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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dezoito lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo geral, por regime de contrato administrativo de provimen-
to dos Serviços de Alfândega da RAEM, e dos que vierem a 
verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de 
Julho de 2019, a entrevista de selecção do concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais externo, com 
a duração de 15 minutos, terá lugar entre 9 de Agosto e 31 de 
Agosto de 2021, e será realizada no gabinete do recrutamento, 
no rés-do-chão do Edifício dos Serviços de Alfândega, sito na 
Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I. SW, Macau (local 
para apresentação).

Informação mais detalhada sobre o local, a data e hora para 
a realização da entrevista de selecção, bem como outras infor-
mações de interesse dos candidatos serão afixadas no dia 28 
de Julho de 2021, no Edifício dos Serviços de Alfândega, sito 
na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, 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), bem como na página elec-
trónica destes Serviços — http://www.customs.gov.mo/- e na 
página electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Alfândega, aos 22 de Julho de 2021.

A Subdirectora-geral, Chau Kin Oi.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 21 de Abril de 2021:

海 關

通 告

ht tp://

www.customs.gov.mo/ http://www.safp.

gov.mo/

 

 $1,734.00

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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1.º  .............................................................. 18.02

2.º  .............................................................. 17.85

3.º  ................................................................... 16.70

4.º  ................................................................... 16.64

5.º  ................................................................... 15.35

6.º  ................................................................... 15.23

7.º  ................................................................... 15.11

8.º  ................................................................... 13.91

9.º  ................................................................... 13.57

10.º  ................................................................... 13.23

11.º  ................................................................... 13.19

12.º  ................................................................... 13.17

13.º  ................................................................... 13.03

14.º  ................................................................... 13.00

15.º  ................................................................... 12.53

16.º  ................................................................... 11.62

17.º  ................................................................... 11.49

18.º  ................................................................... 11.07

19.º  ................................................................... 10.98

20.º  ................................................................... 10.84

21.º 頴  ................................................................... 10.57

22.º  ................................................................... 10.50

2

37/2020 5/2021

30/2004

23/2017 14/2016

37/2020 5/2021

30/2004

Candidatos aprovados:  Classificação final

 1.º Cheong Lai Lam ...........................................................18,02

 2.º Ieong Ngai Teng ............................................................17,85

 3.º Lai Wai Sun ...................................................................16,70

 4.º Lau Hoi Io .....................................................................16,64

 5.º Cheang Chan Wa .......................................................... 15,35

 6.º Chan Pui Man ............................................................... 15,23

 7.º Chiang Oi Chi ............................................................... 15,11

 8.º Lam Chi Wai ................................................................. 13,91

 9.º Lai Ka Wai ....................................................................13,57

10.º Cheang Kit Ian .............................................................13,23

11.º Tou Ka Pou ....................................................................13,19

12.º Chan Ka Choi ............................................................... 13,17

13.º Lam Kong Chiu ............................................................ 13,03

14.º Hoi Weng Weng ............................................................13,00

15.º Sou Wai Hong ...............................................................12,53

16.º Leong Fong Ian ............................................................11,62

17.º Ho Cho Chi ...................................................................11,49

18.º Iong Mio Leng ..............................................................11,07

19.º Ieong Sin Lei ................................................................. 10,98

20.º Chang Wai Keong ........................................................ 10,84

21.º Chan Weng Chi ............................................................ 10,57

22.º Ao I Leng ......................................................................10,50

Candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior 
a dez valores: 2.

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004, alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.º 37/2020 e n.º 5/2021, os candidatos aprovados no con-
curso são admitidos ao curso de formação segundo a orde-
nação da respectiva lista de classificação final e de acordo 
com o número de formandos a admitir ao curso indicado 
no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia se-
guinte à data da publicação.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 30/2004, alterado pelos Regulamentos Adminis-
trativos n.º 37/2020 e n.º 5/2021, são divulgados a data e hora 
do início do curso de formação e o local de apresentação dos 
formandos. Os candidatos admitidos ao curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão judicial especialista devem 
apresentar-se na hora abaixo indicada:

Data: 13 de Setembro de 2021.
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 $1 654.00

初 級 法 院

公 告

CV2-20-0004-CFI  

Sun City Promoção 

de Jogos  Sociedade Unipessoal Limitada

263 12 N-P

Li Yuan

20 L-O

Li Yuan

263 12 N-P

1089

 

 

 $1,462.00

Hora: 17,30 horas.

