
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（八）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱
該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（九）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨
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8) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude, com exclusão dos excepcionados por
lei;

（十）批准金額不超過五千澳門元的招待費；

9) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $250 000,00
(duzentas e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

（十一）在教育暨青年局職責範疇，簽署發給澳門特別行政

10) Autorizar despesas de representação até ao montante de
$5 000,00 (cinco mil) patacas;

青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財
貨和勞務的開支，但以二十五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁
免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

區及以外地方的實體和機構的文書；

（十二）批准發出存檔於教育暨青年局內與私立學校學生的
學歷文件有關的證明。

二、轉授予本局副局長龔志明以下屬管理教育研究暨資源

11) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no
âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude;
12) Autorizar a emissão de certidões relativas às habilitações
académicas dos alunos das instituições educativas particulares,
cujos processos se encontrem arquivados na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

廳、青年廳及法律人員範疇的權限：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由而提
交的累積年假申請作出決定；

（二）批准採用輪值工作；

（三）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍
內運作的健康檢查委員會作檢查；

（四）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取
一天日津貼為限；

（五）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、
研討會、座談會、講座及其他同類的活動，以及批准有關人員在
上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活
動；

（六）按照法律規定，批准支付日津貼及啟程津貼；

（七）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或澳
門特別行政區所簽訂合同的文件；

（八）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱
該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

2. São subdelegadas no subdirector destes Serviços, Kong
Chi Meng, as seguintes competências, no âmbito da gestão do
Departamento de Estudos e Recursos Educativos, do Departamento de Juventude e do pessoal que presta apoio jurídico:
1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias
por motivos pessoais;
2) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;
3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de
Saúde;
4) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte
o direito à percepção de ajudas de custo por um dia;
5) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos,
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de
Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições referidas na alínea anterior;
6) Autorizar o pagamento de ajudas de custo diárias e de
embarque, nos termos legais;
7) Autorizar a restituição de documentos que não sejam pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de contratos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou
com a Região Administrativa Especial de Macau;
8) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude, com exclusão dos excepcionados por
lei;
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（九）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨
青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財
貨和勞務的開支，但以二十五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁
免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（十）批准金額不超過五千澳門元的招待費；

（十一）在教育暨青年局職責範疇，簽署發給澳門特別行政
區及以外地方的實體和機構的文書。

三、轉授予本局教育研究暨資源廳廳長黃健武以下屬管理
該組織附屬單位及從屬機構範疇的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以十萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立
書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

四、轉授予本局教育廳廳長黃嘉祺以下屬管理該組織附屬
單位及從屬機構範疇的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以澳門幣十五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或
豁免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

五、轉授予本局青年廳廳長張敏輝以下屬管理該組織附屬
單位及從屬機構範疇的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以澳門幣十萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁
免訂立書面合同者，有關金額上限減半；
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9) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $250 000,00
(duzentas e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;
10) Autorizar despesas de representação até ao montante de
$5 000,00 (cinco mil) patacas;
11) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no
âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude.
3. São subdelegadas no chefe do Departamento de Estudos
e Recursos Educativos destes Serviços, Wong Kin Mou, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade
orgânica e organismos dependentes:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $100 000,00 (cem
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;
2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
4. São subdelegadas no chefe do Departamento de Ensino
destes Serviços, Wong Ka Ki, as seguintes competências, no
âmbito da gestão daquela subunidade orgânica e organismos
dependentes:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude, até ao montante de $150 000,00 (cento
e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de
contrato escrito;
2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
5. São subdelegadas na chefe do Departamento de Juventude
destes Serviços, Cheong Man Fai, as seguintes competências,
no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica e organismos dependentes:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $100 000,00 (cem
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;
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（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

六、轉授予本局學校管理暨行政廳廳長馮若梅以下屬管理
該組織附屬單位範疇的權限：

（一）批准特別假期以及就因個人理由而提交的累積年假申
請作出決定；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
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2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
6. São subdelegadas na chefe do Departamento de Gestão e
Administração Escolar destes Serviços, Fong Ieok Mui, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade
orgânica:
1) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de acumulação de férias por motivos pessoais;
2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.

行決定所需的文書。

七、轉授予本局學校管理暨行政廳廳長馮若梅以下屬管理
本局所有組織附屬單位及從屬機構範疇的權限：

7. São subdelegadas na chefe do Departamento de Gestão
e Administração Escolar destes Serviços, Fong Ieok Mui, as
seguintes competências, no âmbito da gestão de todas as sub
unidades orgânicas e organismos dependentes destes Serviços:

（一）簽署任用書，但領導及主管人員的任用除外；

1) Assinar os diplomas de provimento, com excepção do provimento do pessoal de direcção e chefia;

（二）以澳門特別行政區的名義，簽署行政任用合同；

2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de
Macau, nos contratos administrativos de provimento;

（三）簽署計算及結算教育暨青年局工作人員服務時間的證
明文件；

（四）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍
內運作的健康檢查委員會作檢查；

（五）按照法律規定，批准向有關工作人員發放經十二月
二十一日第87/89/ M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通
則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》
或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公
務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（六）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或
澳門特別行政區所簽訂合同的文件，但屬兩位副局長的權限除
外；

（七）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（八）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱
該等文件或發出該等文件的證明，但屬兩位副局長的權限或法
律另有規定者除外；

（九）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨
青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財

3) Assinar documentos comprovativos de contagem e liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;
4) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de
Saúde;
5) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M,
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo
pessoal, nos termos legais;
6) Autorizar a restituição de documentos que não sejam pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de contratos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou
com a Região Administrativa Especial de Macau, excepto no
âmbito das competências previstas dos subdirectores;
7) Autorizar o seguro de pessoal, material, equipamento,
imóveis e viaturas;
8) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude, excepto no âmbito das competências
previstas dos subdirectores, ou com exclusão dos excepcionados por lei;
9) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Adminis-
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貨和勞務的開支，但以十五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁免
訂立書面合同者，有關金額上限減半；

10613

trativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude, até ao montante de $150 000,00 (cento
e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de
contrato escrito;

（十）批准教育暨青年局運作所必需的每月固定開支，例如
設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服務費、公共地方的開支
或其他同類開支。

八、轉授予本局社會暨教育輔助處處長薛榮滔以下屬管理該
組織附屬單位範疇的權限：

（一）批准特別假期以及就因個人理由而提交的累積年假申
請作出決定；

（二）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立
書面合同者，有關金額上限減半；

（三）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

九、轉授予本局財政暨財產管理處處長鄭嘉瑜在管理本局
所有組織附屬單位及從屬機構範疇內，批准作出由載於澳門特
別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章節中的撥款承擔
的、用於進行工程及取得財貨和勞務開支的權限，但以五萬澳門
元為限。

十、轉授予本局中學暨技術職業教育處處長梁怡安、學前暨
小學教育處處長吳美琪及延續教育處處長黃志勇在管理該組織
附屬單位範疇內，批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於
教育暨青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及
取得財貨和勞務開支的權限，但以五萬澳門元為限。

十一、轉授予本局教育研究暨教育改革輔助處處長鄭錫杰、
教育設備處處長黃超然、組織暨資訊處處長黎玉燕、青年結社培
訓暨輔導處處長張子軒、學校體育暨課餘活動事務處代處長蔡
敏芝及人事處處長梁麗卿在管理該組織附屬單位範疇內，批准

10) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais
certos e necessários ao funcionamento do serviço, como sejam
as de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis,
do pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza,
despesas de condomínio ou de outras da mesma natureza.
8. São subdelegadas no chefe da Divisão de Apoios Sócio-Educativos destes Serviços, Sit Weng Tou, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:
1) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de acumulação de férias por motivos pessoais;
2) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de $50 000,00
(cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de
contrato escrito;
3) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
9. É subdelegada na chefe da Divisão de Gestão Financeira e
Patrimonial destes Serviços, Chiang Ka U, a competência para
autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de
bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da
tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa
Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta
mil) patacas, no âmbito da gestão de todas as subunidades orgânicas e organismos dependentes da Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude.
10. É subdelegada no chefe da Divisão de Ensino Secundário e Técnico-Profissional, Leong I On, na chefe da Divisão
de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Ng Mei Kei, e
no chefe da Divisão de Extensão Educativa, Wong Chi Iong, a
competência para autorizar despesas com a realização de obras
e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região
Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de $50 000,00
(cinquenta mil) patacas, no âmbito da gestão daquelas subunidades orgânicas.
11. É subdelegada no chefe da Divisão de Estudos e Apoio
à Reforma Educativa, Cheang Sek Kit, no chefe da Divisão de
Equipamentos Educativos, Wong Chio In, na chefe da Divisão
de Organização e Informática, Lai Iok In, no chefe da Divisão
de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil, Luís Gomes,
na chefe, substituta, da Divisão de Desporto Escolar e Ocupação de Tempos Livres, Choi Man Chi, e na chefe da Divisão
de Gestão de Pessoal, Leong Lai Heng, a competência para
autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de
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作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表
章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和勞務開支的
權限，但以五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立書面合同
者，有關金額上限減半。

十二、轉授予樂富中葡幼稚園、何東中葡小學、氹仔中葡小
學、路環中葡小學、二龍喉中葡小學、北區中葡小學、高美士中葡
中學、中葡職業技術學校、鄭觀應公立學校及石排灣公立學校的
領導機關，就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定的權
限。

十三、轉授予樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校
長何艷華、氹仔中葡小學校長黃烈、路環中葡小學校長陳燕芬、
二龍喉中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes及北區中葡小
學校長葉惠瑜在管理該從屬機構範疇內，批准作出由載於澳門
特別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章節中的撥款承
擔的、用於進行工程及取得財貨和勞務開支的權限，但以一萬
五千澳門元為限。

十四、轉授予高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術
學校校長陳英倫、鄭觀應公立學校校長陳家敏及石排灣公立學
校校長韓旭在管理該從屬機構範疇內，批准作出由載於澳門特
別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章節中的撥款承擔
的、用於進行工程及取得財貨和勞務開支的權限，但以五萬澳門
元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立書面合同者，有關金額上限減
半。

十五、轉授予本局文件、資訊暨公共關係中心主任曾曉茵以
下屬管理該組織附屬單位範疇的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以二萬五千澳門元為限；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。
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bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da
tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil)
patacas, no âmbito da gestão daquelas subunidades orgânicas,
sendo este valor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito.
12. É subdelegada nos órgãos de direcção do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol, da Escola Primária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, da Escola Luso-Chinesa da Taipa, da
Escola Luso-Chinesa de Coloane, da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, da
Escola Oficial Zheng Guanying e da Escola Oficial de Seac Pai
Van a competência para decidir sobre pedidos de acumulação
de férias por motivos pessoais.
13. É subdelegada na directora do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol, Leong Hin Kun, na directora da Escola
Primária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, no
director da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Wong Lit, na directora da Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chan In Fan, na
directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina
Carmelita Gomes, e na directora da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, Ip Wai U, a competência para autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens
e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da tabela
de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial
de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil) patacas,
no âmbito da gestão daqueles organismos dependentes.
14. É subdelegada no director da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Leong Iao Cheng, no director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Chan Ieng
Lon, na directora da Escola Oficial Zheng Guanying, Chan Ka
Man, e no director da Escola Oficial de Seac Pai Van, Hon Iok,
a competência para autorizar despesas com a realização de
obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações
inscritas no capítulo da tabela de despesas do orçamento da
Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante
de $50 000,00 (cinquenta mil) patacas, no âmbito da gestão
daqueles organismos dependentes, sendo este valor reduzido a
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito.
15. São subdelegadas na directora do Centro de Documentação, Informação e Relações Públicas destes Serviços, Tsang
Hio Ian, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $25 000,00 (vinte
e cinco mil) patacas;
2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
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十六、轉授予本局教育資源中心主任簡燕萍、成人教育中心
主任黃達財、語言推廣中心主任黃崢志、氹仔教育活動中心主任
蘇智敏、教育心理輔導暨特殊教育中心主任馮紫華、德育中心主
任陳藝康、黑沙環青年活動中心代主任譚惠嬌、青年試館主任
盧靜、外港青年活動中心主任陳煥珊及駿菁活動中心代主任梁
懿德以下屬管理該從屬機構範疇的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以二萬五千澳門元為限；
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16. São subdelegadas na directora do Centro de Recursos
Educativos, Kan In Peng, no director do Centro de Educação
Permanente, Wong Tat Choi, no director do Centro de Difusão
de Línguas, Wong Chang Chi, na directora do Centro de Actividades Educativas da Taipa, Sou Chi Man, na directora do
Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial, Fong
Chi Wa, no director do Centro de Educação Moral, Chan Ngai
Hong, na directora, substituta, do Centro de Actividades Juvenis da Areia Preta, Tam Wai Kio, na directora do Centro de
Experimentação para Jovens, Lou Cheng, na directora do Centro de Actividades Juvenis do Porto Exterior, Chan Wun San,
e na directora, substituta, do Centro de Actividades Juvenis do
Bairro do Hipódromo, Leong I Tak, as seguintes competências, no âmbito da gestão daqueles organismos dependentes:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, até ao montante de $25 000,00 (vinte
e cinco mil) patacas;

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

十七、轉授予本局學校督導協調員區燕興以下屬管理該範疇
的權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青
年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨
和勞務的開支，但以五萬澳門元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
17. São subdelegadas na coordenadora da Inspecção Escolar
destes Serviços, Ao In Heng, as seguintes competências, no
âmbito da gestão daquela área:
1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de $50 000,00
(cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de
contrato escrito;

書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執
行決定所需的文書。

十八、轉授予中學暨技術職業教育處處長梁怡安、學前暨小
學教育處處長吳美琪、延續教育處處長黃志勇、青年結社培訓
暨輔導處處長張子軒、學校體育暨課餘活動事務處代處長蔡敏
芝、財政暨財產管理處處長鄭嘉瑜、人事處處長梁麗卿、樂富中
葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校長何艷華、氹仔中葡小
學校長黃烈、路環中葡小學校長陳燕芬、二龍喉中葡小學校長
Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡小學校長葉惠瑜、中葡
職業技術學校校長陳英倫、鄭觀應公立學校校長陳家敏及石排

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da
Região Administrativa Especial de Macau.
18. É subdelegada no chefe da Divisão de Ensino Secundário
e Técnico-Profissional, Leong I On, na chefe da Divisão de
Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Ng Mei Kei, no chefe da Divisão de Extensão Educativa, Wong Chi Iong, no chefe
da Divisão de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil,
Luís Gomes, na chefe, substituta, da Divisão de Desporto Escolar e Ocupação de Tempos Livres, Choi Man Chi, na chefe
da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, Chiang Ka U,
na chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Leong Lai Heng, na
directora do Jardim de Infância Luso- Chinês Girassol,
Leong Hin Kun, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, no director da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Wong Lit, na directora da Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chan In Fan, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina Carmelita Gomes, na
directora da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte,
Ip Wai U, no director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Chan Ieng Lon, na directora da Escola Oficial Zheng
Guanying, Chan Ka Man, e no director da Escola Oficial de
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灣公立學校校長韓旭簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編
製卷宗及執行決定所需的文書的權限。

十九、轉授予樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校
長何艷華、氹仔中葡小學校長黃烈、路環中葡小學校長陳燕芬、
二龍喉中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡小
學校長葉惠瑜、高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術學
校校長陳英倫、鄭觀應公立學校校長陳家敏及石排灣公立學校
校長韓旭批准需要接受特殊教育的學生以選讀科目的方式修讀
課程，並提供同樣的最後評核考試的權限。

二十、對於是次轉授予的簽署發送文書的權限，不包括發送
澳門特別行政區行政長官辦公室、司長辦公室、廉政公署、審計
署、警察總局、海關、立法會及司法機關。

二十一、本轉授權限不妨礙收回權及監管權。

二十二、對行使本 轉授權限而作出的行為，得提起 必要訴
願。

二十三、透過經本人認可並在《澳門特別行政區公報》刊登
的批示，教育暨青年局兩位副局長及學校管理暨行政廳廳長認
為有利於部門的良好運作時，可將有關權限轉授予屬下組織附
屬單位的主管人員。

二十四、追認前教育廳廳長江毅自二零一九年十二月二十日
起至二零二零年三月五日，所作出有關本批示第四款所指的行
為。

二十五、追認前學校督導協調員黃懿蓮自二零一九年十二月
二十日起至二零二零年三月十二日，所作出有關本批示第十七款
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Seac Pai Van, Hon Iok, a competência para assinar o expediente necessário à mera instrução dos processos e à execução das
decisões, dirigido a entidades da Região Administrativa Especial de Macau.
19. É subdelegada na directora do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol, Leong Hin Kun, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, no director da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Wong Lit, na directora
da Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chan In Fan, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina Carmelita Gomes, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa
do Bairro Norte, Ip Wai U, no director da Escola Secundária
Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Leong Iao Cheng, no
director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Chan
Ieng Lon, na directora da Escola Oficial Zheng Guanying,
Chan Ka Man, e no director da Escola Oficial de Seac Pai Van,
Hon Iok, a competência para autorizar os alunos com necessidades educativas especiais a frequentar cursos em regime de
disciplinas e prestar, nas mesmas condições, as provas finais de
avaliação.
20. A presente subdelegação, referente à competência para
a assinatura, não abrange o expediente dirigido aos Gabinetes
do Chefe do Executivo ou dos Secretários, ao Comissariado
contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos Órgãos Judiciais da Região Administrativa Especial de Macau.
21. A presente subdelegação de competências é feita sem
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
22. Dos actos praticados no uso da presente subdelegação de
competências cabe recurso hierárquico necessário.
23. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau e por mim homologado, os
subdirectores da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e a chefe do Departamento de Gestão e Administração
Escolar podem subdelegar, no pessoal de chefia das subunidades deles dependentes, as competências que julguem adequadas ao bom funcionamento dos serviços.
24. São ratificados os actos praticados pelo ex-chefe do Departamento de Ensino, Kong Ngai, de 20 de Dezembro de 2019
a 5 de Março de 2020, referidos no n.º 4 do presente despacho.

所指的行為。

二十六、追認前學校體育暨課餘活動事務處處長張子軒自二
零一九年十二月二十日起至二零二零年三月十七日，所作出有關
本批示第十一款及第十八款所指的行為。

二十七、追認前駿菁活動中心主任梁永滿自二零一九年十二
月二十日起至二零二零年三月三十一日，所作出有關本批示第
十六款所指的行為。

二十八、自二零一九年十二月二十日起，在本轉授權限範圍內
所作出的行為，均予以追認；但對於石排灣公立學校的領導機關

25. São ratificados os actos praticados pela ex-coordenadora
da Inspecção Escolar, Wong I Lin, de 20 de Dezembro de 2019
a 12 de Março de 2020, referidos no n.º 17 do presente despacho.
26. São ratificados os actos praticados pelo ex-chefe da Divisão de Desporto Escolar e Ocupação de Tempos Livres, Luís
Gomes, de 20 de Dezembro de 2019 a 17 de Março de 2020,
referidos nos n.os 11 e 18 do presente despacho.
27. São ratificados os actos praticados pelo ex-director do
Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo,
Leong Weng Mun, de 20 de Dezembro de 2019 a 31 de Março
de 2020, referidos no n.º 16 do presente despacho.
28. São ratificados todos os actos praticados no âmbito da
presente subdelegação de competências, desde 20 de Dezembro de 2019, sendo, no entanto, ratificados os actos praticados
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及校長韓旭，僅須追認自二零二零年一月十五日起至本批示公佈
日，在本轉授權限範圍內所作出的行為。
二十九、本批示自公佈日起生效，但不影響以上數款規定的
適用。

第3/GD/2020號批示
經考慮第15/20 09號法律《領導及主管人員通則的基本規
定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補
充規定》第二十二條及第二十三條，以及十二月二十一日第81/92/
M號法令第三條第二款的規定，作出本批示。
一、授予本局副局長梁慧琪以下屬管理教育廳、德育中心、
氹仔教育活動中心及學校督導人員範疇的權限：
（一）向上級建議採取認為有利於部門正常和有效運作的
措施；
（二）匯報關於需上級批示的事宜，完備有關資料及必要時
就擬採取的決定提供意見；
（三）確保遵守適用於教育及青年範疇內的法律及規章，並
為此制訂所需的指示；
（四）按照活動計劃及根據上級指示，行使獲授予的權力，
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pelos órgãos de direcção e pelo director da Escola Oficial de
Seac Pai Van, Hon Iok, desde 15 de Janeiro de 2020 até à data
de publicação deste despacho.
29. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Despacho n.º 3/GD/2020
Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal
de Direcção e Chefia), nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do
estatuto do pessoal de direcção e chefia) e no n.º 2 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, determino:
1. São delegadas na subdirectora destes Serviços, Leong Vai
Kei, as seguintes competências, no âmbito da gestão do Departamento de Ensino, do Centro de Educação Moral, do Centro
de Actividades Educativas da Taipa e do pessoal de Inspecção
Escolar:
1) Propor superiormente as providências que julgar convenientes para o normal e eficaz funcionamento dos serviços;
2) Informar sobre os assuntos que devam ser submetidos a
despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo
esclarecimento e, se necessário, emitir parecer relativo à decisão a tomar;
3) Assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos
aplicáveis na área da educação e juventude, elaborando as instruções que, para o efeito, se mostrem necessárias;

（五）協調及跟進教育暨青年局預算的執行；

4) Decidir, em conformidade com os planos de actividades
e com as orientações superiormente estabelecidas, sobre os
assuntos para cuja resolução lhe sejam atribuídos poderes delegados;

（六）在教育及青年範疇內，與澳門特別行政區或外地的其

5) Coordenar e acompanhar a execução do orçamento da
DSEJ;

就解決有關的事宜作出決定；

他組織及實體合作；
（七）建議人員的委任，以及就分配任用人員作出決定；

6) Colaborar com outros organismos e entidades da Região
Administrativa Especial de Macau ou do exterior, nas áreas da
educação e da juventude;
7) Propor nomeações e decidir sobre a afectação do pessoal;

（八）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；
（九）訂定輪值工作的開始與結束時間，以及訂定有關輪值
表；
（十）批准不超越法定上限的超時工作；
（十一）批准享受年假；

8) Homologar o resultado da avaliação do desempenho, com
excepção do pessoal de chefia;
9) Fixar a hora de início e termo dos turnos do trabalho, assim como estabelecer as respectivas escalas;
10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias, até ao limite legalmente previsto;
11) Autorizar o gozo de férias;

（十二）就因工作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

12) Decidir sobre pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço;

（十三）對工作人員的缺勤解釋作出決定；

13) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores;
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（十四）確認工作人員在免除上班時段提供工作作出補償；

14) Confirmar a prestação de trabalho pelo trabalhador nos
períodos de dispensa de serviço, para efeitos de compensação;

（十五）透過批示確定學校督導協調員、中心主任及職務主

15) Determinar a substituição do coordenador da Inspecção
Escolar, dos directores de centros e das chefias funcionais,
através de despacho;

管的代任；

（十六）批准提供存檔於教育暨青年局內與已撤銷的利宵中
學有關的文件資訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法
律另有規定者除外；

（十七）確認在非高等教育不同階段擔任教學職務的學歷
及資格；

（十八）批准私立補充教學輔助中心執照續期；

（十九）批准更改私立補充教學輔助中心協調員、教學輔助
人員以及確認其符合學歷與資格；

（二十）確保學校在熱帶氣旋、暴雨及特殊天氣情況下遵守
第105/2016號社會文化司司長批示的規定採取相應的措施；

16) Autorizar a informação, consulta ou emissão de certidões de documentos relativos ao extinto Liceu de Macau, arquivados na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude,
com exclusão dos excepcionados por lei;
17) Confirmar as habilitações e qualificações para o exercício da função docente, nos diferentes níveis do ensino não
superior;
18) Autorizar a renovação do alvará dos centros de apoio pedagógico complementar particulares;
19) Autorizar a mudança de coordenador e do pessoal de
apoio pedagógico dos centros de apoio pedagógico complementar particulares e confirmar as habilitações académicas e
as qualificações exigidas;
20) Assegurar o cumprimento das medidas a adoptar pelas
escolas, em situações de tempestade tropical e chuva intensa,
previstas no Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura n.º 105/2016;

（二十一）執行所賦予的其他權限。

21) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas.

二、授予本局副局長龔志明以下屬管理教育研究暨資源廳、

2. São delegadas no subdirector destes Serviços, Kong Chi
Meng, as seguintes competências, no âmbito da gestão do Departamento de Estudos e Recursos Educativos, do Departamento de Juventude e do pessoal que presta apoio jurídico:

青年廳及法律人員範疇的權限：

（一）向上級建議採取認為有利於部門正常和有效運作的
措施；

（二）匯報關於需上級批示的事宜，完備有關資料及必要時
就擬採取的決定提供意見；

（三）確保遵守適用於教育及青年範疇內的法律及規章，並
為此制訂所需的指示；

（四）按照活動計劃及根據上級指示，行使獲授予的權力，
就解決有關的事宜作出決定；

1) Propor superiormente as providências que julgar convenientes para o normal e eficaz funcionamento dos serviços;
2) Informar sobre os assuntos que devam ser submetidos a
despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo
esclarecimento e, se necessário, emitir parecer relativo à decisão a tomar;
3) Assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos
aplicáveis na área da educação e juventude, elaborando as instruções que, para o efeito, se mostrem necessárias;
4) Decidir, em conformidade com os planos de actividades
e com as orientações superiormente estabelecidas, sobre os
assuntos para cuja resolução lhe sejam atribuídos poderes delegados;

（五）協調及跟進教育暨青年局預算的執行；

5) Coordenar e acompanhar a execução do orçamento da
DSEJ;

（六）在教育及青年範疇內，與澳門特別行政區或外地的其

6) Colaborar com outros organismos e entidades da Região
Administrativa Especial de Macau ou do exterior, nas áreas da
educação e da juventude;

他組織及實體合作；

（七）建議人員的委任，以及就分配任用人員作出決定；

（八）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；

7) Propor nomeações e decidir sobre a afectação do pessoal;
8) Homologar o resultado da avaliação do desempenho, com
excepção do pessoal de chefia;

N.º 30 — 22-7-2020

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

（九）訂定輪值工作的開始與結束時間，以及訂定有關輪值
表；

（十）批准不超越法定上限的超時工作；
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9) Fixar a hora de início e termo dos turnos do trabalho, assim como estabelecer as respectivas escalas;
10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias, até ao limite legalmente previsto;
11) Autorizar o gozo de férias;

（十一）批准享受年假；

（十二）就因工作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

（十三）對工作人員的缺勤解釋作出決定；

（十四）確認工作人員在免除上班時段提供工作以作補償；

（十五）透過批示確定中心主任及職務主管的代任；

（十六）執行所賦予的其他權限。

三、授予本局學校管理暨行政廳廳長馮若梅以下屬管理該
組織附屬單位範疇的權限：

（一）向上級建議採取認為有利於該組織附屬單位正常和
有效運作的措施；

（二）匯報關於該組織附屬單位需上級批示的事宜，完備有
關資料及必要時就擬採取的決定提供意見；

（三）批准不超越法定上限的超時工作；

12) Decidir sobre pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço;
13) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores;
14) Confirmar a prestação de trabalho pelo trabalhador nos
períodos de dispensa de serviço, para efeitos de compensação;
15) Determinar a substituição dos directores de centros e das
chefias funcionais, através de despacho;
16) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas.
3. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão e
Administração Escolar destes Serviços, Fong Ieok Mui, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade
orgânica:
1) Propor superiormente as providências que julgar convenientes para o normal e eficaz funcionamento daquela subunidade orgânica;
2) Informar sobre os assuntos, relativos àquela subunidade,
que devam ser submetidos a despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo esclarecimento e, se necessário,
emitir parecer relativo à decisão a tomar;
3) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias até ao limite legalmente previsto;
4) Autorizar o gozo de férias;

（四）批准享受年假；

5) Decidir sobre pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço;

（五）就因工作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

6) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores.

（六）對工作人員的缺勤解釋作出決定。

4. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão e Administração Escolar destes Serviços, Fong Ieok Mui, as seguintes competências, no âmbito da gestão de todas as subunidades
orgânicas e organismos dependentes destes Serviços:

四、授予本局學校管理暨行政廳廳長馮若梅以下屬管理本
局所有組織附屬單位及從屬機構範疇的權限：

1) Assinar as guias de apresentação a Serviços da Região
Administrativa Especial de Macau;
（一）簽署前往澳門特別行政區其他部門的報到憑證；

（二）准許以澳門特別行政區預算內關於教育暨青年局的開
支表章節所載的撥款應付的開支的處理、結算和支付，但以澳
門幣十萬元為限，並需根據第15/2017號法律《預算綱要法》第
三十一條至第三十四條的規定，證實為合法、有預留款項和已獲
有權限實體准許；

2) Autorizar o processamento, a liquidação e o pagamento
das despesas que devam ser satisfeitas por conta das dotações
inscritas no capítulo da tabela de despesa do orçamento da
Região Administrativa Especial de Macau, relativo à Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de
$100 000,00 (cem mil) patacas, verificados os pressupostos
de legalidade, cabimentação e autorização pela entidade
competente, conforme o disposto nos artigos 31.º a 34.º da
Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental);
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（三）簽署教育暨青年局人員的衛生護理證；

3) Assinar os cartões de acesso aos cuidados de saúde do
pessoal da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;

（四）按照法律規定，處理第14/2009號法律《公務人員職程

4) Processar, nos termos da lei, as mudanças de escalão previstas na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e na Lei n.º 12/2010 (Regime das carreiras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais
do ensino não superior);

制度》及第12/2010號法律《非高等教育公立學校教師及教學助
理員職程制度》規定的晉階；

（五）按照法律規定，發給十二月二十一日第87/89/M號法
令核准的《澳門公共行政工作人員通則》規定的確定終止職務補
償；

（六）按照法律規定，分配公費住宅電話；

（七）確保遵守適用於行政範疇內的法律及規章，並為此制
訂所需的指示。

五、授予本局社會暨教育輔助處處長薛榮滔以下屬管理該
組織附屬單位範疇的權限：

（一）向上級建議採取認為有利於該組織附屬單位正常和
有效運作的措施；

（二）匯報關於該組織附屬單位需上級批示的事宜，完備有
關資料及必要時就擬採取的決定提供意見；

（三）批准不超越法定上限的超時工作；

5) Atribuir, nos termos da lei, a compensação em caso de
cessação definitiva de funções, prevista no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro;
6) Atribuir, nos termos da lei, telefones residenciais, por conta da Administração;
7) Assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos
aplicáveis na área administrativa, elaborando as instruções
que, para o efeito, se mostrem necessárias.
5. São delegadas no chefe da Divisão de Apoios Sócio-Educativos destes Serviços, Sit Weng Tou, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:
1) Propor superiormente as providências que julgar convenientes para o normal e eficaz funcionamento daquela subunidade orgânica;
2) Informar sobre os assuntos, relativos àquela subunidade,
que devam ser submetidos a despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo esclarecimento e, se necessário,
emitir parecer relativo à decisão a tomar;
3) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias até ao limite legalmente previsto;
4) Autorizar o gozo de férias;

（四）批准享受年假；

（五）就因工作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

5) Decidir sobre pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço;
6) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores.

（六）對工作人員的缺勤解釋作出決定。

六、授予本局文件、資訊暨公共關係中心主任曾曉茵以下屬
管理該組織附屬單位範疇的權限：

（一）批准不超越法定上限的超時工作；

6. São delegadas na directora do Centro de Documentação,
Informação e Relações Públicas destes Serviços, Tsang Hio
Ian, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela
subunidade orgânica:
1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias, até ao limite legalmente previsto;
2) Autorizar o gozo de férias;

（二）批准享受年假；

（三）對工作人員的缺勤解釋作出決定。

七、授予財政暨財產管理處處長鄭嘉瑜，根據第2/2018號行
政法規《預算綱要法施行細則》第八十九條第一款規定，批准出
納活動款項的提取的權限。

八、授予以下單位主管在該組織附屬單位範疇內，根據第

3) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores.
7. É delegada na chefe da Divisão de Gestão Financeira e
Patrimonial, Chiang Ka U, a competência para a realização
de saídas por operações de tesouraria, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 89.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental).
8. É delegada nas seguintes chefias, no âmbito da gestão das
respectivas subunidades orgânicas, a competência para a realização de saídas por operações de tesouraria, revertidas a favor
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2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第八十九條第一款規
定，為交付予學生福利基金，批准出納活動款項的提取的權限：

（一）教育研究暨資源廳廳長黃健武；
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do Fundo de Acção Social Escolar, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 89.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental):
1) Chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos, Wong Kin Mou;
2) Chefe do Departamento de Ensino, Wong Ka Ki;

（二）教育廳廳長黃嘉祺；

3) Chefe do Departamento de Juventude, Cheong Man Fai;
4) Coordenadora da Inspecção Escolar, Ao In Heng;

（三）青年廳廳長張敏輝；

5) Chefe da Divisão de Apoios Sócio-Educativos, Sit Weng
Tou;

（四）學校督導協調員區燕興；

6) Directora do Centro de Documentação, Informação e Relações Públicas, Tsang Hio Ian;

（五）社會暨教育輔助處處長薛榮滔；

（六）文件、資訊暨公共關係中心主任曾曉茵；

（七）教育資源中心主任簡燕萍、氹仔教育活動中心主任蘇
智敏、成人教育中心主任黃達財、語言推廣中心主任黃崢志、教
育心理輔導暨特殊教育中心主任馮紫華、德育中心主任陳藝康、
黑沙環青年活動中心代主任譚惠嬌、青年試館主任盧靜、外港
青年活動中心主任陳煥珊及駿菁活動中心代主任梁懿德；

（八）樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校長何艷
華、氹仔中葡小學校長黃烈、路環中葡小學校長陳燕芬、二龍喉
中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡小學校長
葉惠瑜、高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術學校校長
陳英倫、鄭觀應公立學校校長陳家敏及石排灣公立學校校長韓
旭。

九、授予樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校長何
艷華、氹仔中葡小學校長黃烈、路環中葡小學校長陳燕芬、二龍
喉中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡小學校
長葉惠瑜、高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術學校校
長陳英倫、鄭觀應公立學校校長陳家敏及石排灣公立學校校長
韓旭，批准不超越法定上限的超時工作的權限。

十、授予樂富中葡幼稚園、何東中葡小學、氹仔中葡小學、
路環中葡小學、二龍喉中葡小學、北區中葡小學、高美士中葡中

7) Directora do Centro de Recursos Educativos, Kan In
Peng, directora do Centro de Actividades Educativas da Taipa,
Sou Chi Man, director do Centro de Educação Permanente,
Wong Tat Choi, director do Centro de Difusão de Línguas,
Wong Chang Chi, directora do Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial, Fong Chi Wa, director do Centro
de Educação Moral, Chan Ngai Hong, directora, substituta,
do Centro de Actividades Juvenis da Areia Preta, Tam Wai
Kio, directora do Centro de Experimentação para Jovens, Lou
Cheng, directora do Centro de Actividades Juvenis do Porto
Exterior, Chan Wun San, e directora, substituta, do Centro de
Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo, Leong I Tak;
8) Directora do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol,
Leong Hin Kun, directora da Escola Primária Luso-Chinesa
Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, director da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Wong Lit, directora da Escola Luso-Chinesa
de Coloane, Chan In Fan, directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina Carmelita Gomes, directora da
Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, Ip Wai U,
director da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga
Gomes, Leong Iao Cheng, director da Escola Luso-Chinesa
Técnico-Profissional, Chan Ieng Lon, directora da Escola
Oficial Zheng Guanying, Chan Ka Man, e director da Escola
Oficial de Seac Pai Van, Hon Iok.
9. É delegada na directora do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol, Leong Hin Kun, na directora da Escola Primária
Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, no director
da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Wong Lit, na directora da
Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chan In Fan, na directora
da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina Carmelita Gomes, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa do
Bairro Norte, Ip Wai U, no director da Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes, Leong Iao Cheng, no director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Chan Ieng
Lon, na directora da Escola Oficial Zheng Guanying, Chan Ka
Man, e no director da Escola Oficial de Seac Pai Van, Hon Iok,
a competência para autorizar a prestação de serviço em regime
de horas extraordinárias até ao limite legalmente previsto.
10. É delegada nos órgãos de direcção do Jardim de Infância
Luso-Chinês Girassol, da Escola Primária Luso-Chinesa Sir
Robert Ho Tung, da Escola Luso-Chinesa da Taipa, da Escola
Luso-Chinesa de Coloane, da Escola Primária Luso-Chinesa
da Flora, da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte,
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da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes,
da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, da Escola Oficial Zheng Guanying e da Escola Oficial de Seac Pai Van, a
competência para decidir sobre pedidos de transferência de
férias por conveniência de serviço.