Local de apresentação: Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 
Edf. Banco Luso Internacional, 10.º andar, Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária, Macau.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do presidente do Tribunal de Última Instância, 

de 23 de Julho de 2021).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Julho de 2021.

O Júri:

Presidente: Chan Chi Weng, juiz do Tribunal Judicial de 
Base.

Vogais efectivos: Chang Im Fan, secretária judicial do Tribu-
nal de Última Instância, substituta; e

João António Nascimento de Sousa, secretário judicial do 
Tribunal Judicial de Base, substituto.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Insolvência n.º CV2-20-0004-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: Sun City Promoção de Jogos — Sociedade Uni-
pessoal Limitada ( ), com sede em 
Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 263, Edifício 
China Civil Plaza, 12.º andar, Sala N-P.

Requerido: Li Yuan ( ), do sexo masculino, maior, resi-
dente em Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, Edifí-
cio Tong Nam Ah Central Comércio, 20.º andar, Sala L-O.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sentença 
de 6 de Julho de 2021 declarada em estado de insolvência o 
requerido Li Yuan ( ), do sexo masculino, maior, residente 
em Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, Edifício 
Tong Nam Ah Central Comércio, 20.º andar, Sala L-O, tendo 
sido fixado em 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 
anúncio a que se refere o artigo 1089.º do C.P.C.M. de 1999, no 
Boletim Oficial da RAEM, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, aos 14 de Julho de 2021.

A Juíza, Leong Sio Kun.

O Escrivão Judicial Principal, Sou Wai Hong.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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澳 門 基 金 會

名 單

293/2018 54/GM/97

2021

FUNDAÇÃO MACAU

Lista

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 Fundação Macau publicar a 
lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano de 2021:

MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Yee, Herbert Sun Jun

22/1/2021 72,000.00 2018 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o Plano Anual de 2018 a 

2020 (1 item) (Última prestação)

Associação dos Arquitectos de Macau

10/2/2021 2,750.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Caligrafia e Pintura de Macau

10/2/2021 900.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Sociedade de Medicina Nuclear e Imagem 

Molecular de Macau

11/2/2021 1,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação das Funcionárias Públicas de 

Macau

25/2/2021 712.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

5/3/2021 3,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação dos Trabalhadores da Comuni-

cação Social de Macau

12/3/2021 15,500.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

União de Estudiosos de Macau

12/3/2021 2,600.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Associação de Contabilistas Registados de 

Macau

17/3/2021 290.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Amamentação de Macau

18/3/2021 559.90 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

sidade de Macau

18/3/2021 3,200.00 2020 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) 

(Última prestação)

Instituto de Aviação Civil de Macau

25/3/2021 47,000.00 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) 

(Última prestação)

Associação de Estudos Jurídico de Hou 

Kong

25/3/2021 3,147.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Associação dos Funcionários de Nível Básico 

de Macau

31/3/2021 625.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Praia Grande Edições, Limitada 1/4/2021 30,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Ópera Chinesa Tai Long 

Fong de Macau

1/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Psicologia de Macau

1/4/2021 3,650.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Macau Documentation and Information 

Society

1/4/2021 57,000.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens)

União Geral das Associações dos Voluntários 

da Comunidade de Macau

1/4/2021 4,625.00 2020 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) 

(Última prestação)

1/4/2021 250.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Música Jin Sheng Yue Yuan 

de Macau

1/4/2021 20,900.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Chon Seng Music and Dance Association

1/4/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)



N.º 30 — 28-7-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11013

MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

氹

Associação de Promoção Educativa de 

Moradores da Taipa de Macau

1/4/2021 22,832,089.20 氹

1

Apoio financeiro para a 1.ª Fase das Obras 

de Remodelação do Edifício da Escola Fong 

Chong da Taipa (Cave e Obras Elementares) (1 

item) (1.ª prestação)

Fundação Escola Portuguesa de Macau

1/4/2021 3,200,000.00 2020/2021 1

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano anual da Escola Portuguesa de Macau 

referente ao Ano Lectivo 2020/2021 (1 item) 

(2.ª prestação)