十一、本授予權限不妨礙收回權及監管權。

11. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

十二、對行使本授予權限而作出之行為，得提起必要訴願。

12. Dos actos praticados no uso da presente delegação de
competências cabe recurso hierárquico necessário.

十三、透過經本人認可並在《澳門特別行政區公報》刊登的

13. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau e por mim homologado, os
subdirectores da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o chefe do Departamento de Gestão e Administração
Escolar podem subdelegar, no pessoal de chefia das subunidades delas dependentes, as competências que julguem adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

批示，教育暨青年局兩位副局長及學校管理暨行政廳廳長認為
有利於部門的良好運作時，可將有關權限轉授予屬下組織附屬
單位的主管人員。

十四、追認學校管理暨行政廳廳長馮若梅自二零一九年六月
十一日起至本批示公佈日，所作出有關本批示第三款及第四款
所指的行為。

十五、追認財政暨財產管理處處長鄭嘉瑜自二零一九年六月
十七日起至本批示公佈日，所作出有關本批示第七款所指的行
為。

十六、追認教育廳廳長黃嘉祺自二零二零年三月六日起、青
年廳廳長張敏輝自二零一九年四月一日起、學校督導協調員區燕
興自二零二零年三月十三日起、氹仔教育活動中心代主任蘇智敏
自二零一八年十二月三日起至二零一九年五月十四日、氹仔教育
活動中心主任蘇智敏自二零一九年五月十五日起、黑沙環青年活
動中心代主任譚惠嬌自二零二零年三月三十日起、駿菁活動中心
代主任梁懿德自二零二零年四月一日起、北區中葡小學校長葉惠
瑜自二零一八年八月一日起、鄭觀應公立學校校長陳家敏自二零
一九年八月一日起、石排灣公立學校校長韓旭自二零二零年一月
十五日起至本批示公佈日，所作出有關本批示第八款所指的行
為。

14. São ratificados os actos, referidos nos n.os 3 e 4 do presente despacho, praticados pela chefe do Departamento de Gestão
e Administração Escolar, Fong Ieok Mui, de 11 de Junho de
2019 até à data de publicação deste despacho.
15. São ratificados os actos, referidos no n.º 7 do presente
despacho, praticados pela chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, Chiang Ka U, de 17 de Junho de 2019 até à
data de publicação deste despacho.
16. São ratificados os actos praticados nos termos do n.º 8
do presente despacho pelo chefe do Departamento de Ensino,
Wong Ka Ki, a partir de 6 de Março de 2020, pela chefe do
Departamento de Juventude, Cheong Man Fai, a partir de 1
de Abril de 2019, pela coordenadora da Inspecção Escolar,
Ao In Heng, a partir de 13 de Março de 2020, pela directora,
substituta, do Centro de Actividades Educativas da Taipa, Sou
Chi Man, de 3 de Dezembro de 2018 a 14 de Maio de 2019,
pela directora do Centro de Actividades Educativas da Taipa,
Sou Chi Man, a partir de 15 de Maio de 2019, pela directora,
substituta, do Centro de Actividades Juvenis da Areia Preta,
Tam Wai Kio, a partir de 30 de Março de 2020, pela directora, substituta, do Centro de Actividades Juvenis do Bairro do
Hipódromo, Leong I Tak, a partir de 1 de Abril de 2020, pela
directora da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte,
Ip Wai U, a partir de 1 de Agosto de 2018, pela directora da
Escola Oficial Zheng Guanying, Chan Ka Man, a partir de 1
de Agosto de 2019, pelo director da Escola Oficial de Seac Pai
Van, Hon Iok, desde 15 de Janeiro de 2020 até à data de publicação deste despacho.

十七、追認前代中心主任梁永滿自二零一九年二月八日至
十五日、二零一九年二月十八日至三月三十一日，前中心主任梁
永滿自二零一九年四月一日起至二零二零年三月三十一日，就管
理駿菁活動中心所作出有關本批示第八款所指的行為。

十八、追認上述第一款、第二款、第五款、第六款及第九款所
提及職位據位人，自二零一九年一月一日起批准不超越法定上限
超時工作的行為；但對於石排灣公立學校校長韓旭，僅須追認自

17. São ratificados os actos praticados nos termos do n.º 8
do presente despacho pelo ex-director do Centro, substituto,
Leong Weng Mun, de 8 a 15 de Fevereiro de 2019 e de 18 de
Fevereiro a 31 de Março de 2019, pelo ex-director do Centro
de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo, Leong Weng
Mun, de 1 de Abril de 2019 a 31 de Março de 2020.
18. São ratificados os actos praticados pelos titulares dos cargos referidos nos n.os 1, 2, 5, 6 e 9, desde 1 de Janeiro de 2019,
que autorizaram a prestação de serviço em regime de horas
extraordinárias até ao limite legalmente previsto, sendo, no
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二零二零年一月十五日起至本批示公佈日，批准不超越法定上限
超時工作的行為。
十九、追認前學校管理暨行政廳廳長阮佩賢自二零一九年一
月一日至六月十日，批准不超越法定上限超時工作及因工作需要
而提交的轉移年假申請作出決定的行為。
二十、追認上述第一款、第二款、第五款及第十款職位據位
人，自二零一九年一月一日起批准就因工作需要而提交的轉移年
假申請作出決定的行為。
二十一、廢止第002/GD/2018號批示。
二十二、本批示自公佈日起生效，但不影響以上數款規定的
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entanto, ratificados os actos praticados pelo director da Escola
Oficial de Seac Pai Van, Hon Iok, desde 15 de Janeiro de 2020
até à data de publicação deste despacho.
19. São ratificados os actos praticados pela ex-chefe do Departamento de Gestão e Administração Escolar, Iun Pui Iun,
de 1 de Janeiro a 10 de Junho de 2019, que autorizaram a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias até ao
limite legalmente previsto, assim como os pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço.
20. São ratificados os actos praticados pelos titulares dos
cargos referidos nos n.os 1, 2, 5 e 10, desde 1 de Janeiro de 2019,
que autorizaram os pedidos de transferência de férias por conveniência de serviço.
21. É revogado o Despacho n.º 002/GD/2018.
22. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

適用。
二零二零年七月十日於教育暨青年局

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 10 de
Julho de 2020.
局長

老柏生

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

（是項刊登費用為 $35,390.00）

(Custo desta publicação $ 35 390,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

公 告

Anúncio

茲公佈，為填補旅遊局編制內公共行政管理範疇高級技術
員職程第一職階二等高級技術員四個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前出現的職缺，經二零一八年十二月五日第四十九期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以統一管理制度進行的專業或
職務能力評估對外開考通告。現根據經第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》第三十五條第三款規定，將旅遊局專業或職務能力評估開考
的投考人甄選面試成績名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341號
獲多利大廈12樓旅遊局告示板（查閱時間：週一至週四上午九時
至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上
載於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo/）及行政
公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十六日於旅遊局

局長

文綺華

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
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, se encontra afixada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, sita
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício
Hotline, 12.º andar, Macau, para consulta dentro do horário
seguinte (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo/)
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de gestão e administração
pública, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5
de Dezembro de 2018.
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 16 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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通 告
茲公佈，為填補旅遊局以編制內旅遊會展及節目管理範疇
高級 技術員職 程 第一職 階二等 高級 技術員兩個職 缺，以 及填
補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年六月十九日第
二十五期《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，因應新型冠狀病
毒肺炎的疫情及配合特區政府防控工作，原定於二零二零年二
月十六日下午二時三十分舉行的知識考試（筆試），現更改為二
零二零年八月十六日下午二時三十分，時間為三小時。考試地點
為教業中學（地址：澳門新口岸冼星海大馬路）。

重新公佈的參加知識考試（筆試）各准考人的考室安排，以
及《准考人應考須知及防疫特別安排》，已張貼於澳門宋玉生廣
場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板（查閱時間：週一至
週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時
三十分），並上載於旅遊局網頁（http://industry.macaotourism.
gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十六日於旅遊局

局長

文綺華

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos
Serviços de Turismo, do concurso de gestão uniformizada,
externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2019, para o preenchimento
de dois lugares vagos no quadro e dos que vierem a verificar-se
até ao termo da validade do concurso, na categoria de técnico
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de programação de eventos turísticos, em virtude
dos acontecimentos relacionados com a epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo do coronavírus e das medidas de
combate à mesma, implementadas pelo Governo da RAEM, a
prova de conhecimentos (prova escrita) do concurso em causa,
inicialmente marcada para o dia 16 de Fevereiro de 2020, foi
alterada para o dia 16 de Agosto de 2020, às 14,30 horas, e terá
a duração de 3 horas, sendo realizada na Escola Secundária
Kao Ip (endereço: Avenida Xian Xing Hai, NAPE, Macau).
Mais se informa que a informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas onde os mesmos se devem
apresentar para a realização da prova de conhecimentos (prova
escrita) e as ««Instruções sobre a prova escrita para os candidatos admitidos e medidas especiais de prevenção de epidemia»
serão afixadas no quadro da Direcção dos Serviços de Turismo,
sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício
Hotline, 12.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30
horas) e disponibilizadas na página electrónica destes Serviços
(http://industry.macaotourism.gov.mo/) e na página electrónica
dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 16 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $1,620.00）

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL
Lista

名 單
為履行有關給予個人及私人機構的財政資助的八月二十六
日第54/GM/97號批示，社會工作局現公布二零二零年第二季財
政資助表：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM /97, de 26 de
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e entidades particulares, vem o Instituto de Acção Social
publicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano
de 2020:

給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
恩慈院兒童之家
Casa «Ecf. Fellowship Orphanage Inc.»

15/6/2020

$ 1,117,380.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
青暉舍

15/6/2020

Centro Residencial «Arco-Iris»
希望之泉

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Fonte da Esperança
希望之源

$ 2,242,806.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Berço da Esperança
聖公會北區青年服務隊

$ 1,626,090.00 二○二○年第二季的津貼

$ 2,576,160.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,526,850.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Equipa de Intervenção Comunitária para
Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui
氹仔坊眾托兒所

15/6/2020

Creche Fong Chong Toc I So
母親會聖約翰托兒所（高士德）

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Creche S. João da Obra das Mães (HC)
小海燕托兒所

$ 2,860,650.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche «A Gaivota»
婦聯小海豚托兒所

$ 2,370,510.00 二○二○年第二季的津貼

$ 1,080,990.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche «O Golfinho» da Associação das Se-

$ 1,341,870.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

nhoras democráticas de Macau
母親會聖約翰托兒所（新口岸）

15/6/2020

Creche S. João da Obra das Mães (NAPE)
鳴道苑

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Jardins dom Versiglia
九澳聖若瑟宿舍

15/6/2020

15/6/2020

15/6/2020

$ 2,205,030.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche «Fu Luen Tai Yat Toc I So»
婦聯小燕子托兒所

$ 1,461,690.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Creche Cáritas
婦聯第一托兒所

$ 2,230,140.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Lar de Jovens de Mong-Há
明愛托兒所

$ 2,367,360.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Lar de S. José Ká-Hó
望廈青年之家

$ 1,724,790.00 二○二○年第二季的津貼

$ 2,483,520.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,576,380.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Creche «A Andorinha» da Associação das
Senhoras democráticas de Macau
工人托兒所

15/6/2020

Creche dos Operários
沙梨頭坊眾托兒中心
Creche Sa Lei Tau Fong Chong Toc I Chong
Sam

$ 1,193,460.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 986,700.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
教宗若望廿三世托兒所

15/6/2020

Creche «Papa João XXIII»
聖瑪沙利羅慈惠托兒所

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Creche Santa Maria Mazzarello
國際傳教證道會托兒所

$ 1,036,440.00 二○二○年第二季的津貼

$ 2,175,180.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche de Associação dos Cristãos em Ac-

$ 303,330.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ção
嘉模托兒所

15/6/2020

Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Infantário de Nossa Senhora do Carmo
童真托兒所

15/6/2020

Creche «O Traquinas»
望廈托兒所

15/6/2020

15/6/2020

15/6/2020

$ 1,266,420.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche Tung Sin Tong (I)
婦聯第三托兒所

$ 972,780.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Creche «Tung Sin Tong (III)»
同善堂第一托兒所

$ 1,675,050.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Creche «Tung Sin Tong II»
同善堂第三托兒所

$ 2,383,260.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Creche «Mong-Há»
同善堂第二托兒所

$ 850,350.00 二○二○年第二季的津貼

$ 1,992,120.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche (III) da Associação das Mulheres de

$ 1,576,380.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
筷子基托兒所

15/6/2020

Creche Fai Chi Kei
澳門基督教青年會——青年社區中心

$ 2,068,650.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

$ 1,086,120.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

— Centro Comunitário Para Jovens
澳門基督教青年會

8/4/2020

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

$ 149,700.00 防治濫藥活動資助計劃
Plano de apoio financeiro para actividades da
prevenção e do tratamento da toxicodependência

9/6/2020

$ 101,000.00 國際禁毒日系列活動資助計劃
Plano de apoio financeiro para série de actividades alusivas ao Dia Internacional contra o
Abuso e o Tráfico Ilícito de drogas

15/6/2020

$ 388,050.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
同善堂第四托兒所

15/6/2020

Creche Tung Sin Tong (IV)
仁慈堂托兒所

$ 850,260.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche de Santa Casa da Misericórdia de

$ 1,746,450.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
婦聯第二托兒所

15/6/2020

Creche II da Associação Geral das Mulhe-

$ 1,412,250.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

res de Macau
婦聯托兒所

15/6/2020

Creche da Associação Geral das Mulheres

$ 3,612,300.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

de Macau
聖公會星願居

15/6/2020

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung

$ 1,318,290.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Hui de Macau
澳門少年飛鷹會

13/5/2020

Associação das Águias Voadoras de Macau

$ 13,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

15/6/2020

$ 399,810.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

15/6/2020

Equipa de Intervenção Comunitária Para

$ 2,304,150.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Jovens da União Geral das Ass. dos Moradores de Macau
新動力校園適應服務計劃

15/6/2020

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais

$ 809,340.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Sheng Kung Hui Macau
希望之源協會

15/6/2020

Associação Berço da Esperança
聖公會澳門社會服務處

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais

$ 274,680.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Sheng Kung Hui Macau
聖公會氹仔青少年及家庭綜合服務中心

15/6/2020

Complexo de Apoio à Juventude e Família

$ 1,875,240.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da Taipa Sheng Kung Hui
聖公會氹仔青年服務隊

15/6/2020

Equipa de Intervenção Comunitária para

$ 808,350.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Jovens da Taipa Sheng Kung Hui
婦聯小白兔托兒所
Creche «O Coelhinho» da Associação Geral das Mulheres de Macau

15/6/2020

$ 2,580,840.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da
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澳門街坊會聯合總會孟智豪夫人托兒所

15/6/2020

Creche D. Ana Sofia Monjardino da Ugam

$ 1,185,600.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

de Macau
教業托兒所

15/6/2020

Creche Kao Yip
母親會聖約翰托兒所（氹仔）

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Creche S. João da Obra das Mães (Taipa)
澳門街坊會聯合總會湖畔托兒所

$ 1,641,000.00 二○二○年第二季的津貼

$ 2,190,120.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Creche «o Lago» da União Geral das Asso-

$ 2,735,010.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ciações dos Moradores de Macau
同善堂第五托兒所

15/6/2020

Creche Tung Sin Tong V
善明托兒所

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Creche Sin Meng
菩提青少年及家庭綜合服務中心

$ 2,777,820.00 二○二○年第二季的津貼

$ 2,367,030.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,197,600.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Complexo de Serviços de Apoio à Juventude e Família «Pou Tai»
澳門工會聯合總會童樂托兒所

15/6/2020

Creche «Alegria das Crianças» da Federa-

$ 2,224,920.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ção das Associações dos Operários de Macau
樂陶苑

15/6/2020

Vila Lok Tou
澳門基督教青年會——有機青年

$ 1,917,600.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,272,390.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Associação dos Jovens Cristãos de Macau
— Jovens Orgânicos
澳門基督教青年會石排灣社區青少年工作隊

15/6/2020

Equipa de Intervenção Comunitária para

$ 603,330.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Jovens de Seac Pai Van da Associação dos
Jovens Cristãos de Macau
聖公會“重新連線”隱蔽及網絡成癮青年服務

15/6/2020

$ 645,840.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

計劃
Sheng Kung Hui «Nova Ligação» — Programa dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos e com Vício pela Internet
教業托兒所（林茂塘）

15/6/2020

Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)
婦聯小蜜蜂托兒所
Creche «A Abelhinha» da Associação Geral das Mulheres de Macau

$ 2,100,500.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,526,640.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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澳門教區梁文燕托兒所

15/6/2020

Creche Helen Liang da Diocese de Macau
“同行. 夢成真”成長計劃

$ 2,849,400.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Dream Come Ture Adolescent Develop-

$ 357,945.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ment Project
母親會聖約翰托兒所（澳大校區）

15/6/2020

Creche S. João da Obra das Mães (Campus

$ 1,889,640.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da UM)
包剪揼托兒所

15/6/2020

Creche — Vamos a Brincar
澳門福建婦誼第一托兒所

$ 1,815,090.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

C re c he I d a A s s o c i a ç ão d a s Mu l here s

$ 1,660,920.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Oriundas de Fukien de Macau
崇專托兒所（澳門崇德社）

15/6/2020

Creche Smart Zonta Club de Macau
澳門教區梁文燕親子館

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
2/6/2020

Centro Diocesano para a Famí lia Helen
Liang

$ 1,327,740.00 二○二○年第二季的津貼

$ 94,600.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

15/6/2020

$ 671,100.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

聖若瑟國際托兒所

15/6/2020

Creche Internacional de São José
違法青少年短期宿舍

$ 1,831,080.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Unidades de Residência Temporária de Jo-

$ 2,588,430.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

vens Infractores
氹仔松柏之家

15/6/2020

Casa dos «Pinheiros» da Taipa
澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心

$ 332,250.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer

$ 2,257,950.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da UGAM
聖瑪利亞安老院

15/6/2020

Asilo Santa Maria
仁慈堂安老院

$ 3,648,660.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

8/4/2020

$ 546,290.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

Lar da Nossa Senhora da Misericórdia
21/4/2020

$ 680,000.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

15/6/2020

$ 2,070,480.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

23/6/2020

$ 22,300.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos
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澳門工聯健頤長者服務中心

15/6/2020

Centro de Convívio Vivacidade da Associa-

$ 1,186,140.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ção Geral dos Operários de Macau
松柏之家老人中心

15/6/2020

Centro de Dia «Chong Pak Chi Ka»
母親會護理安老院

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
26/5/2020

Lar de Cuidados Especiais da Obra das
Mães

$ 652,890.00 二○二○年第二季的津貼

$ 410,000.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

9/6/2020

$ 310,690.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

15/6/2020

$ 3,375,390.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

黑沙環天主教牧民中心耆康樂園

15/6/2020

Centro de Convívio «Kei Hong Lok Yuen»