Macau Lotus TV Media via Satélite, Limi-

tada

1/4/2021 1,800,000.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

8/4/2021 8,652,864.00 2020 4

Apoio financeiro para as Acções de interesse 

público para o ano de 2020 (4 itens) (2.ª presta-

ção)

Diocese de Macau

8/4/2021 453,150.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas de Funcionamento da Academia de 

Música São Pio X para o ano de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Associação da Escola Anexa à Universidade 

de Macau

8/4/2021 103,932,000.00

Apoio financeiro para o Projecto de Recons-

trução do Edifício-auditório da Escola Anexa 

à Universidade de Macau (2.ª prestação)

Associação dos Jovens de Macau Oriundos 

de Jiangmen

8/4/2021 549,855.00 2021 16

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (16 itens) (1.ª 

prestação)

Instituto Ricci de Macau

8/4/2021 458,375.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação Académica Sol Matinal de Macau

8/4/2021 225,150.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Art For All Society

14/4/2021 2,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Patane

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Macau Musical Kwong Fai Culture Associa-

tion

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação Loi Chou Sin Un de Macau

15/4/2021 26,220.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Macau Living Family Association

15/4/2021 3,800.00 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) 

(Última prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Kin Neng Art Community Macao

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

15/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

15/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

綉

Associação de Ópera Chinesa Kam Sao de 

Macau

15/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Pessoal Médico de Macau

15/4/2021 4,750.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)
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Photographer’s Federation in Macau

15/4/2021 2,990.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (Úl-

tima prestação)

15/4/2021 1,489,160.00 2021 17

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (17 itens) (1.ª 

prestação)

Obra das Mães

15/4/2021 5,911,600.00 8 2021 13

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 da Associação 

e das suas 8 unidades de serviço (13 itens) (1.ª 

prestação)

Centro de Estudos Permanentes Pós-laboral

15/4/2021 3,351,945.00 iCentre 2021 4

Apoio financeiro para a manutenção e plano 

anual de 2021 do iCentre (4 itens) (1.ª prestação)

Associação para a Promoção das Aspira-

ções da Juventude Chinesa de Macau

15/4/2021 648,750.00 2021 8

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (8 itens) (1.ª 

prestação)

Conselho Regional de Macau para a Pro-

moção da Reunificação Pacífica da China

15/4/2021 746,675.00 2021 6

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (6 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Para o Desenvolvimento Infantil 

de Macau

15/4/2021 199,500.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (1 

item) (1.ª prestação)

Grupo Musical Cheong Hong de Macau

15/4/2021 1,110,000.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

/

Primeira Igreja Baptista de Macau/Igreja 

Baptista de Macau

15/4/2021 2,483,620.20

Apoio financeiro para as obras dos 3.º- 6.º Andar 

e a Fachada Curvada da Escola Cham Son de 

Macau (Campus na Rua Central da Areia Preta) 

(1.ª prestação)
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Associação dos Escritores de Macau

15/4/2021 24,500.00 2020 7

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (7 itens) (Última 

prestação)

15/4/2021 1,143,940.00 2021 9

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (9 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Económica de Macau

15/4/2021 1,092,500.00 2021 11

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (11 itens) (1.ª 

prestação)

Associação dos Estudantes de Macau da 

Faculdade de Administração Pública da 

Universidade Zhongshan

21/4/2021 3,380.00 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) 

(Última prestação)

Igreja Cristã Josué

21/4/2021 750.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação dos Jovens Funcionários Públicos 

de Macau

21/4/2021 4,500.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

União das Associações dos Proprietários de 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

de Macau

21/4/2021 300,000.00

2019

Apoio financeiro para o «3.º Concurso Mundial 

de Chefe de Cozinha Cantonesa em Macau, 

2019» (Última prestação)

22/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

22/4/2021 48,355.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação de Segurança Social de Macau

22/4/2021 15,200.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens)

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

22/4/2021 10,750.00 2020 5

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (5 itens) 

(Última prestação)

Associação de Bombeiros Aposentados de 

Macau

22/4/2021 1,200.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação das Mulheres Profissionais de 

Macau

22/4/2021 24,000.00 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens)

Flowing Hue Calligraphy and Painting Society 

— Macao

22/4/2021 39,045.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação dos Barraqueiros de Macau

22/4/2021 27,265.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Sabedoria Colectiva de Macau

22/4/2021 8,679.87 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) 

(Última prestação)
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Associação de Amizade e Conterrâneos de 