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

do Centro Pastoral da Areia Preta
青洲坊眾互助會頤康中心

15/6/2020

$ 286,410.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Convívio da Ass.Benef. e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da
Ilha Verde
澳門聖安多尼堂頤老之家

15/6/2020

Casa para Anciãos da Paróquia de Santo

$ 388,800.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

António
瑪大肋納安老院

15/6/2020

Asilo Vila Madalena
澳門菜農合群社康年之家

$ 1,898,190.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 448,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da
Associação de Agricultores de Macau
海傍老人中心

15/6/2020

Centro de Dia do Porto Interior
澳門工會聯合總會望廈老人中心

$ 1,547,580.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Centro de Dia de Mong-Há da Federação

$ 1,870,860.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

das Associações dos operários de Macau
崗頂明愛老人中心

15/6/2020

Centro para Idosos da Casa Ricci
澳門提柯街坊會頤康中心

$ 252,060.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

C. de Lazer e Recreação dos Anciãos da A.

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

de Bene. e Assistência Mútuo dos Moradores do B. «Tai O»
新橋區坊眾互助會頤康中心
Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores Bairro San Kio

15/6/2020

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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澳門筷子基坊眾互助會青松頤老中心

15/6/2020

Centro de Convívio de Cheng Chong da

$ 300,570.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Ass. de Bene. e Ass. Mútua dos Mora. do
Bairro Fai Chi Kei
港澳信義會恩耆中心

15/6/2020

Centro de Convívio de Yan Kei de Missão

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Luterana de Hong Kong e Macau
沙梨頭坊眾互助會頤康中心

15/6/2020

Centro de Convívio da Associação de Mú-

$ 332,250.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

tuo Auxílio dos Moradores do Patane
南區四會頤康中心

15/6/2020

Centro de Lazer e Recreação das Associa-

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ções dos Moradores da Zona Sul de Macau
母親會頤康中心

15/6/2020

Centro de Convívio da Obra das Mães
母親會安老院

$ 292,050.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

26/5/2020

Lar de Idosos da Obra das Mães

$ 125,430.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

15/6/2020

$ 1,740,720.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

望廈坊會頤康中心

15/6/2020

Centro de Convívio da Associação de Mú-

$ 263,490.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

tuo Auxílio dos Moradores de Mong-Há
澳門馬黑祐頤康中心

15/6/2020

$ 357,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Convívio do Bairro do Hipódromo, Bairro da Areia Preta e Iao Hon
台山坊眾互助會頤康中心

15/6/2020

Centro de Convívio da Ass. de Bene. e Assistência Mútua dos Moradores do B. Artur

Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Tamagnini Barbosa

23/6/2020

聖方濟各安老院

15/6/2020

15/6/2020

$ 4,335,180.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

17/4/2020

Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun

$ 3,473,820.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Asilo de Betânia
三巴門坊眾互助會頤康中心

$ 16,800.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

Asilo de São Francisco Xavier
伯大尼安老院

$ 309,330.00 二○二○年第二季的津貼

$ 120,000.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

15/6/2020

$ 229,140.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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澳門街坊總會頤康中心

15/6/2020

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos

$ 273,240.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da União Geral das Associações dos Moradores de Macau
下環坊會頤康中心

15/6/2020

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos

$ 229,140.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da Associação dos Residentes do Bairro
Praia do Manduco
海島市居民群益會頤康中心

15/6/2020

Centro de Convívio da Associação dos Ha-

$ 297,900.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

bitantes das Ilhas Kuan Iek
康暉長者日間護理中心

15/6/2020

Centro de Cuidados Especiais Longevidade
青洲老人中心

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Centro de Dia da Ilha Verde
澳門街坊會聯合總會長者關懷服務網絡
União Geral das Associações dos Morado-

工聯九澳護養院

$ 1,730,910.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

17/4/2020

$ 340,260.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da
res de Macau

$ 2,623,080.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

$ 532,520.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Lar de Cuidados de Ká Hó da Federação

$ 6,392,190.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

das Associações dos Operários de Macau
黑沙環明暉護養院

15/6/2020

$ 9,662,460.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Lar de Cuidados «Sol Nascente» da Areia
Preta
澳門街坊總會頤駿中心

15/6/2020

Centro de I Chon da União Geral das Asso-

$ 2,712,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ciações dos Moradores de Macau
匯暉長者中心

15/6/2020

Centro de Dia Brilho da Vida
婦聯頤康中心

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
17/4/2020

$ 37,490.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

Centro das Idosas da Associação Geral das
Mulheres de Macau

$ 1,395,900.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

$ 388,800.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

青頤長者綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Serviços Completos para Idosos

$ 1,152,150.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Cheng I da U.G.A.M.
同善堂長者活動中心
Centro de Actividades de «Tung Sin Tong»

15/6/2020

$ 794,760.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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婦聯樂頤長者日間中心

15/6/2020

Centro Diurno Prazer para Idosos da Asso-

$ 911,490.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ciação Geral das Mulheres de Macau
菩提長者綜合服務中心

15/6/2020

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão

$ 11,597,730.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Sénior «Pou Tai»
長者家居安全評估及設備資助計劃

21/4/2020

$ 329,296.00 長者家居安全評估及設備資助計劃

Programa de avaliação da segurança domi-

Programa de avaliação da segurança domiciliária

ciliária dos idosos e de financiamento para

dos idosos e de financiamento para a aquisição

a aquisição de equipamentos

de equipamentos
22/5/2020

$ 113,400.00 長者家居安全評估及設備資助計劃
Programa de avaliação da segurança domiciliária
dos idosos e de financiamento para a aquisição
de equipamentos

26/5/2020

$ 49,530.00 長者家居安全評估及設備資助計劃
Programa de avaliação da segurança domiciliária
dos idosos e de financiamento para a aquisição
de equipamentos

15/6/2020

$ 198,390.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

恩暉長者綜合服務中心

15/6/2020

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão

$ 8,778,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Sénior «Retribuição»
下環老人中心

15/6/2020

Centro de Dia da Praia do Manduco
筷子基耆康中心

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Centro de Convívio Fai Chi Kei
澳門循道衛理聯合教會社會服務處欣頤居護

$ 192,930.00 二○二○年第二季的津貼

$ 305,910.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 3,611,740.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

養院
Lar de Cuidados «Alegria de Viver» dos
Serviços da Secção de Serviço Social da
Igreja Metodista de Macau
澳門街坊會聯合總會氹仔日昇長者中心

15/6/2020

$ 1,112,280.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro para Idosos Iat Seng da Taipa da
U.G.A.M.M.
母親會下環長者綜合服務中心

15/6/2020

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão
Sénior da Obra das Mães na Praia do Manduco

$ 639,560.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

16/6/2020

$ 590,670.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos
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望廈之家

13/5/2020

Residência Temporária de Mong-Há

$ 175,620.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別
資助
Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020

26/5/2020

$ 42,200.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

15/6/2020

$ 1,083,000.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

聖瑪嘉烈中心

15/6/2020

聖類斯公撒格之家

15/6/2020

Lar São Luís Gonzaga
主教山兒童中心

15/6/2020

$ 2,010,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Centro de Santa Lúcia
旭日中心

$ 6,998,160.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Lar de Nossa Senhora da Penha
聖路濟亞中心

$ 5,446,200.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Santa Margarida

$ 2,591,460.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

13/5/2020

Centro de Dia «Alvorada»

$ 375,420.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別
資助
Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020

15/6/2020

$ 2,405,820.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

利民坊

13/5/2020

Loja do Canto

$ 20,040.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別
資助
Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020

15/6/2020

$ 728,520.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

啟能中心

15/6/2020

Centro de Apoio Vocacional
啟智早期訓練中心

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Centro de Formação Inicial — Kai Chi
澳門盲人重建中心

15/6/2020

15/6/2020

啟聰中心
Problemas de Audição

$ 1,703,610.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Centro de Dia «A Madrugada»

Centro de Educação para Crianças com

$ 441,270.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Apoio a Surdos
曉光中心

$ 1,633,170.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Reabilitação de Cegos
聾人服務中心

$ 1,334,310.00 二○二○年第二季的津貼

$ 1,455,000.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 946,432.50 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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曙光中心

15/6/2020

Centro «O Amanhecer»
創明坊

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Centro Lustroso
駿暉穿梭復康巴士

15/6/2020

$ 766,020.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 534,600.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Casa de Petisco «Sam Meng Chi»
澳門扶康會寶利中心

$ 974,100.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Autocarro Venha Conosco Chon Fai
心明治小食店

$ 2,241,750.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de

$ 3,610,310.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau Centro Pou Lei
澳門醫療事工協會——協安中心

15/6/2020

A ssociação Méd ica-Cr istã de Macau —

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro de Paz e Esperança
澳門紅十字會非緊急醫療愛心護送服務

15/6/2020

$ 2,055,570.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Cr u z Ver melha de Macau — Ser viço de
Transladação Médica
啟康中心

15/6/2020

Centro Kai Hong
澳門弱智人士家長協進會康樂綜合服務中心

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Complexo de Serviços «Hong Lok»
康盈中心

15/6/2020

$ 3,197,280.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 1,613,070.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro I Lok
澳門循道衛理聯合教會社會服務處盈樂居

$ 1,362,660.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro Hong Ieng
澳門扶康會怡樂軒

$ 1,488,000.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

«Lar da Alegria» da Secção de Serviço Social

$ 1,956,630.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da Igreja Metodista de Macau
澳門弱智人士家長協進會虹光軒

15/6/2020

«Casa do Arco-Íris Esplendoroso» Associação

$ 1,018,620.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

dos Familiares Encarregados dos Deficientes
Mentais de Macau
澳門弱智人士家長協進會星光舍

15/6/2020

Associação dos Familiares Encarregados

$ 1,271,790.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

dos Deficientes Mentais de Macau «Casa
Luz da Estrela»
澳門循道衛理聯合教會社會服務處灣晴居

15/6/2020

Lar-A Baía do Sol da Secção de Serviço So-

$ 5,081,520.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

cial da Igreja Metodista de Macau
聰穎中心
Centro Chong Wing

15/6/2020

$ 1,741,530.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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毅進綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Serviços de Reabilitação Ngai

$ 3,339,180.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Chun
樂民居輔助宿舍支援計劃

13/5/2020

Programa de Auxilio — «Residencial Apoio

$ 124,920.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別
資助

Feliz»

Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020
15/6/2020

$ 875,640.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

“TEEN 情”青少年心理健康促進計劃

15/6/2020

Programa de Promoção de Saúde Mental

$ 930,570.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

dos Jovens «Afecto Juvenil»
寬樂身心健康服務站

13/5/2020

$ 153,600.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別

Posto de Ser viços para a Saúde Física e

資助

Mental — «Generosidade e Alegria»

Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020
15/6/2020

$ 1,012,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門扶康會朗程軒

15/6/2020

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de

$ 3,007,920.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau Centro Lóng Cheng
澳門扶康會寶翠中心

15/6/2020

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de

$ 1,104,210.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau Centro Pou Choi
樂融山莊

15/6/2020

Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Harmony Villa
澳門兒童發展中心

9/6/2020

Centro de Desenvolvimento da Criança de
Macau

$ 4,500,370.00 二○二○年第二季的津貼

$ 195,980.00 營運經費資助
Subsídio para despesas de funcionamento

15/6/2020

$ 870,710.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

支持殘疾人士購置輔具先導計劃

15/6/2020

Plano Piloto de Apoio Financeiro na Aqui-

$ 215,880.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

sição de equipamentos auxiliares para deficientes
善牧中心

15/6/2020

Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro do Bom Pastor
澳門街坊會聯合總會家庭服務中心
Centro de Apoio a Famílias da União Geral
das Associações dos Moradores de Macau

$ 946,080.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

$ 495,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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婦聯家庭服務中心

15/6/2020

Centro de Apoio Familiar da Associação

$ 1,105,200.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Geral das Mulheres de Macau
建華家庭服務中心

7/5/2020

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»

$ 100,000.00 幸福家庭月活動資助
Subsídio para actividades do mês da família
feliz

15/6/2020

$ 1,372,200.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

婦聯北區家庭服務中心

15/6/2020

Centro de Apoio Familiar da Zona Norte

$ 495,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

da Associação das Senhoras Democráticas
de Macau
善牧會婦女互助中心

15/6/2020

Irmãs da Caridade do Bom Pastor — Cen-

$ 495,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

tro de Apoio à Mulher
婦聯勵苑

15/6/2020

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Asso-

$ 1,224,240.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ciação das Mulheres de Macau
澳門防止虐待兒童會護兒中心

15/6/2020

Associação de Luta Contra os Maus Tratos

$ 720,750.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

às Crianças de Macau — Centro de Protecção das Crianças
鮑思高青年服務網絡家庭健康促進中心

13/5/2020

$ 134,460.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別

Centro de Promoção de Famílias Saudáveis

資助

da Rede de Serviços Juvenis Bosco

Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020
15/6/2020

$ 765,780.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門循道衛理聯合教會社會服務處氹仔家庭

15/6/2020

$ 1,452,780.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

成長軒
Centro de Educação e Apoio à Família na
Ilha da Taipa da Secção do Serviço Social
da Igreja Metodista do Macau
聖公會——樂天倫賭博輔導暨健康家庭服務

8/4/2020

$ 298,900.00 防治濫藥活動資助計劃

中心

Plano de apoio financeiro para actividades da

Família Afectuosa e Solidária — Centro de

prevenção e do tratamento da toxicodependên-

Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à

cia

Família de Sheng Kung Hui

15/6/2020

$ 1,535,670.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

婦聯樂滿家庭服務中心
Posto de Apoio Familiar das Ilhas da Associação Geral das Mulheres de Macau

15/6/2020

$ 1,111,050.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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救世軍喜樂家庭綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Serviços Integrados «Famí lia

$ 1,122,750.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Alegre» do Exército de Salvação
澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心

15/6/2020

Complexo de Serviços para a Família e Co-

$ 1,298,010.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

munidade do Fai Chi Kei da Federação das
Associações dos Operários de Macau
泉仁樂家庭綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Serviços Integrados de Apoio à

$ 1,338,450.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Família — Fonte de Alegria e de Energia
婦聯樂融家庭綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Apoio Múltiplo à Família «Ale-

$ 746,880.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

gria em Harmonia» da Associação Geral
das Mulheres de Macau
澳門基督教新生命團契——薈穗社

2/6/2020

$ 176,500.00 防治濫藥活動資助計劃

Confraternidade Cristã Vida Nova de Ma-

Plano de apoio financeiro para actividades da

cau — Associação para a Reabilitação de

prevenção e do tratamento da toxicodependên-

Toxicodependentes

cia
15/6/2020

$ 1,264,970.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門戒毒康復協會——康復中心

7/5/2020

ARTM — Associação de Reabilitação de
Toxicodependentes de Macau — Centro de
Reabilitação
澳門基督教新生命團契——青少年外展拓展

Subsídio para despesas de funcionamento
15/6/2020

cau — Serviço Extensivo aos Jovem Consu-

$ 1,398,240.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 2,372,790.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

部
Confraternidade Cristã Vida Nova de Ma-

$ 451,020.00 營運經費資助

23/6/2020

$ 187,900.00 防治濫藥活動資助計劃
Plano de apoio financeiro para actividades da

midores de Drogas

prevenção e do tratamento da toxicodependência

澳門戒毒康復協會——戒毒外展部

8/4/2020

$ 161,400.00 防治濫藥服務試驗/先導計劃

Associação Reabilitação Toxicodependen-

Plano experimental/piloto sobre os serviços da

tes de Macau — Serviço Extensivo ao Exte-

prevenção e do tratamento da toxicodependên-

rior

cia
15/6/2020

$ 1,309,170.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門戒毒康復協會——Be Cool Project

15/6/2020

ARTM — Be Cool Project
澳門戒毒復康協會——女子中心
Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau — Secção Feminina

$ 422,010.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 780,660.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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澳門基督教青年會（精明理財推廣計劃）

15/6/2020

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

$ 602,280.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

(Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racional de Recursos Financeiros)
聖公會澳門社會服務處（24小時賭博輔導熱

15/6/2020

Subsídio do 2.º trimestre de 2020

線及網上輔導）
Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais
S. K. H. Macau (Linha Aberta de 24 horas

16/6/2020

$ 7,100.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

para o Aconselhamento da Problemática do
Jogo e Aconselhamento Via Internet)

$ 1,130,550.00 二○二○年第二季的津貼

16/6/2020

$ 190,750.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

澳門禁毒義工團

8/4/2020

$ 600,000.00 防治濫藥活動資助計劃

Grupo de Voluntários de Macau de Apoio

Plano de apoio financeiro para actividades da

ao Combate à Droga

prevenção e do tratamento da toxicodependência
15/6/2020

$ 36,000.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門中華新青年協會——智醒少年計劃

15/6/2020

Associação de Nova Juventude Chinesa de

$ 244,530.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau — Projecto de Jovem Inteligente
挪亞家庭互助協會

15/6/2020

Associação de Ajuda Mútua da Família de

$ 373,380.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Noah (em abreviatura: AAMFN)
澳門博彩業職工之家綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Serviços Integrados de Macao

$ 747,360.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Casa dos Trabalhadores dos Indústria de
Jogo
鮑思高青年服務網絡——自由 TEEN 地

15/6/2020

Rede de Serviços Juvenis Bosco — Espaço

$ 902,580.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Livre dos Jovens
下環浸信會社會服務中心

2/6/2020

Ha Wan Baptist Church Social Service Centre

$ 48,440.00 工程開支資助
Subsídio para despesas de obras

15/6/2020

$ 501,720.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門街坊會聯合總會氹仔社區中心

15/6/2020

C entro Comunitário da Taipa da União

$ 495,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Geral das Associações dos Moradores de
Macau
望廈社區中心

15/6/2020

Centro Comunitário Mong Há
祐漢社區中心
Centro Comunitário Iao Hon

$ 1,215,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 908,610.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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黑沙環區協會

15/6/2020

Associação para o Bem Comunitário da

$ 32,640.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Areia Preta
澳門街坊會聯合總會青洲社區中心

15/6/2020

C ent ro C omu n it á r io d a I l h a Verde d a

$ 731,790.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

União Geral das Associações dos Moradores de Macau
台山社區中心

15/6/2020

$ 1,309,350.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini
Barbosa
澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心

15/6/2020

Centro de Actividades Complexão da Fe-

$ 611,850.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

deração das Associações dos Operários de
Macau em Taipa
澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

15/6/2020

Centro de Serviço Comunitário da Areia

$ 495,510.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Preta da União Geral das Associações dos
Moradores de Macau
下環社區中心

15/6/2020

Centro Comunitário da Praia do Manduco
澳門工會聯合總會北區綜合服務中心

$ 711,720.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Centro de Serviços da Zona Norte da Fede-

$ 1,356,240.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ração das Associações dos Operários
新口岸社區中心

15/6/2020

Centro Comunitário da Zona de Aterros do

$ 501,720.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Porto Exterior
澳門街坊總會樂駿中心

15/6/2020

Centro Lok Chon da União Geral da Associação dos Moradores de Macau

$ 728,610.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

23/6/2020

$ 112,500.00 幸福家庭月活動資助
Subsídio para actividades do mês da família
feliz

善牧會

15/6/2020

Irmas de Nossa Senhora da Caridade do

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Bom Pastor
澳門防止虐待兒童會

15/6/2020

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Associação de Luta Contra Os Maus Tratos
às Crianças de Macau
鮑思高青年服務網絡

15/6/2020

Rede de Serviços Juvenis Bosco
澳門循道衛理聯合教會
Igreja Metodista de Macau

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

$ 274,680.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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明糧坊短期食物補助服務

7/5/2020

$ 1,400,000.00 短期食物補助服務食物開支資助

Centro do Serviço de Fornecimento Tempo-

Subsídio para despesas de alimentos do serviço

rário de Alimentos da Cáritas

de fornecimento temporário de alimentos
15/6/2020

$ 1,216,590.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

16/6/2020

$ 1,680,000.00 短期食物補助服務食物開支資助
Subsídio para despesas de alimentos do serviço
de fornecimento temporário de alimentos

澳門義務青年會——彩虹人生博彩從業員服

15/6/2020

$ 720,090.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

務計劃
Associação de Juventude Voluntária de
Macau — O plano de serviço para trabalhadores da indústria dos jogos «Vida de Arco-Íris»
澳門街坊會聯合總會石排灣家庭及社區綜合

15/6/2020

$ 943,590.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

服務中心
Complexo de Apoio à Família e de Serviço Comunitário de Seac Pai Van da União
Geral das Associações dos Moradores de
Macau
澳門工會聯合總會

8/4/2020

Associação Geral dos Operários de Macau

$ 21,000.00 家庭關係活動資助
Subsídio para actividade da relação familiar

15/6/2020

$ 565,350.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門明愛

15/6/2020

Caritas de Macau
澳門婦女聯合總會

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

$ 565,350.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Associação Geral das Mulheres de Macau
歐漢琛慈善會——戒煙門診服務

$ 709,260.00 二○二○年第二季的津貼

15/6/2020

Associação de Beneficência Au Hon Sam —

$ 467,310.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Abstenção do fumo
路環街坊四廟慈善會

15/6/2020

Associação de Beneficiência «Quatro Pago-

$ 15,720.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

des» Coloane
澳門街坊會聯合總會

15/6/2020

$ 1,793,850.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

União Geral das Associações dos Moradores de Macau
澳門社會工作人員協進會
Associação dos Assistentes Sociais de Macau

15/6/2020

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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氹仔坊眾聯誼會

17/4/2020

Associação de Moradores da Taipa

$ 11,200.00 鄰里關係活動資助
Subsídio para actividade da relação entre os
vizinhos

澳門傷殘人士服務協進會

3/4/2020

-$ 30,100.00 節慶活動資助（退回餘款）

Associação de Apoio aos Deficientes de

Subsídio para actividade festival (Devolução

Macau

do saldo)
15/6/2020

$ 139,860.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門愛心之友協進會

15/6/2020

Associação dos «Amigos da Caridade» de

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文娛暨體

15/6/2020

$ 220,740.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

育總會
Comité Paralímpico de Macau-China —
Ass. Recreativa e Desportiva dos Deficientes de Macau-China
澳門弱智人士服務協會

15/6/2020

Associação de Apoio aos Deficientes Men-

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

tais de Macau
澳門利民會

13/5/2020

Associação Richmond Fellowship de Macau

$ 19,920.00 2020年參與“非強制性中央公積金制度”之特別
資助
Subsídio especial para adesão ao «Regime de
Previdência Central não Obrigatório» de 2020

15/6/2020

$ 274,680.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門特殊奧運會

15/6/2020

Special Olympics Macau
澳門弱智人士家長協進會

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

7/5/2020

$ 125,000.00 研究調查資助

Associação dos Familiares Encarregados

Subsídio para actividade da realização de estu-

dos Deficientes Mentais de Macau

do e da investigação
15/6/2020

$ 274,680.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門聾人協會

15/6/2020

Associação de Surdos de Macau
同善堂

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

8/4/2020

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

$ 5,400.00 其他偶發性活動資助
Subsídio para outras actividades eventuais

15/6/2020

$ 261,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門歸僑總會

17/4/2020

$ 11,900.00 機構週年慶活動資助

Associação Geral dos Chineses Ultramari-

Subsídio para actividades comemorativas do

nos

aniversário de instituições
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恆毅社

15/6/2020

Agência da Perseverança da Coragem
澳門青年志願者協會

$ 165,990.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação dos Jovens Voluntários de Ma-

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

cau
澳門聽障人士協進會

15/6/2020

Macau Adult Deaf Especial Education As-

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

sociation
澳門扶康會

15/6/2020

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de

$ 274,680.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
澳門腎友協會

15/6/2020

Associação de Amizade de Insuficientes

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Renais de Macau
善明會

15/6/2020

Associação de Beneficência Sin Ming
母親會

$ 261,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

21/4/2020

$ 2,166,030.00 設備開支資助
Subsídio para despesas de equipamentos

Obras das Mães
15/6/2020

$ 405,450.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門仁慈堂

15/6/2020

Santa Casa da Misericórdia de Macau
澳門關懷愛滋協會

$ 261,540.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação para os Cuidados do Sida em

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
澳門兒童發展協會

15/6/2020

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Associação para o Desenvolvimento Infantil de Macau
澳門民康精神健康促進會

15/6/2020

Macao Populace Mental Health Promotion

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Association
澳門視障人士權益促進會

15/6/2020

Macau People with Visually Impaired Right

$ 365,370.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Promotion Association
澳門唐心兒協會

15/6/2020

澳門至友協會

15/6/2020

Melhores Amigos Associação de Macau
澳門自閉症協會
Associação de Autismo de Macau

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau Down Syndrome Association

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

2/6/2020

$ 21,600.00 社區宣傳教育活動資助
Subsídio para actividade educativa e promocional na comunidade
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澳門自閉症協會

15/6/2020

Associação de Autismo de Macau
澳門智耆之友協進會

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação de Idosos, Deficientes intelectu-

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

ais e seus familiares
澳門明愛——生命熱線

15/6/2020

Esperança de Vida
澳門漁民互助會

$ 1,359,930.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

res de Macau
澳門義務工作者協會

15/6/2020

Associação de Voluntários de S. Social de

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
駿居庭

15/6/2020

Casa corcel
澳門紅十字會

Subsídio do 2.º trimestre de 2020
15/6/2020

Cruz Vermelha de Macau
澳門中華新青年協會

$ 1,033,980.00 二○二○年第二季的津貼

$ 6,695,670.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Associação de Nova Juventude Chinesa de

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Macau
澳門義務青年會

15/6/2020

Assoc Juventude Voluntária de Macau
澳門平安通呼援服務中心

$ 130,770.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

C entro de Ser v iços de Tele-A ssistênc ia

$ 3,044,220.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

«Pang On Tung»
慈幼中學

13/5/2020

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

$ 15,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

澳門中華總商會

15/6/2020

Associação Comercial de Macau
24小時緊急支援服務——求助專線

$ 365,430.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

15/6/2020

Linha Aberta do Serviço de Apoio a Casas

$ 1,402,260.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

Urgentes Durante 24 Horas
澳門失智症協會

8/4/2020

Associação da Doença de Alzheimer de

$ 30,000.00 主題活動資助
Subsídio para actividades temáticas

Macau
迎朗計劃——家庭支援服務
Plano para obter uma vida familiar ensolarada — Serviço de apoio à Família

15/6/2020

$ 821,340.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020
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澳門天主教美滿家庭協進會婚姻家庭輔導中
心
Centro de Apoio às Relações Conjugais
e Familiares do Movimento Católico de
Apoio a Família Macau

15/6/2020

$ 881,970.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

凱暉生命教育資源中心
«C entro de Apoio à Educação» — Vida
Triunfante da Cáritas Macau

15/6/2020

$ 838,560.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門基督教監獄事工協會
Confraternidade Cristã Carceraria de Macau

21/4/2020

“迎雁軒“——非中國籍居澳人士支援服務
計劃
«Casa de Serviços de Acolhimento para
os Estrangeiros» — Plano de Serviços de
Apoio aos residentes de Macau sem nacionalidade chinesa

15/6/2020

$ 423,150.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

澳門明愛善導宿舍
Lar de Acolhimento Temporário

15/6/2020

$ 611,820.00 二○二○年第二季的津貼
Subsídio do 2.º trimestre de 2020

海星中學
Escola Estrela do Mar

13/5/2020

$ 12,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

13/5/2020

$ 17,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

培正中學
Escola Secundária Pui Ching

13/5/2020

$ 29,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

鏡平學校（小學部）
Escola Keang Peng

13/5/2020

$ 16,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

澳門工會聯合總會工人體育場
Campo dos Operários da Associação Geral
dos Operários de Macau

13/5/2020

$ 12,000.00 避險中心場地及支援人員補助
Subsídio para o espaço do Centro de Acolhimento de Emergência e o pessoal de apoio

澳門婦女聯合總會心理治療中心
Centro de Psicoterapia da Associação geral
das Mulheres de Macau

21/4/2020

$ 72,000.00 更生服務活動資助
Subsídio para actividade do serviço de reabilitação

21/4/2020

$ 72,000.00 更生服務活動資助
Subsídio para actividade do serviço de reabilitação

$ 13,100.00 更生服務活動資助
Subsídio para actividade do serviço de reabilitação

總金額 $ 352,071,539.50
Total
Instituto de Acção Social, aos 15 de Julho de 2020.

二零二零年七月十五日於社會工作局
局長
（是項刊登費用為 $52,986.00）

韓衛

O Presidente do Instituto, Hon Wai.
(Custo desta publicação $ 52 986,00)
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通 告

Aviso

第10/IAS/2020號批示

Despacho n.º 10/IAS/2020

根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》
第十條、《行政程序法典》第三十七條至第四十三條，以及二零
二零年七月十五日第二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊
登的行政管理委員會第30/2020號決議第二款的規定，作出本
批示：

一、將取得經常性消耗物料及用品或要求提供簡單服務的
許可開支權限轉授予副局長許華寶及鄧玉華或其代任人，但每
次開支上限為一萬澳門元。

二、將取得經常性消耗物料及用品或要求提供簡單服務的許
可開支及許可支付權限轉授予如下的主管或其代任人，但每次
開支上限為五千澳門元：

Nos termos do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), nos artigos 37.º a 43.º do Código do Procedimento Administrativo e no ponto 2 da Deliberação do Conselho
Administrativo n.º 30/2020, publicada no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 15
de Julho de 2020, determino:
1. É subdelegada nos vice-presidentes, Hoi Va Pou e Tang
Yuk Wa, ou em quem os substitua, a competência de autorizar
as despesas com a aquisição de materiais e artigos de consumo
corrente ou com a execução de pequenos serviços, desde que o
limite de cada despesa não ultrapasse dez mil patacas.
2. É subdelegada nas chefias abaixo indicadas, ou em quem
as substitua, a competência de autorizar as despesas com a
aquisição de materiais e artigos de consumo corrente ou com
a execução de pequenos serviços e os respectivos pagamentos,
desde que o limite de cada despesa não ultrapasse cinco mil
patacas;

（一）家庭及社區服務廳廳長李麗萍；

1) Chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários, Lei Lai Peng;

（二）社會互助廳廳長蔡兆源；

2) Chefe do Departamento de Solidariedade Social, Choi Sio
Un;

（三）防治賭毒成癮廳廳長鄭耀達；

3) Chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da
Dependência do Jogo e da Droga, Cheang Io Tat;
4) Chefe do Departamento de Reinserção Social, Ip Sio Mei;

（四）社會重返廳廳長葉少媚；

（五）研究及規劃廳廳長鄧潔芳；

（六）行政及財政廳廳長張惠芬。

三、將上限為五萬澳門元的許可開支權限轉授予副局長許
華寶及鄧玉華或其代任人，有關許可開支行為作出後，須由行政
管理委員會在隨後的會議上追認。

四、將上限為十萬澳門元的許可支付權限轉授予行政及財
政廳廳長張惠芬或其代任人。

五、將如下所指的一般管理行為的許可開支權限轉授予行
政及財政廳廳長張惠芬或其代任人：

（一）人員的其他補助；

（二）電、水、通訊、車輛燃料等費用及不動產的管理費；

5) Chefe do Departamento de Estudos e Planeamento, Tang
Kit Fong;
6) Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro,
Cheong Wai Fan.
3. É subdelegada nos vice-presidentes, Hoi Va Pou e Tang
Yuk Wa, ou em quem os substitua, a competência de autorizar
as despesas cujo limite não ultrapasse cinquenta mil patacas,
actos de autorização estes que, depois de praticados, devem ser
ratificados na reunião do Conselho Administrativo realizada
imediatamente a seguir.
4. É subdelegada na chefe do Departamento Administrativo
e Financeiro, Cheong Wai Fan, ou em quem a substitua, a competência de autorizar o pagamento das despesas cujo limite
não ultrapasse cem mil patacas.
5. É subdelegada na chefe do Departamento Administrativo e Financeiro, Cheong Wai Fan, ou em quem a substitua, a
competência de autorizar as despesas respeitantes aos actos de
gestão corrente que a seguir se descrevem:
1) Outros abonos ao pessoal;
2) Despesas, nomeadamente as relativas a electricidade, água,
comunicações, combustíveis para veículos e a condomínios de
bens imóveis;
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3) Despesas com os seguros de pessoal, materiais e equipamento,
imóveis e viaturas.

（三）人員、物料及設備、不動產及車輛的投保費。
六、將社會工作局管理的資金的調動權限轉授予行政及財
政 廳 廳長張 惠 芬或 其代任人，但每次調動金額 上限 為十萬澳
門元。
七、對 行 使 現 轉 授 予 的 權 限 而作出 的 行為，得 提 起 必 要
訴願。
八、獲轉授權人自二零二零年六月二十日起在本轉授權範圍
內所作的行為，予以追認。
九、在不妨礙上 款 規定的情況下，本 批示自公佈日起產生

6. É subdelegada na chefe do Departamento Administrativo
e Financeiro, Cheong Wai Fan, ou em quem a substitua, a
competência de movimentar os fundos geridos pelo Instituto
de Acção Social, desde que o limite de cada movimentação de
fundos não ultrapasse cem mil patacas.
7. Dos actos praticados no uso das competências ora subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.
8. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, no âmbito da presente subdelegação de competências,
desde 20 de Junho de 2020.
9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

效力。
二零二零年七月十五日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 15 de Julho de 2020.
局長

韓衛

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

（是項刊登費用為 $3,466.00）

(Custo desta publicação $ 3 466,00)

體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO

公 告

Anúncio
Concurso Público n.º 19/ID/2020

第19/ID/2020號公開招標

«Empreitada da Obra n.º E1 — Instalação de sistemas

「第E1號工程——為第67屆澳門格蘭披治大賽車安裝電力及壓

eléctricos e de ar comprimido para a 67.ª Edição do Grande

縮空氣系統」

Prémio de Macau»
1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

1. 招標實體：體育局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：澳門格蘭披治大賽車大樓、臨時停車場及東望
洋跑道。
4. 承攬工程目的：安裝電力、電話通訊、起步燈及壓縮空氣
系統及檢查/維修外港碼頭地下停車場之通風系統。
5. 最長施工期：遵照承攬規則內所列明的期限。
6. 投標書的有效期：由公開開標日起計連續九十（90）日內
有效。
7. 承攬類型：以總額承攬（而招標案卷總目錄附件I V——工
程量清單及單價表內所指的“如有需要”項目將以系列價金方式
實量實度支付）。
8. 臨時擔保：澳門元肆拾伍萬圓正（$450,000.00），以現金
存款、以抬頭為“體育基金”的本票、支票、法定銀行擔保或保險
擔保方式繳交。

2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de
Macau, garagens provisórias e Circuito da Guia.
4. Objecto da empreitada: instalação dos sistemas eléctricos,
de comunicação telefónica, das luzes de partida, de ar-comprimido e a manutenção/reparação do sistema de ventilação do
silo de automóveis do Terminal Marítimo do Porto Exterior.
5. Prazo máximo de execução: seguir as datas limites constantes do caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de 90 (noventa) dias seguidos, a contar da data do
acto público do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global (os
itens «Se necessários» mencionados no Anexo IV – Lista de
quantidades e do preço unitário do Índice Geral do Processo
do Concurso são retribuídos por série de preços através da medição das quantidades executadas).
8. Caução provisória: $450 000,00 (quatrocentas e cinquenta mil) patacas, a prestar mediante depósito em numerário,
ordens de caixa, cheque, garantia bancária ou seguro-caução
emitidos a favor do Fundo do Desporto, nos termos legais.
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9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供確定擔保
之追加）。
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9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊的實體，以
及在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎
其註冊申請的批准。

12. 講解會：將訂於二零二零年七月二十九日（星期三），上
午十時正在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議
室進行。倘上述講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致體育
局停止辦公，則講解會順延至緊接之首個工作日的相同時間。

13. 遞交投標書的地點、日期及時間：

11. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem
como as que à data do concurso tenham requerido a sua inscrição. Neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
12. Sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento terá
lugar no dia 29 de Julho de 2020, quarta-feira, pelas 10,00 horas,
na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio de Macau,
sito na Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em caso de
encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da sessão
de esclarecimento acima mencionadas, por motivos de tufão
ou por motivos de força maior, a sessão de esclarecimento será
adiada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
13. Local, dia e hora limite para a apresentação das propostas:

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.

截止日期及時間：二零二零年八月十九日（星期三），中午

Dia e hora limite: dia 19 de Agosto de 2020, quarta-feira, até
às 12,00 horas.

十二時正。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育
局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接之首
個工作日的相同時間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data
e hora limites para a apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de força maior,
a data e a hora limites estabelecidas para a apresentação das
propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.

日期及時間：二零二零年八月二十日（星期四），上午九時

Dia e hora: dia 20 de Agosto de 2020, quinta-feira, pelas 9,30
horas.

三十分。

倘截標日期根據第13條被順延，又或上述開標日期及時間因
颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則開標日期及時
間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條的規定，及對所
提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，投標人或其受權
人應出席開標。

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação
das propostas de acordo com o mencionado no artigo 13.º ou
em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e
hora para o acto público do concurso, por motivos de tufão ou
de força maior, a data e hora estabelecidas para o acto público
do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte.
Os concorrentes ou procuradores devem estar presentes ao
acto público do concurso para os efeitos previstos no artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados
no concurso.