Wen Zhou de Macau

22/4/2021 4,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

22/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

22/4/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação Promotora de Media de Macau

22/4/2021 19,000.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Macau Lotus TV Media via Satélite, Limitada

22/4/2021 20,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Mútuo Auxílio das Mulheres 

das Ilhas

22/4/2021 3,325.00 2020 5

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (5 itens) 

(Última prestação)

Aliança de Povo de Instituição de Macau

22/4/2021 7,492,705.00 2021 51

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (51 itens) (1.ª 

prestação)

氹

Associação Cultural da Vila da Taipa

22/4/2021 254,850.00 2021 / 4

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (4 itens) (1.ª pres-

tação)
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22/4/2021 877,500.00 2021 8

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (8 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Promotora para as Indústrias 

Criativas na Freguesia de São Lázaro

22/4/2021 1,582,100.00 2021 5

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (5 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Amizade e Coordenação dos 

ex-Deputados da Assembleia Popular Nacional 

e ex-Membros da Conferência Consultiva 

Politica do Povo Chinês de Macau

22/4/2021 928,167.50 2021 20

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (20 itens) (1.ª 

prestação)

Associação para a Reinvenção de Estudos 

do Património Cultural de Macau

22/4/2021 28,025.00 2021 / 3

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (1 item) (1.ª pres-

tação)

22/4/2021 550,000.00 2021 5

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (5 itens) (1.ª 

prestação)

Aliança de Hipertensão de Macau

22/4/2021 606,350.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Geral das Mulheres de Macau

22/4/2021 12,945,554.50 18 2021 87

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 da Associação 

e das suas 18 unidades de serviço (87 itens) (1.ª 

prestação)

Centro de Pesquisa Estratégica para o Desen-

volvimento de Macau

22/4/2021 1,501,500.00 2021 11

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (11 itens) (1.ª 

prestação)

Instituto Português do Oriente (IPOR)

28/4/2021 53,000.00 2020 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) 

(Última prestação)
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Associação dos Veteranos de Futebol de 

Macau

29/4/2021 6,250.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Arbitragem China-ASEAN 

de Macau

29/4/2021 2,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Lei Ka Mei

29/4/2021 25,650.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item)

29/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação dos Conterrâneos de Chong San 

de Macau

29/4/2021 2,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Ecologia de Macau

29/4/2021 1,150.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Artistas de Desenhar Letra 

de Macau

29/4/2021 15,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item)

Associação dos Profissionais da Arte do 

Chá de Macau

29/4/2021 3,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)
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29/4/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

29/4/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau

29/4/2021 48,000.00 2019 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2019 a 2020 (1 

item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Lai Tou de 

Macau

29/4/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Federação das Associações Gerais Despor-

tivas de Macau China

29/4/2021 674,900.00 2021 7

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (7 itens) (1.ª 

prestação)

Fundação Católica de Ensino Superior Uni-

versitário

29/4/2021 3,800,000.00 2017/2018 38

Apoio financeiro para o plano de actividades 

referente ao ano lectivo 2017/2018 da Universi-

dade São José (38 itens) (Última prestação)

Associação de Promoção e Intercâmbio da 

Economia e da Cultura Entre Macau e Pequim

29/4/2021 307,724.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

29/4/2021 451,250.00 2021 4

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (4 itens) (1.ª 

prestação)
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Associação Internacional de Medicina 

Chinesa

29/4/2021 915,250.00 2021 8

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (8 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Educação Millennium

29/4/2021 500,000.00 2019/2020

Apoio às despesas com o funcionamento do 

Instituto Milénio de Macau no ano lectivo 

2019/2020 (Última prestação)

Associação de Beneficência Sin Meng

29/4/2021 2,490,095.00 2021 18

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (18 itens) (1.ª 

prestação)

/ /

Associação de Piedade e de Beneficência 

Lin Fong Mio/Pagode Lin Fong Mio/Lin 

Fong Sim Iun/Pagode da Porta do Cerco

29/4/2021 450,000.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano anual de 2021 do Museu Memorial Lin 

Zexu (2 itens) (1.ª prestação)

Associação dos Macaenses

29/4/2021 882,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (1 

item) (1.ª prestação)