15. 查閱案卷及取得案卷副本的地點、日期及時間：

15. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
respectiva cópia:

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.
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時間：辦公時間內（由上午九時正至下午一時正及下午二時
三十分至下午五時三十分）。
可於體育局財政財產處購買公開招標案卷副本，每份價格
為澳門元壹仟圓正（$1,000.00）。
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Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das
14,30 às 17,30 horas).
Na Divisão Financeira e Patrimonial do Instituto do Desporto, podem obter cópia do processo do concurso mediante o
pagamento de $1 000,00 (mil patacas).
16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:

16. 評標準則及其所佔比重：
——工程價款：60%；

— Valor da obra: 60%;

——工期：5%；

— Prazo de execução da obra: 5%;

——工作計劃：15%；

— Plano de trabalhos: 15%;
— Experiência em obras semelhantes: 15%;

——同類型之施工經驗：15%；

— Equipamentos e materiais a utilizar na obra: 5%.
——工程使用的設備和材料：5%。
17. Junção de esclarecimentos:
17. 附加的說明文件：
在遞交投標書期限屆滿前，投標人應前往澳門羅理基博士
大馬路818號體育局，以了解有否附加說明之文件。
二零二零年七月十六日於體育局

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em
Macau, até à data limite para a apresentação das propostas,
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Instituto do Desporto, aos 16 de Julho de 2020.

局長

潘永權

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $5,324.00）

(Custo desta publicação $ 5 324,00)

高 等 教 育 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

名 單

Lista

為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第
54/GM/97號批示，高等教育局現公佈二零二零年第二季度財政
資助名單：

受資助實體
Entidade beneficiária

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 293/2018, vem a Direcção dos Serviços do Ensino
Superior publicar a listagem dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 2020:

給予財政資助日期

資助金額

Data da

Montante

atribuição do apoio

subsidiado

符合資格學生：3 名

26/6/2020

3 Alunos elegíveis

目的
Finalidade

$4,800.00 第四屆全國學生“學憲法講憲法”全國總決賽
津貼。
Subsídio para a Final Nacional da 4.ª edição
da «Aprendizagem e Apresentação da Constituição» pelos estudantes do país
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 15 de Julho
de 2020.

二零二零年七月十五日於高等教育局
局長
（是項刊登費用為 $1,178.00）

蘇朝暉

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.
(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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Avisos

通 告
根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零二零年七月十三日作出批示，現公
佈以下已登記的高等教育課程：

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 13 de Julho de 2020, foi registado o curso do
ensino superior a seguir indicado:

課程名稱：文學碩士學位（翻譯）課程。

Designação do curso: curso de mestrado em Letras (Tradução).

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——人文學

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade
de Letras.

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
mestre.

院。

登記編號：UM-A99-M23-0720C-14。

N.º de registo: UM-A99-M23-0720C-14.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》
第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零
一九年一月十六日第三次會議、二零一九年六月五日第五次會議
及二零一九年十一月二十日第二次會議決議修改分別刊登於二
零一五年三月二十五日第十二期《澳門特別行政區公報》第二組，
以及二零一五年八月五日第三十一期《澳門特別行政區公報》
第二組之澳門大學通告內，澳門大學人文學院文學碩士學位課
程——翻譯專業的名稱、學術與教學編排和學習計劃。

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º
dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na sua 3.ª sessão, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019,
na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019 e na sua
2.ª sessão, realizada no dia 20 de Novembro de 2019, deliberou
alterar a designação, a organização científico-pedagógica e o
plano de estudos do curso de mestrado em Letras, variante em
Tradução, da Faculdade de Letras da Universidade de Macau,
publicados, respectivamente, nos avisos da Universidade de
Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 12, II Série, de 25 de Março de 2015, e n.º 31, II
Série, de 5 de Agosto de 2015.

——上述文學碩士學位課程——翻譯專業的名稱更改為文
— O curso de mestrado em Letras, variante em Tradução
referido acima passa a designar-se por curso de mestrado em
Letras (Tradução).

學碩士學位（翻譯）課程。
——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele fazem parte integrante.

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。
——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2020/2021
學年起入學的學生。
二零二零年七月十三日於高等教育局
局長

蘇朝暉

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a
frequência do curso no ano lectivo de 2020/2021.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Julho
de 2020.
O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

––––––––––

附件一
文學碩士學位（翻譯）課程
學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：文學碩士。
二、知識範疇：文學。

––––––––––
ANEXO I
Organização científico-pedagógica do
curso de mestrado em Letras (Tradução)
1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mestrado em Letras.
2. Ramo de conhecimento: Letras.
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三、專業：翻譯。

3. Especialidade(s): Tradução.

四、本課程設以下選修範疇：

4. O curso compreende as seguintes áreas optativas:
(1) Inglês-Chinês

（一）英漢

(2) Português-Chinês

（二）葡漢

(3) Português-Inglês
（三）葡英

5. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

五、課程一般期限：兩學年。

6. Língua(s) veicular(es): Chinês/Inglês; Chinês/Português;
Português/Inglês.

六、授課語言：中文/英文；中文/葡文；葡文/英文。
七、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第
二十條第八款的規定。

7. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).
8. Requisitos de graduação:

八、畢業要求：

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão
do curso é de 30 unidades de crédito.

（一）完成課程所需的學分為30學分。
（二）取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創項目報
告，並進行引介且獲通過。

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório
de projecto original.

附件二

ANEXO II

文學碩士學位（翻譯）課程
學習計劃

Plano de estudos do curso de
mestrado em Letras (Tradução)

表一

Quadro I

學科單元/科目

翻譯適用之比較語言研究

種類

面授學時

學分

必修

45

3

"

翻譯研究之理論概念

"

翻譯技術

45

45

學術研究設計與寫作

"

45

項目報告

"

－

3

3

3

6

Unidades curriculares/
/Disciplinas

45

3

Conceitos Teóricos dos
Estudos de Tradução

»

45

3

Tecnologias de Tradução

»

45

3

I nvestigação Acadé mica: Planeamento e
Redacção

»

45

3

Relatório de Projecto

»

--

6

Quadro II

種類

面授學時

學分

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Área de Inglês-Chinês

英漢範疇
話語途徑論翻譯

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Estudos Comparados
de Línguas para Fins
de Tradução
Obrigatória

表二

學科單元/科目

Tipo

選修

45

3

A b o rd a ge m d o D i s curso para Estudos de
Tradução

Optativas

45

3
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Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

種類

面授學時

學分

Unidades curriculares/
/Disciplinas

選修

45

3

Tradução Administrativa e Comercial

Optativas

45

3

翻譯中之文化問題

"

45

3

Aspectos Culturais na
Tradução

»

45

3

翻譯中之性別

"

45

3

Género nos Estudos de
Tradução

»

45

3

"

45

3

H istór ia, C u ltu ra e
Tradução

»

45

3

Tradução Literária

»

45

3

Literatura, Cultura e
Tr a d u ç ã o: L í n g u a e
Ideologia

»

45

3

學科單元/科目

行政管理及商務翻譯

歷史、文化與翻譯
文學翻譯

"

45

3

文學、文化與翻譯：語言與意識

"

45

3

形態

Tipo

翻譯名著選讀

"

45

3

Leitura Seleccionada
de Textos Traduzidos

»

45

3

翻譯專題I

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução I

»

45

3

翻譯專題II

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução II

»

45

3

翻譯專題III

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução III

»

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução IV

»

45

3

翻譯專題IV

"

45

3

文化翻譯

"

45

3

Tradução e Cultura

»

45

3

媒體翻譯

"

45

3

Tradução para os Média

»

45

3

翻譯與比較文學

"

45

3

Tradução e Literatura
Comparada

»

45

3

法律文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos Jurídicos

»

45

3

影視翻譯

"

45

3

Tradução Audiovisual

»

45

3

流行文化文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos da
Cultura Popular

»

45

3

人文與藝術文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos das
C iênc ia s Hu ma na s e
Artes

»

45

3

社會科學文本翻譯

"

45

3

翻譯批評與評審

"

45

3

Tradução de Textos das
Ciências Sociais

»

45

3

"

45

3

Crítica e Avaliação da
Tradução

»

45

3

Projectos de Tradução

»

45

3

長篇翻譯
翻譯教學法

"

45

3

Pedagogia da Tradução

»

45

3

口譯理論與實踐

"

45

3

Teorias e Prática de Interpretação

»

45

3
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學科單元/科目

交替傳譯

種類

面授學時

學分

選修

45

3

"

同聲傳譯

45

3

會議口譯

"

45

3

澳門大學其他碩士學位課程內

"

45-90

3-6

一至兩門學科單元 / 科目（須經
人文學院同意）

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Interpretação Consecutiva

Optativas

45

3

Interpretação Simultânea

»

45

3

Interpretação de Conferência

»

45

3

Uma a duas unidades
curriculares/disciplinas
d e o ut r o s c u r s o s d e
mestrado da Universidade de Macau (Sujeito
ao Consentimento da
Faculdade de Letras)

»

45-90

3-6

Quadro III

表三

學科單元/科目

Tipo

種類

面授學時

學分

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

葡漢範疇

Área de Português-Chinês

中葡翻譯

3

Tradução Chinês-Português

Optativas

45

3

3

Tradução Português-Chinês

»

45

3

3

Interpretação Chinês-Português I

»

45

3

Interpretação Chinês-Português II

»

45

3

A b o rd a ge m d o D i s curso para Estudos de
Tradução

»

45

3

Tradução Administrativa e Comercial

»

45

3

Aspectos Culturais na
Tradução

»

45

3

Género nos Estudos de
Tradução

»

45

3

H istór ia, C u ltu ra e
Tradução

»

45

3

Tradução Literária

»

45

3

Literatura, Cultura e
Tr a d u ç ã o: L í n g u a e
Ideologia

»

45

3

Leitura Seleccionada
de Textos Traduzidos

»

45

3

葡中翻譯
中葡口譯I

選修
"
"

45
45
45

中葡口譯II

"

45

3

話語途徑論翻譯

"

45

3

行政管理及商務翻譯
翻譯中之文化問題
翻譯中之性別

"
"
"

45
45
45

3
3
3

歷史、文化與翻譯

"

45

3

文學翻譯

"

45

3

文學、文化與翻譯：語言與意識

"

45

3

形態
翻譯名著選讀

"

45

3
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Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

種類

面授學時

學分

Unidades curriculares/
/Disciplinas

翻譯專題I

選修

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução I

Optativas

45

3

翻譯專題II

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução II

»

45

3

翻譯專題III

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução III

»

45

3

翻譯專題IV

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução IV

»

45

3

文化翻譯

"

45

3

Tradução e Cultura

»

45

3

Tradução para os Média

»

45

3

3

Tradução e Literatura
Comparada

»

45

3

3

Tradução de Textos Jurídicos

»

45

3

Tradução Audiovisual

»

45

3

Tradução de Textos da
Cultura Popular

»

45

3

»

45

3

學科單元/科目

媒體翻譯

翻譯與比較文學

法律文本翻譯

影視翻譯

"

"

"

"

45

45

45

45

3

3

Tipo

流行文化文本翻譯

"

45

3

人文與藝術文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos das
C iênc ia s Hu ma na s e
Artes

»

45

3

社會科學文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos das
Ciências Sociais

翻譯批評與評審

"

45

3

Crítica e Avaliação da
Tradução

»

45

3

Projectos de Tradução

»

45

3

Pedagogia da Tradução

»

45

3

長篇翻譯

"

45

3

翻譯教學法

"

45

3

Teorias e Prática de Interpretação

»

45

3

口譯理論與實踐

"

45

3

Interpretação Consecutiva

»

45

3

交替傳譯

"

45

3

Interpretação Simultânea

»

45

3

同聲傳譯

"

45

3

Interpretação de Conferência

»

45

3

會議口譯

"

45

3

澳門大學其他碩士學位課程內

"

45-90

3-6

Uma a duas unidades
curriculares/disciplinas
d e o ut r o s c u r s o s d e
mestrado da Universidade de Macau (Sujeito
ao Consentimento da
Faculdade de Letras)

»

45-90

3-6

一至兩門學科單元 / 科目（須經
人文學院同意）
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Quadro IV

表四

學科單元/科目

種類

面授學時

學分

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Área de Português-Inglês

葡英範疇
英葡翻譯

選修

45

3

Tradução Inglês-Português

Optativas

45

3

葡英翻譯

"

45

3

Tradução Português-Inglês

»

45

3

英葡口譯I

"

45

3

Interpretação Inglês-Português I

»

45

3

英葡口譯II

"

45

3

Interpretação Inglês-Português II

»

45

3

話語途徑論翻譯

"

45

3

A b o rd a ge m d o D i s curso para Estudos de
Tradução

»

45

3

Tradução Administrativa e Comercial

»

45

3

Aspectos Culturais na
Tradução

»

45

3

Género nos Estudos de
Tradução

»

45

3

H istór ia, C u ltu ra e
Tradução

»

45

3

Tradução Literária

»

45

3

Literatura, Cultura e
Tr a d u ç ã o: L í n g u a e
Ideologia

»

45

3

行政管理及商務翻譯
翻譯中之文化問題

"
"

45
45

3
3

翻譯中之性別

"

45

3

歷史、文化與翻譯

"

45

3

文學翻譯

"

45

3

文學、文化與翻譯：語言與意識

"

45

3

形態
翻譯名著選讀

"

45

3

Leitura Seleccionada
de Textos Traduzidos

»

45

3

翻譯專題I

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução I

»

45

3

翻譯專題II

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução II

»

45

3

"

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução III

»

45

3

Tópicos Especiais de
Tradução IV

»

45

3

翻譯專題III
翻譯專題IV

"

45

3

文化翻譯

"

45

3

Tradução e Cultura

»

45

3

媒體翻譯

"

45

3

Tradução para os Média

»

45

3

翻譯與比較文學

"

45

3

Tradução e Literatura
Comparada

»

45

3

法律文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos Jurídicos

»

45

3
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學科單元/科目

影視翻譯

流行文化文本翻譯

種類

面授學時

學分

選修

45

3

"

45

3

Unidades curriculares/
/Disciplinas
Tradução Audiovisual

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Optativas

45

3

Tradução de Textos da
Cultura Popular

»

45

3

Tradução de Textos das
C iênc ia s Hu ma na s e
Artes

»

45

3

人文與藝術文本翻譯

"

45

3

社會科學文本翻譯

"

45

3

Tradução de Textos das
Ciências Sociais

»

45

3

翻譯批評與評審

"

45

3

Crítica e Avaliação da
Tradução

»

45

3

長篇翻譯

"

45

3

Projectos de Tradução

»

45

3

Pedagogia da Tradução

»

45

3

Teorias e Prática de Interpretação

»

45

3

Interpretação Consecutiva

»

45

3

Interpretação Simultânea

»

45

3

翻譯教學法

口譯理論與實踐

交替傳譯

"

"

"

45

45

45

3

3

3

"

45

3

Interpretação de Conferência

»

45

3

會議口譯

"

45

3

澳門大學其他碩士學位課程內

"

45-90

3-6

Uma a duas unidades
curriculares/disciplinas
d e o ut r o s c u r s o s d e
mestrado da Universidade de Macau (Sujeito
ao Consentimento da
Faculdade de Letras)

»

45-90

3-6

同聲傳譯

一至兩門學科單元 / 科目（須經
人文學院同意）

註：完成課程所需的學分為30學分，其分配如下：

Nota: O número de unidades de crédito necessário à conclusão do curso é de 30 unidades de crédito, assim distribuídas:

（一）修讀載於本附件表一的必修學科單元/科目，取得18學

1) 18 unidades de crédito nas unidades curriculares/disciplinas obrigatórias do quadro I deste Anexo;

分；
（二）修讀載於本附件表二至表四已選範疇的四門選修學科
單元/科目，取得12學分。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零二零年七月十三日作出批示，現公
佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：哲學博士學位（語言學——漢語）課程。

2) 12 unidades de crédito em quatro unidades curriculares/disciplinas optativas da área escolhida do quadro II a IV deste
Anexo.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 13 de Julho de 2020, foi registado o curso do
ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de doutoramento em Linguística
(Chinês).
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高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——人文學

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade
de Letras.

課程所頒授的學位、文憑或證書：博士學位。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
doutor.

院。

N.º de registo: UM-A74-D22-9720C-18.

登記編號：UM-A74-D22-9720C-18。

Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》
第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零
二零年一月十五日第三次會議決議修改刊登於二零一七年二月
二十二日第八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊之澳門大學
通告內，澳門大學人文學院哲學博士（語言學——漢語）課程的
中文名稱、學術與教學編排和學習計劃。
——上述哲學博士（語言學——漢語）課程的中文名稱更改
為哲學博士學位（語言學——漢語）課程。
——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告
的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。
——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2020/2021
學年起入學的學生。

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de
Macau, na sua 3.ª sessão, realizada no dia 15 de Janeiro de
2020, deliberou alterar a designação em chinês, a organização
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de doutoramento em Linguística (Chinês) da Faculdade de Letras da
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, Suplemento, de 22 de Fevereiro de
2017.
— A designação em chinês do curso referido “哲學博士（語
言學——漢語）課程” passa a ser “哲學博士學位（語言學——漢
語）課程”.
— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele fazem parte integrante.
— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a
frequência do curso no ano lectivo de 2020/2021.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Julho
de 2020.

二零二零年七月十三日於高等教育局
局長

蘇朝暉

––––––––––

附件一
哲學博士學位（語言學——漢語）課程
學術與教學編排
一、課程頒授的學位名稱：哲學博士。
二、知識範疇：文學。
三、專業：語言學——漢語。
四、課程一般期限：四學年。
五、授課語言：中文。

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.
––––––––––
ANEXO I
Organização científico-pedagógica do curso
de doutoramento em Linguística (Chinês)
1. Designação do grau académico atribuído do curso: Doutoramento.
2. Ramo de conhecimento: Letras.
3. Especialidade(s): Linguística (Chinês).
4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.
5. Língua(s) veicular(es): Chinês.

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第
二十一條第八款的規定。
七、畢業要求：
（一）為完成本課程，學生須取得26學分，並須完成“研究
倫理”
。

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8
do artigo 21.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).
7. Requisitos de graduação:
1) A obtenção de 26 unidades de crédito e a conclusão de
«Ética na Investigação» são necessárias à conclusão do curso.
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（二）獲得博士學位尚取決於撰寫及提交一篇符合課程知
識或 專業範疇性質的原 創書面論文，並 進行公開答 辯且 獲 通
過。

2) A obtenção do grau de doutor está ainda condicionada à
elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma tese
escrita original adequada à natureza do ramo de conhecimento
ou da especialidade do curso.

附件二
ANEXO II

哲學博士學位（語言學——漢語）課程

Plano de estudos do curso de
doutoramento em Linguística (Chinês)

學習計劃

學科單元/科目

種類

面授學時

學分

研究倫理

必修

－

－

學術寫作

"

30

2

中國語言學專題高級研讀

"

45

3

中文研究方法論高級研讀

"

45

3

博士論文

"

－

18

總學分

26

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零二零年七月十三日作出批示，現公
佈以下已登記的高等教育課程：

Unidades curriculares/
/Disciplinas
Ética na Investigação

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Obrigatória

－

－

Escrita Académica

»

30

2

Leitura Avançada sobre Tópicos Especiais
em Linguística Chinesa

»

45

3

L e i t u r a Av a n ç a d a
sobre Métodos de Investigação em Estudos
Chineses

»

45

3

Tese de Doutoramento

»

－

18

Número total de unidades de crédito

26

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 13 de Julho de 2020, foi registado o curso do
ensino superior a seguir indicado:

課程名稱：哲學博士學位（文學——中文）課程。

Designação do curso: curso de doutoramento em Estudos
Literários (Chinês).

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——人文學

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade
de Letras.

院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：博士學位。

登記編號：UM-A75-D22-9720C-19。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
doutor.
N.º de registo: UM-A75-D22-9720C-19.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》
第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零
二零年一月十五日第三次會議決議修改刊登於二零一七年二月
二十二日第八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊之澳門大學

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º
dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na sua 3.ª sessão, realizada no dia 15 de Janeiro de 2020,
deliberou alterar a designação em chinês, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de doutoramento em Estudos Literários (Chinês) da Faculdade de Letras da
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade
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通告內，澳門大學人文學院哲學博士（文學——中文）課程的中
文名稱、學術與教學編排和學習計劃。
——上述哲學博士（文學——中文）課程的中文名稱更改為
哲學博士學位（文學——中文）課程。
——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告
的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。
——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2020/2021

de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, Suplemento, de 22 de Fevereiro de
2017.
— A designação em chinês do curso referido “哲學博士（文
學——中文）課程” passa a ser “哲學博士學位（文學——中文）
課程”.
— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele fazem parte integrante.
— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a
frequência do curso no ano lectivo de 2020/2021.

學年起入學的學生。
二零二零年七月十三日於高等教育局
局長

蘇朝暉

––––––––––

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Julho
de 2020.
O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

附件一

––––––––––

哲學博士學位（文學——中文）課程

ANEXO I

學術與教學編排

Organização científico-pedagógica do curso
de doutoramento em Estudos Literários (Chinês)

一、課程頒授的學位名稱：哲學博士。

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Doutoramento.

二、知識範疇：文學。
三、專業：文學——中文。

2. Ramo de conhecimento: Letras.

四、課程一般期限：四學年。

3. Especialidade(s): Estudos Literários (Chinês).
4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

五、授課語言：中文。
六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

5. Língua(s) veicular(es): Chinês.
6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8
do artigo 21.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

二十一條第八款的規定。
七、畢業要求：

7. Requisitos de graduação:

（一）為完成本課程，學生須取得26學分，並須完成“研究
倫理”
。
（二）獲得博士學位尚取決於撰寫及提交一篇符合課程知
識或 專業範疇性質的原 創書面論文，並 進行公開答 辯且 獲 通
過。

1) A obtenção de 26 unidades de crédito e a conclusão de
«Ética na Investigação» são necessárias à conclusão do curso.
2) A obtenção do grau de doutor está ainda condicionada à
elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma tese
escrita original adequada à natureza do ramo de conhecimento
ou da especialidade do curso.

附件二

ANEXO II

哲學博士學位（文學——中文）課程

Plano de estudos do curso de
doutoramento em Estudos Literários (Chinês)

學習計劃

學科單元/科目

研究倫理

種類

面授學時

學分

必修

－

－

Unidades curriculares/
/Disciplinas
Ética na Investigação

Tipo
Obrigatória

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial
－

－
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學科單元/科目

學術寫作

種類

面授學時

學分

必修

30

2

中國文學專題高級研讀

"

45

3

中文研究方法論高級研讀

"

45

3

博士論文

"

－

18

總學分

26

Unidades curriculares/
/Disciplinas
Escrita Académica

Tipo

Horas de
Unidades
ensino
de crédito
presencial

Obrigatória

30

2

Leitura Avançada sobre Tópicos Especiais
em Literatura Chinesa

»

45

3

L e i t u r a Av a n ç a d a
sobre Métodos de Investigação em Estudos
Chineses

»

45

3

Tese de Doutoramento

»

－

18

Número total de unidades de crédito

（是項刊登費用為 $25,672.00）

(Custo desta publicação $ 25 672,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

公 告

Anúncio

（公開招標編號：PT/024/2020）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特
別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公
佈下列之公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零二零年七月七日作出之批示，為
澳門大學提供軟件使用授權及支援續期及更新進行公開招標，
有關項目共分成十二個組合，提供項目的期間為二零二零年十月
一日至二零二二年十二月三十一日。

有意 競投者可從二零二零 年七月二十二日起，於 辦公日上
午九時至下午一時及下午二時三十分至 五時三十分前往中國
澳門氹仔大學大 馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4 012室採購
處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門元壹佰元正
（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席
有關講解會。講解會將安排於二零二零年七月二十七日上午十時
三十分在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4009室舉行。

截止遞交投標書日期為二零二零年八月十二日下午五時三十
分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

26

(Concurso Público n.º PT/024/2020)
No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018,
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:
De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para
os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Julho de 2020, encontra-se aberto o concurso público para a renovação e actualização de
licenças de software e do respectivo apoio para a Universidade
de Macau, durante o período compreendido entre 1 de Outubro
de 2020 e 31 de Dezembro de 2022, sendo o respectivo projecto
dividido em 12 componentes.
O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se à disposição dos interessados, a partir do dia 22 de Julho
de 2020, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012,
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,30 horas do dia 27 de
Julho de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade,
Taipa, Macau, China.
O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do
dia 12 de Agosto de 2020. Os concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos
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處，並須繳交臨時保證金，臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳
門大學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。競投者須根據所競
投之組合繳交相應之金額，詳見下表：

序號

組合名稱

臨時保證金金額
（澳門元）

組合一

HCL Domino系統支援更新

13,000.00

組合二

Oracle系統支援續期

60,000.00

à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e
prestar uma caução provisória, feita em numerário, ou mediante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução,
a favor da Universidade de Macau, cujo valor corresponde ao
componente a que se destina a respectiva proposta, nos termos
indicados na tabela abaixo:
Designação do
componente

Número
Componente 1
Componente 2
Componente 3

組合三

Nintex軟件支援續期

4,000.00
Componente 4

組合四

電子傳真系統支援更新

3,000.00
Componente 5

組合五

Akamai DNS雲域名系統訂

3,000.00

閱續期
Componente 6
組合六

組合七

雙重登入驗證系統訂閱更新

O f f ic e 365電郵保護系統支

19,000.00

17,000.00

Componente 7

援更新

組合八

組合九

組合十

企業版Splunk系統支援續期

TOAD軟件支援更新

SolarWinds資訊設備管理系

7,000.00

1,000.00

8,000.00

Componente 8

Componente 9
Componente 10

統支援更新

組合十一

組合十二
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Dynatrace軟件支援續期

BMC I T SM I T管理系統支

10,000.00

3,000.00

援續期

開標日期為二零二零年八月十三日上午十時正，在中國澳門
氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。
二零二零年七月十三日於澳門大學

Componente 11
Componente 12

Valor da caução
provisória
(MOP)

Actualização do apoio
ao sistema HCL Domino

13 000,00

Renovação do apoio ao
sistema Oracle

60 000,00

Renovação do apoio ao
software Nintex

4 000,00

Actualização do apoio
ao sistema de fax electrónico

3 000,00

Renovação da subscrição do sistema de nomes
de domínio em nuvem
Akamai DNS

3 000,00

Actualização da subscrição do sistema de duplo acesso Duo Security

19 000,00

Actualização do apoio
ao sistema de protecção
de correio electrónico
Office 365

17 000,00

Renovação do apoio ao
sistema Splunk (edição
empresarial)

7 000,00

Actualização do apoio
ao software TOAD

1 000,00

Actualização do apoio
ao sistema de gestão de
equipamentos de informática SolarWinds

8 000,00

Renovação do apoio ao
software Dynatrace

10 000,00

Renovação do apoio ao
sistema de gestão BMC
ITSM IT

3 000,00

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia
13 de Agosto de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 13 de Julho de 2020.

副校長
（是項刊登費用為 $4,134.00）

高薇

A Vice-Reitora, Kou Mei.
(Custo desta publicação $ 4 134,00)
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Aviso

通 告
根據《行政程序法典》第三十七條及刊登於二零一七年九月
十三日第三十七期第二組《澳門特別行政區公報》澳門大學通告
內澳門大學校董會核准之授權第三款之規定，澳門大學財務管
理委員會於二零二零年五月二十日會議決議，通過訂定以下《N1
聚賢樓房價》：
《N1聚賢樓房價》

房型

«Preços de Alojamento na Pousada da UM N1»
收費

Tipo de quarto

(澳門元)

單人房

$700

高級單人房/雙人房/無障礙雙人房

$800
$2,000

貴賓套房

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 13 de Setembro de 2017, a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 20 de Maio de
2020, deliberou fixar os seguintes «Preços de Alojamento na
Pousada da UM N1»:

特區政府公共部門、非牟利團體或大學管理層批准之賓客
提供單人房和雙人房九折房價之優惠。
二零二零年五月二十日於澳門大學

Quarto individual

$700

Quarto individual superior/quarto duplo/quarto
duplo acessível

$800

Suíte VIP

$2.000

Os serviços públicos do governo da Região Administrativa
Especial de Macau, as associações sem fins lucrativos ou os
indivíduos aprovados pela Direcção da Universidade, gozam
de um desconto de 10% no preço dos quartos individuais e dos
quartos duplos.

財務管理委員會：

Universidade de Macau, aos 20 de Maio de 2020.

校長：宋永華教授

A Comissão de Gestão Financeira:

副校長：許敬文教授

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

Preço
(patacas)

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.
O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

副校長：葛偉教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.
副校長：蘇基朗教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

副校長：高薇博士

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

（是項刊登費用為 $1,937.00）

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

澳 門 旅 遊 學 院

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

名 單

Lista

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的經第293/2018
號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示，澳門
旅遊學院現公佈二零二零年第二季度受資助實體的名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe de Executivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos
a particulares e às instituições particulares, vem o Instituto de
Formação Turística de Macau publicar a listagem dos apoios
concedidos no 2.º trimestre do ano de 2020:
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受資助實體
Entidade beneficiária

給予財政資助日期

資助金額

Data da atribuição

Montante

dos apoios

subsidiado

16/4/2020

黃日進

10663

目的
Finalidade

$6,000.00 課程獎學金。

Vong Iat Chon

Bolsa de estudo.

總額

$6,000.00

Total
Instituto de Formação Turística de Macau, aos 10 de Julho
de 2020.

二零二零年七月十日於澳門旅遊學院
院長

黃竹君

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

高 等 教 育 基 金

FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

名 單

Lista

為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第
54/GM/97號批示，高等教育基金現公佈二零二零年第二季度財
政資助名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 293/2018, vem o Fundo do Ensino Superior publicar a listagem dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 2020:

給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門鏡湖護理學院學生會

1/4/2020

$ 24,293.45 高校學生活動資助計劃

Associação de Estudantes do Instituto de

17/4/2020

Plano de Financiamento das Actividades Estu-

Enfermagem Kiang Wu de Macau

24/4/2020

dantis das Instituições do Ensino Superior

綠色未來

1/4/2020

$ 75,534.62

旅遊學院學生會

17/4/2020

$ 36,480.00

17/4/2020

$ 72,136.08

Associação de Estudantes do Instituto de
Formação Turística
北京（高校）澳門學生聯合會
Beijing (College) Macau Student Associa-

24/4/2020

tion
17/4/2020

$ 28,009.74

澳門大學學生會

17/4/2020

$ 90,987.76

Associação de Estudantes da Universidade

24/4/2020

澳鄂大專人士協會
Associação dos Graduados de Ensino Superior de Macau-Hubei

de Macau

18/5/2020
29/6/2020

中國人民大學澳門青年聯盟

Macao Youth League of Renmin University
of China

24/4/2020

$ 3,830.62

澳門特別行政區公報——第二組
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門至友協會

4/5/2020

$ 92,362.00 高校學生活動資助計劃

Melhores Amigos Associação de Macau
澳門科技大學學生會

Plano de Financiamento das Actividades Estu7/5/2020

$ 1,772.15

7/5/2020

$ 64,453.20

11/5/2020

$ 9,800.00

29/6/2020

$ 1,996.06

29/6/2020

$ 1,500.00

29/6/2020

$ 6,703.66

dantis das Instituições do Ensino Superior

União dos Estudantes da Universidade de
Ciência e Tecnologia de Macau
澳門社區青年義工發展協會
Associação para Desenvolvimento dos Jovens Voluntários da Comunidade de Macau
澳門高校研究生聯合會
Macao Association of University Postgra-

duate
英國倫敦澳門留學生協會
Associação de Estudantes Ultramarinos de
Macau em Londres, Reino Unido
江蘇（高校）澳門學生聯合會

Jiangsu (College) Macau Student Association
英國澳門青年聯盟

Macao Youth League of the United Kingdom
澳門高等教育人員交流協進會

1/4/2020

$ 162,500.00 資助澳門大專學生畢業後的動向及發展情況調
查第二階段第一期的費用
Concessão de apoio à 1.ª prestação das despesas da 2.ª fase do Inquérito sobre a Tendência e
as Situações do Desenvolvimento dos Estudantes do Ensino Superior de Macau após a sua
Graduação
$ 172,500.00 資助粵港澳大灣區高教協作融合發展研究第二
階段第一期的費用
Concessão de apoio à 1.ª prestação das despesas da 2.ª fase do Estudo sobre o Desenvolvimento de Integração e a Colaboração do Ensino Superior na Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau

澳門城市大學
Universidade da Cidade de Macau

29/4/2020

$ 62,900.00 2020年粵港澳大灣區旅遊教育培訓專項資助計
劃
Plano de Financiamentos Especiais de Ensino e Formação em Turismo na Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau, para o ano de
2020
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
聖若瑟大學

29/4/2020

$ 92,550.00 澳門高等院校中葡人才培訓及教研合作專項資

Universidade de São José

助
Financiamentos Especiais para Formação de
Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e
Português e para a Cooperação do Ensino e da
Investigação das Instituições do Ensino Superior de Macau

澳門鏡湖護理學院

29/6/2020

$ 159,500.00 澳門高等院校人文社會範疇研究專項資助

I nstituto de En fer magem K ia ng Wu de

Plano de Financiamentos Especiais para In-

Macau

vestigações nas Áreas de Humanidades e Sociedade das Instituições do Ensino Superior de
Macau

澳門科技大學

1/4/2020

Universidade de Ciência e Tecnologia de

24/4/2020

$ 14,100.00 資助參加國際研討會及發表論文
Concessão de subsídio para participação em

Macau
聖若瑟大學

conferência internacional e publicação de tese
11/5/2020

$ 3,300.00

Universidade de São José
澳門科技大學

1/4/2020

Universidade de Ciência e Tecnologia de

7/5/2020

$ 33,029.58 資助舉辦活動
Concessão de subsídio para realização de actividade

Macau
17/4/2020

$ 54,600.00

17/4/2020

$ 45,600.00

17/4/2020

$ 95,900.00

24/4/2020

$ 29,440.00

7/5/2020

$ 21,335.40

中華民族團結促進會

7/5/2020

$ 10,450.00

澳門清華大學課程校友會

11/5/2020

$ 51,300.00

18/5/2020

$ 5,772.15

18/5/2020

$ 24,277.72

澳門城市大學
Universidade da Cidade de Macau
聖若瑟大學
Universidade de São José
澳門活動策劃人協會
Associação dos Planeadores de Eventos de
Macau
澳門中小企業協進會
Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau
旅遊學院學生會
Associação de Estudantes do Instituto de
Formação Turística

Associação dos Antigos Alunos de Macau
do Programa da Universidade de Tsinghua
清華大學澳門文化協會

Tsinghua University Macau Cultural Association
霜冰雪創作實驗劇團
Teatro Criativo Experimental Geada Gelo e
Neve

澳門特別行政區公報——第二組
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
中西創新學院

29/4/2020

$ 35,000.00 院校防疫用品及線上學習軟件及系統的津貼

Instituto Milénio de Macau
澳門科技大學

Subsídio para aquisição de produtos de pre9/6/2020

$ 850,000.00

Universidade de Ciência e Tecnologia de

ensino superior

Macau
澳門城市大學

venção da epidemia e de software e sistemas
de aprendizagem online , pelas instituições do

24/6/2020

$ 460,000.00

Universidade da Cidade de Macau
聖公會澳門社會服務處

29/6/2020

$ 78,800.00 資助開展“大專輔導熱線及網上支援計劃”的費

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais

用

Sheng Kung Hui Macau

Concessão de apoio às despesas de lançamento
do «Plano de linha aberta e apoio online para
o aconselhamento do ensino superior»

聖若瑟大學

29/6/2020

Universidade de São José

$ 4,000.00 資助參與國際教育學術會議
Concessão de apoio à participação em convenções internacionais da academia educativa

莫依曼

29/4/2020

$ 12,300.00 資助參加國際會議
Concessão de apoio à participação em conven-

Mok I Man

ções internacionais
獎學金：研究生2名

20/4/2020

Bolsa de mérito: 2 Pós-Graduados

29/4/2020

$ 127,000.00 2019/2020學年研究生獎學金（2019/2020學年第
二期）
Concessão da 2.ª prestação de bolsas de mérito
para estudos pós-graduados (ano lectivo de
2019/2020), para o ano lectivo de 2019/2020

符合資格學生：32,683名

20/4/2020

32,683 Alunos elegíveis

22/4/2020

Atribuição do subsídio para aquisição de mate-

24/4/2020

rial escolar a estudantes do ensino superior no

28/4/2020

ano lectivo de 2019/2020

29/4/2020
4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
8/5/2020
11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
14/5/2020
15/5/2020
18/5/2020
20/5/2020
21/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
28/5/2020
1/6/2020

$ 107,853,900.00 發放2019/2020學年大專學生學習用品津貼
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
符合資格學生：32,683名

3/6/2020

發放2019/2020學年大專學生學習用品津貼

32,683 Alunos elegíveis

8/6/2020

Atribuição do subsídio para aquisição de mate-

9/6/2020

rial escolar a estudantes do ensino superior no

11/6/2020

ano lectivo de 2019/2020

12/6/2020
16/6/2020
18/6/2020
23/6/2020
26/6/2020
二零二零年七月十五日於高等教育基金
行政管理委員會主席

蘇朝暉（高等教育局局長）

Fundo do Ensino Superior, aos 15 de Julho de 2020.
O Presidente do Conselho Administrativo, Sou Chio Fai
(director dos Serviços do Ensino Superior).