Conselho das Comunidades Macaenses

29/4/2021 432,000.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

29/4/2021 20,092,209.00 27 50 2021

328

Apoio financeiro para o plano anual de 2021 

da entidade beneficiária e das 27 institiuições e 

50 filiais (328 itens) (1.ª prestação)

29/4/2021 4,425,927.30

1

Apoio financeiro para as obras de Alteração 

das Salas de Aula do 3.º Andar do Edifício da 

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau (1 

item) (1.ª prestação)

Associação de Amigos da Cultura Chinesa 

de Macau

29/4/2021 95,500.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)
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Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

29/4/2021 5,715,000.00 2021 56

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (56 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Geral de Estudantes Chong Wa 

de Macau

29/4/2021 6,479,950.00 2021 54

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (54 itens) (1.ª 

prestação)

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Macau

29/4/2021 800,000.00

2019 25

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2019 do Albergue da 

Santa Casa da Misericórdia de Macau, em co-

operação com o Bambu Artístico Co., Ltd (25 

itens) (Última prestação)

Associação das Águias Voadoras de Macau

29/4/2021 875,000.00 2021 16

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (16 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Energia Positiva de Macau

29/4/2021 262,100.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Associação dos Conterrâneos de Kong Mun 

de Macau

29/4/2021 3,511,450.00 2021 13

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (13 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau

29/4/2021 1,000,000.00

2021 2

Apoio ao plano anual de 2021 da Associa-

ção de Reabilitação Fu Hong de Macau e da 

«Creative Art House» e «Happy art Studio» (2 

itens) (1.ª prestação)

Cáritas de Macau

29/4/2021 4,824,085.00 20 2021 73

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 da Associação 

e das suas 20 unidades subordinadas (73 itens) 

(1.ª prestação)

29/4/2021 1,522,315.00 2021 26

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (26 itens) (1.ª 

prestação)
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Associação de Orquestra Sinfónica Jovem 

de Macau

29/4/2021 1,564,800.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Federação de Juventude de Macau

29/4/2021 3,836,975.00 2021 26

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (26 itens) (1.ª 

prestação)

Sociedade de Beneficência Sun Tou Tong de 

Macau

29/4/2021 966,700.00 2021 17

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (17 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Apoio aos Deficientes Men-

tais de Macau

29/4/2021 1,898,750.00 3 2021 17

Apoio financeiro para o plano anual de 2021 

da entidade beneficiária e das suas 3 unidades 

subordinadas (17 itens) (1.ª prestação)

Associação dos Aposentados, Reformados 

e Pensionistas de Macau

29/4/2021 1,991,850.00 2021 7

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (7 itens) (1.ª 

prestação)

Instituto Internacional de Macau

29/4/2021 2,434,550.00 2021 17

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (17 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Divulgação da Lei Básica de 

Macau

29/4/2021 2,109,370.00 2021 14

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (14 itens) (1.ª 

prestação)

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

29/4/2021 18,534,275.00 26 6 2021

70

Apoio financeiro para o Plano Anual de 2021 

da entidade beneficiária e das suas 26 filiais e 6 

centros de serviços (70 itens) (1.ª prestação)

Associação Geral de Ópera Chinesa e Arte 

Musical de Macau

29/4/2021 1,250,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (1 

item) (1.ª prestação)

Casa de Portugal em Macau

29/4/2021 3,600,250.00 2021 2

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (2 

itens) (1.ª prestação)
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Associação Geral dos Conterrâneos de 

Fukien de Macau

29/4/2021 4,950,000.00 58 2021 90

Apoio financeiro para o plano anual de 2021 

da entidade beneficiária e das 58 filiais (90 

itens) (1.ª prestação)

Associação de Regentes de Banda de Macau

29/4/2021 446,500.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Promotora do Desenvolvimento 

de Macau

29/4/2021 101,750.00 2021 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

Accociação Geral dos Chineses Ultramari-

nos de Macau

29/4/2021 1,642,150.00 2021 15

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (15 itens) (1.ª 

prestação)

Teatro de Lavradores

29/4/2021 550,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (1 

item) (1.ª prestação)

Associação Promotora de Enfermagem de 

Macau

5/5/2021 36,000.00 2020 9

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (9 itens) 

(Última prestação)

Big Mouse Kids Drama Group

6/5/2021 3,620.00 2020 2021

2

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o Plano Anual de 2020 ao 

primeiro trimestre de 2021 (2 itens) (Última 

prestação)