（是項刊登費用為 $10,284.00）

(Custo desta publicação $ 10 284,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

公 告
Anúncio

“慕拉士大馬路下水道工程”
公開招標

1. 招標實體：土地工務運輸局（下稱本局）。
2. 招標方式：公開招標。

Concurso público para
«Obra de Drenagem da Avenida de Venceslau de Morais»
1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 施工地點：慕拉士大馬路及漁翁街。

3. Local de execução da obra: Avenida de Venceslau de Morais e Rua dos Pescadores.

4. 承攬工程目的：鋪設下水道、建造行車路面及行人路面。

4. Objecto da empreitada: construção de uma rodovia e de
passeios e de um sistema de drenagem.

5. 最長施工期：180（一百八十）工作天。競投者所報的施工
期須參照承攬規則一般條款第5.1.2點及5.2.2點的規定。
6. 標書的有效期：90（九十）日，由公開開標結束之日起計，
可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$130,000.00（澳門元壹拾叁萬元整），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

5. Prazo máximo de execução da obra: 180 (cento e oitenta)
dias de trabalho. O prazo de execução da obra a propor pelo
concorrente deve obedecer às disposições dos n.os 5.1.2 e 5.2.2
das cláusulas gerais do caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a
contar a partir da data de encerramento do acto público do
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
7. Tipo de empreitada: por série de preços.
8. Caução provisória: $130 000,00 (cento e trinta mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
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9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão:

11. 參加條件：
只接納在本局有施工註冊，以及在開標日期前已遞交註冊申
請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將取決於所提交
註冊申請或續期申請的批准。
任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均
僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論
以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份
標書。
由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）
名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。
12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方
式：應遵守由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合
作經營的規定。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，本局接待暨一般文書
處理科；
截止日期及時間：二零二零年八月十二日（星期三）中午十二
時正；
倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦
公，則交標之期限及同一時間順延至緊接之首個工作日。
14. 公開開標地點、日期及時間：

São admitidas como concorrentes as pessoas, singulares ou
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.
As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupamento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades
e as suas representações são consideradas como sendo uma
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta,
por si ou agrupada com outras pessoas.
Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, só
podem ter no máximo três (3) membros, não sendo necessário
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de
associação.
12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventualmente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.
13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II n.º 33, r/c, em Macau;
Data e hora limite: 12 de Agosto de 2020, quarta-feira, até às
12,00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora limite para a entrega de propostas por motivo de tufão ou
de força maior, o prazo estabelecido para a entrega das propostas será adiado para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
14. Local, data e hora do acto público do concurso:
Local: sala de reunião da DSSOPT, sita no 5.º andar;

地點：本局五樓會議室；
日期及時間：二零二零年八月十三日（星期四）上午九時三十
分。
倘開標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，
則開標日期及同一時間順延至緊接之首個工作日。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
公開開標。

Data e hora: 13 de Agosto de 2020, quinta-feira, pelas 9,30
horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora estabelecida para o referido acto público por motivo de
tufão ou de força maior, a data para o acto público de abertura
das propostas será adiada para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados.
15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

15. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之
任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附正

Os documentos que instruem a proposta (excepto a descrição ou a especificação de produtos) devem estar redigidos
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式語文譯本，而為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本
說明除外）。
16. 查閱案卷及取得案卷電子檔光碟之地點及時間：

numa das línguas oficiais da RAEM; quando redigidos noutra
língua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a
qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.
16. Local e hora para consulta do processo e obtenção da
versão digital do processo do concurso:

查閱地點：本局十六樓基礎建設廳；
時間：辦公日內，由九時至十二時四十五分及十四時三十分

Local para consulta: Departamento de Infraestruturas da
DSSOPT, sito no 16.º andar;
Hora: durante os dias úteis, das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas;

至十七時；
取得案卷之電子檔光碟：於本局會計科可取得公開招標案卷
電子檔光碟，而每份價格為$100.00（澳門元壹佰元整）。
17. 評標標準及其所佔之比重：

價格部分

技術部分

Obtenção da versão digital do processo do concurso: Secção de Contabilidade da DSSOPT, mediante o pagamento de
$100,00 (cem patacas).
17. Critérios de avaliação e respectiva proporção:

評標標準

比重

工程造價

55

施工期

20

工作計劃

10

施工經驗

15

Critérios de avaliação
Parte relativa ao
preço

Parte técnica

Proporção

Preço da obra

55

Prazo de execução

20

Plano de trabalhos

10

Experiência em obras executadas

15

17.1 最終得分 = 價格部分的得分 + 技術部分的得分。

17.1 Pontuação final = Pontuação da parte relativa ao preço
+ Pontuação da parte técnica.

17.2 定作人根據最終得分判予最高分者，倘最終得分相同，

17.2 Conforme a classificação final, o dono da obra procederá à adjudicação ao concorrente com pontuação mais alta.
Caso existam pontuações finais idênticas, a adjudicação será
feita ao concorrente que teve a pontuação da parte relativa ao
preço mais alta.

則判予其中價格部分得分最高者。

18. 附加的說明文件：由二 零二 零 年七月二十九日至截標日
止，投標者可前往本局十六樓基礎建設廳，以知悉有否附加之說
明文件。

18. Esclarecimentos adicionais:
Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Infraestruturas da DSSOPT, sito no 16.º andar, a partir de 29
de Julho de 2020 e até à data limite para a entrega das propostas, para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos
adicionais.

19. 投標者須注意以下事項：
投標案卷及工程量表電子檔只作參考之用，一切以存於本局
的投標案卷為準。

投標書的工程量表及單價表、施工方案的說明及解釋書必
須以雙面打印。

倘有意提交產品及/或樣本之一覽表及/或說明，必須以電子
檔（如光碟）形式提交。

二零二零年七月十六日於土地工務運輸局

局長

陳寶霞

19. Os concorrentes devem ter em conta o seguinte:
A versão digitalizada do processo do concurso e do mapa de
quantidades só servem para efeitos de referência, para todos os
efeitos prevalece o original do processo do concurso disponível na DSSOPT.
Todas as folhas do mapa de quantidades, da lista de preços unitários e da memória descritiva e justificativa relativa à
execução da obra devem ser impressas na frente e verso. Caso
apresentem catálogos e/ou descrição sobre produtos e/ou amostras, os mesmos devem ser em versão digitalizada (por exemplo
em DVD).
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aos 16 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Chan Pou Ha.

（是項刊登費用為 $6,422.00）

(Custo desta publicação $ 6 422,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA

海 事 及 水 務 局
名 單

Lista

根據經第293/2018號行政長官批示修改後的第54/GM/97號
批示之規定，關於給予私人和私人機構財政資助的有關規定，海
事及水務局現公佈於二零二零年第二季度的資助名單：

受資助實體
Entidade beneficiária
澳門漁民互助會

De acordo com o Despacho n.º 54/GM/97, com as alterações
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018,
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a
instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água publicar a lista dos apoios concedidos
no 2.º trimestre do ano 2020:

給予財政資助日期

資助金額

Data da atribuição

Montante

dos apoios

subsidiado

30/06/2020

$200,000.00 資助“休漁期收集漁船家居垃圾活動”計

目的
Finalidade

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

劃。

res de Macau

Apoio financeiro para o «Plano de recolha de resíduos domésticos das embarcações de pesca durante o período de
Defeso da Pesca».
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 10 de Julho de 2020.

二零二零年七月十日於海事及水務局
局長

黃穗文

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

公 告

Anúncio

茲公佈，在為填補海事及水務局以行政任用合同制度任用的
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，經二零一九
年十一月二十七日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組副
刊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。現將海事及水務局專業或職務能力評估對外開考經更
正的投考人的知識考試（筆試）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（查閱時間：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），並上載於本局
網頁（https://www.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十四日於海事及水務局

局長

黃穗文

Torna-se público que se encontra afixada no balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao Público da
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito
na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consultada no local
indicado, dentro do 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), e disponibilizada na página electrónica destes
Serviços (https://www.marine.gov.mo/) e na página electrónica
dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa corrigida da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos
ao 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 nestes Serviços até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 48, II Série, Suplemento, de 27 de Novembro de 2019.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 14 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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Avisos

通 告
茲公佈，海事及水務局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出現的職缺。經二零一九年十一月二十七
日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登進行統一
管理制度的專業或職務能力評估對外開考通告，本局定於二零
二零年八月十一日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉
行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為氹仔北安碼頭街港口
管理大樓。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資
料，以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零二零年七月
二十二日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。准
考人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（htt ps://w w w.ma r i ne.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年七月十四日於海事及水務局

局長

黃穗文

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de electrónica, da Direcção
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), 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 48, II
Série, Suplemento, de 27 de Novembro de 2019, a entrevista
de selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar a 11 de
Agosto de 2020, e será realizada no seguinte local: Rua do Cais
de Pac On, Edifício de Gestão Portuária, Taipa.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no dia 22 de Julho de 2020 no
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de
Água, sita na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 14 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

茲公佈，海事及水務局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出現的職缺。經二零一九年十一月二十七
日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登進行統一
管理制度的專業或職務能力評估對外開考通告，本局定於二零
二零年八月七日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行
甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為氹仔北安碼頭街港口管
理大樓。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資
料，以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零二零年七月
二十二日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。准
考人可於辦公時間（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

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, área de gestão marítima, da
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
(DSAMA), 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 48, II Série, Suplemento, de 27 de Novembro de
2019, a entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos,
terá lugar a 7 de Agosto de 2020, e será realizada no seguinte
local: Rua do Cais de Pac On, Edifício de Gestão Portuária,
Taipa.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no dia 22 de Julho de 2020 no
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de
Água, sita na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consulta-
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時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（ht t ps://w w w.ma r i ne.gov.mo/）及行政公職局網頁（htt p://
www.safp.gov.mo/）查閱。
二零二零年七月十四日於海事及水務局

局長

黃穗文

das no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 14 de Julho de 2020.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,620.00）

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

郵 電 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÕES

名 單

Lista

為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第
54/GM/97號批示，郵電局現公佈二零二零年第二季度的財政資
助名單：
給予財政
受資助實體
Entidade beneficiária

資助金額

資助日期

（澳門幣）

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

dos apoios

(MOP)

01/07/2020

郵電職工福利會

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 293/2018, vem a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações publicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 2020:

Clube de Pessoal dos CTT

目的
Finalidades

400,000.00 由郵電局資助2020年部分會務經費。
Subsídio atribuído pela Direcção dos Serviços
de Correios e Telecomunicações para apoiar
parte das despesas de funcionamento em 2020.

01/07/2020

80,000.00 由郵政儲金局資助2020年部分會務經費。
Subsídio atribuído pela Caixa Económica Postal para apoiar parte das despesas de funcionamento em 2020.
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
10 de Julho de 2020.

二零二零年七月十日於郵電局
局長

劉惠明

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

公 告

Anúncio

﹝105/2020﹞

[105/2020]

茲特公告，有關刊登於二零二零年七月一日第二十七期《澳
門特別行政區公報》第二組的“為石排灣社屋——樂群樓提供

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a
«Prestação de serviços de administração de edifícios para a
Habitação Social de Seac Pai Van — Edifício Lok Kuan», pu-
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樓宇管理服務”的公開招標，招標實體已按照招標方案第3條的
規定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答 得透過於辦公時間內前往位於澳門鴨涌馬路
220號青葱大廈地下L房屋局查閱，有關資料亦可透過房屋局網
頁（http://www.ihm.gov.mo）下載。

二零二零年七月十五日於房屋局

10673

blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 27, II Série, de 1 de Julho de 2020, foram prestadas respostas escritas, nos termos do artigo 3.º do programa
do concurso, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao
processo do concurso.
As referidas respostas encontram-se disponíveis para consulta e obtenção, durante o horário de expediente, no Instituto
de Habitação (IH), sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220,
Edifício Cheng Chong, r/c, L, Macau, e as respectivas informações também se encontram disponíveis na página electrónica
do IH (http://www.ihm.gov.mo).
Instituto de Habitação, aos 15 de Julho de 2020.

局長

山禮度
O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

建 設 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS

公 告
Anúncio
茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的輕型
車輛司機職程第一職階輕型車輛司機三個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前出現的職缺，經二零二零年四月一日第十四期《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》第三十五條第三款規定，將建設發展辦公室專業或職務能
力評估開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門
羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內（查閱時間：
週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五
分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十
分），並上載於本辦公室網頁（http://w w w.gd i.gov.mo/）及行政
公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十六日於建設發展辦公室

主任

林煒浩

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
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, se encontra afixada
no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong,
10.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado,
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às
13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas
electrónicas deste Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três
lugares vagos de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira
de motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo
de provimento, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II
Série, de 1 de Abril de 2020.
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos
16 de Julho de 2020.
O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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Aviso

通 告
茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的雜役
範疇勤雜人員職程第一職階勤雜人員兩個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前本辦公室出現的職缺，經二零二零年四月一日第
十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的
專業或職務能力評估對外開考通告，本辦公室定於二零二零年
八月三日至十二日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉
行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門羅理基博士大馬
路南光大廈十樓建設發展辦公室。

參加甄選面試准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門羅理基博士
大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內（查閱時間：週一至週四
上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五上
午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上
載於本辦公室網頁（http://www.gdi.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十六日於建設發展辦公室

主任

林煒浩

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de dois lugares vagos, em regime de contrato
administrativo de provimento, de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de servente, do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas e dos que vierem a verificar-se
neste Gabinete até ao termo da validade do concurso, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, a
entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar
de 3 a 12 de Agosto de 2020, e será realizada no Gabinete para
o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Avenida do Dr.
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau.
Informações mais detalhadas sobre o local, a data e hora
a que os candidatos admitidos se devem apresentar para a
realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse dos candidatos, encontram-se afixadas no
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º
andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como nas páginas
electrónicas deste Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/).
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos
16 de Junho de 2020.
O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

（是項刊登費用為 $1,541.00）

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

能 源 業 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO SECTOR ENERGÉTICO

公 告
Anúncio
茲公佈，為填補能源業發展辦公室以行政任用合同制度任
用高級技術員職程第一職階首席高級技術員（土木工程範疇）
一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺，
經二零二零年三月二十五日第十三期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考通
告。由於確定名單中出現文誤，故更正有關確定名單。該確定名
單之更正已張貼於澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓能
源業發展辦公室公告欄內（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五上午九時至下午

Torna-se público que se encontra afixada no quadro de avisos do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
(GDSE), sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398,
Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, podendo ser consultada no
local indicado, dentro do horário de expediente (de segunda
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e
sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas do GDSE (http://www.
gdse.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração
e Função Pública (https://www.safp.gov.mo/), a rectificação
da lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de
competências profissionais ou funcionais, externo, de prestação de provas, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de um lugar vago de técnico superior principal,
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia
civil, em regime de contrato administrativo de provimento, do
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一時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本辦公室網
頁（http://www.gdse.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.
safp.gov.mo/）。
二零二零年七月十七日於能源業發展辦公室

GDSE, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 13, II Série, de 25 de Março de 2020, por se terem verificado
inexactidões por lapso na lista definitiva.
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos
17 de Julho de 2020.

主任

許志樑

O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

通 告

Avisos

茲公佈，為填補能源業發展辦公室以行政任用合同制度任用
的高級技術員職程第一職階首席高級技術員（土木工程範疇）
一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦出現的職缺，經二零
二零年三月二十五日第十三期《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，本辦公室定於二零二零年八月八日上午九時三十分為參加專
業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試（筆試），時間為
三小時。考試地點為澳門新口岸冼星海大馬路教業中學（中學
部）。

參加筆試的准考人的考試安排以及准考人有關的其他重要
資訊，已張貼於澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓能源
業發展辦公室公告欄內（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於
本辦公室網頁（ht t p://w w w.gd se.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，為填補能源業發展辦公室以行政任用合同制度任用
的高級技術員職程第一職階二等高級技術員（電機工程範疇）一
個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦出現的職缺，經二零
二零年三月二十五日第十三期《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，本辦公室定於二零二零年八月八日上午九時三十分為參加專
業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試（筆試），時間為
三小時。考試地點為澳門新口岸冼星海大馬路教業中學（中學
部）。

10675

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia civil,
em regime de contrato administrativo de provimento, do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE),
e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II
Série, de 25 de Março de 2020, a prova de conhecimentos (prova
escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 8 de
Agosto de 2020, às 9,30 horas, no seguinte local:
— Escola Secundária Kao Yip (Secundário), sita na Avenida
Xian Xing Hai, s/n, Macau.
Informações mais detalhadas sobre a realização da prova
escrita, bem como outras informações de interesse dos candidatos admitidos, encontram-se afixadas no quadro de avisos
do GDSE, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398,
Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, (podendo ser consultadas
dentro do horário de expediente: de segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas) e disponíveis na página electrónica do GDSE (http://www.gdse.gov.mo/)
e na página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, de prestação de provas, 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 engenharia electrotécnica, em regime
de contrato administrativo de provimento, do Gabinete para
o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE), e dos que
vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de
25 de Março de 2020, a prova de conhecimentos (prova escrita)
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 8 de Agosto
de 2020, às 9,30 horas, no seguinte local:
— Escola Secundária Kao Yip (Secundário), sita na Avenida
Xian Xing Hai, s/n, Macau.
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參加筆試的准考人的考試安排以及准考人有關的其他重要
資訊，已張貼於澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓能源
業發展辦公室公告欄內（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於
本辦公室網頁（ht t p://w w w.gd s e.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年七月十七日於能源業發展辦公室

主任

許志樑

第 30 期 —— 2020 年 7 月 22 日

Informações mais detalhadas sobre a realização da prova
escrita, bem como outras informações de interesse dos candidatos admitidos, encontram-se afixadas no quadro de avisos
do GDSE, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398,
Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, (podendo ser consultadas
durante o horário de expediente: de segunda a quinta-feira das
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00
às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas) e disponíveis na página
electrónica do GDSE (http://www.gdse.gov.mo/) e na página
electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos
17 de Julho de 2020.
O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

（是項刊登費用為 $2,718.00）

(Custo desta publicação $ 2 718,00)