Comité Olímpico e Desportivo de Macau, 

China

6/5/2021 25,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Green Pine Friendship Association

6/5/2021 900.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação da Música Chinesa Seng Ut 

Sang Fai

6/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação da Música Chinesa Wa Ha

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Oi Sam Chinese Opera Association

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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Cooperativa Sem Distância

6/5/2021 116,280.00 2021 / 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Man Heng de 

Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Headquarters of the Macau Cultural Creative 

Industry Association

6/5/2021 23,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item)

Ho Che Liu Music Club, Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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Associação Para o Desenvolvimento Infantil 

de Macau

6/5/2021 10,500.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Xian Yuan Art Creative Club Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação dos Estudantes de Pós-Gradua-

ção em Direito de Macau

6/5/2021 23,250.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Fa Kan Tip 

de Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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Associação de Ópera Chinesa Hung Ling 

Vui Lei Fa de Macau

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação dos Conterrâneos de Tong Ka 

Van (Macau)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação Artística Tou Lei de Macau

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação Intenacional de Macau de Festas 

de Carnaval

6/5/2021 12,500.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)
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Associação de Musica de Macau «Cheng 

Long»

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Seng Sai Lin 

Fa de Macau

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Liu Liu de 

Macau

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Vai In Nga 

Chap de Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação para Desenvolvimento de Mulher 

Nova de Macau

6/5/2021 1,000.00 2020 2021

1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o Plano Anual de 2020 ao 

primeiro trimestre de 2021 (1 item) (Última 

prestação)
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6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Grupo de Entusiastas da Literatura Chinesa 

de Macau

6/5/2021 21,660.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação de Ópera Chinesa Kuan I de 

Macau

6/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação das Amizades dos Yue Xie Zhi 

You de Macau

6/5/2021 52,250.00 2021 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (4 itens) 

(1.ª prestação)

Associação da Arte de Cantar Amigos Folha 

Verde

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação da Ciência Linguística de Macau

6/5/2021 152,000.00 2020 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) 

(Última prestação)
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Associação de Opera Chinesa Ngan Sing de 

Macau

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação da Ciência de Composição Lite-

rária de Macau

6/5/2021 13,300.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens)

6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

6/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Lai Seng de 

Macau

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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6/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

6/5/2021 14,250.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

6/5/2021 3,751,200.00 2020

Apoio financeiro para os projectos de Cooperação 

de Utilidade Pública no Ano 2020 (Serviços 

Hospitalares de Oftalmologia em 1 Estação 

Ferroviária)

Associação dos Conterrâneos de Kong Mun 

de Macau

6/5/2021 1,100,000.00 2019 17

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2019 (17 itens) (Última 

prestação)

Associação Geral de Voluntários de Macau

6/5/2021 3,506,120.00 2021 36

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (36 itens) (1.ª 

prestação)

Cáritas de Macau

6/5/2021 1,850,000.00

Apoio financeiro para custear as despesas 

para executar o Plano para prestar serviços de 

deslocação da Fundação Macau e Cáritas de 

Macau, 2.ª fase (1.ª prestação)

Associação de Agentes da Área Jurídica de 

Macau

6/5/2021 350,000.00

Apoio financeiro para as Análises sobre as leis 

sobre a construção da Grande Baía e as suas 

políticas (Última prestação)

Associação dos Escoteiros de Macau

6/5/2021 658,950.00 2021 6

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (6 itens) (1.ª 

prestação)
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Associação de Apoio à Escola Hou Kong de 

Macau

6/5/2021 535,399.20 BC D

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o projecto de Alteração das Salas de Aula dos 

Blocos B, C e D da Escola de Talentos Anexa 

à Escola Hou Kong (Última prestação)

Federação de Médico e Saúde de Macau

6/5/2021 340,225.00 2021 5

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (5 itens) (1.ª 

prestação)

Associação Comercial Federal Geral das 

Pequenas e Médias Empresas de Macau

11/5/2021 235,000.00 2020 4

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (4 itens) (Última 

prestação)

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Mei San

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

13/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro de San Kio

13/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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13/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

«Choi Wa» de Macau

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Sin Lok de 

Macau

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Sin Wan de 

Macau

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Seng I de 

Macau

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Wa Seng Chinese Opera Association of Macao

13/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

13/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Amizade de Conterrâneos 

de Seong Soi de San Wui de Macau

13/5/2021 91,200.00 2021 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (2 itens) 

(1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Lotus de Macau

13/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

13/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

13/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Macau

13/5/2021 1,154,735.00 2021 11

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (11 itens) (1.ª 

prestação)

Fundação Universidade de Ciência e Tecno-

logia de Macau

13/5/2021 12,500,000.00

2017/2018

21

Apoio f inanceiro para custear o plano de 

2017/2018 da Universidade de Ciência e Tecnologia 
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Fundação Universidade de Ciência e Tecno-

logia de Macau

13/5/2021 de Macau (MUST), do Hospital Universitário, 

da Escola Internacional de Macau e da Faculdade 

das Ciências de Saúde da MUST (21 itens) 

(Última prestação)

Associação de Juniores de Hou Kong

14/5/2021 3,350.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Macau

14/5/2021 3,800,000.00

2020 14

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 do Albergue 

da Santa Casa da Misericórdia de Macau, em 

cooperação com o Bambu Artístico Co., Ltd (14 

itens) (1.ª prestação)

Instituto Internacional de Tecnologia do 

Software da Universidade das Nações Unidas

14/5/2021 474,600.00 2020

Apoio financeiro para custear as despesas com 

a recuperação e manutenção da Casa Silva 

Mendes de 2020 (2.ª e última prestação)

14/5/2021 275,771.40 2020

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o aluguer, reparação e manutenção do dormitó-

rio, referente ao ano de 2020 (Última prestação)

Associação dos Estudantes do Instituto 

Aberto da Universidade da Ásia Oriental 

de Macau

20/5/2021 25,460.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação de Doença Torácica e Tubercu-

lose de Macau

20/5/2021 66,500.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Associação Cultural de Canção e Dança 

Kuan Seng de Macau

20/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

20/5/2021 33,250.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação de Intercâmbio de Cultura 

Chinesa

20/5/2021 300,000.00 1

Apoio financeiro para Uma série de activida-

des que tem a ver com as novas oito melhores 

paisagens de Macau (1 item) (Última presta-

ção)

20/5/2021 553,950.00 2021 / 5

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (5 itens) (1.ª pres-

tação)

Associação de Ópera Chinesa Au Kuan 

Cheong

20/5/2021 147,250.00 2021 / 2

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (2 itens) (1.ª pres-

tação)

Associação de História Oral de Macau

20/5/2021 12,000.00 2020 4

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (4 itens) (Última 

prestação)

Associação Promotora da Instrução dos 

Macaenses

20/5/2021 15,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2020 (1 

item) (Última prestação)

Associação de publicações de Macau

20/5/2021 314,450.00 2021 / 3

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (3 itens) (1.ª pres-

tação)

Associação Pública dos Advogados de Macau

20/5/2021 300,000.00 2019 5

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2019 (5 itens) (Última 

prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Mestres de Arte de Macau

20/5/2021 314,355.00 2021 / 5

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (5 itens) (1.ª pres-

tação)

27/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação dos Tailandeses em Macau

27/5/2021 10,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação dos Antigos Alunos de Macau 

da Universidade Tsinghua

27/5/2021 14,250.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Cheong Loc Clube Musical

27/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Hei Fong 

Lam

27/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

27/5/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Ut Lok

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Franciscanas Missionárias de Maria

27/5/2021 153,235.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

27/5/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Federação das Associações dos Trabalhado-

res da Função Pública de Macau

27/5/2021 295,355.00 2021 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (4 itens) 

(1.ª prestação)

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

27/5/2021 6,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação Cultural de Canção e Dança 

Seng Fai de Macau

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação dos Habitantes das Ilhas Kuan 

Iek de Macau

27/5/2021 20,900.00 2021 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (2 itens) 

(1.ª prestação)

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Marginal

27/5/2021 810.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Financeiro 

para Actividades/Projectos Culturais de Asso-

ciações Locais» no ano 2021 (1 item) (Última 

prestação)

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

27/5/2021 605.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Financeiro 

para Actividades/Projectos Culturais de Asso-

ciações Locais» no ano 2021 (1 item) (Última 

prestação)

27/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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MOP

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

27/5/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

27/5/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

27/5/2021 200,000.00 2018 7

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2018 (7 itens) (Última 

prestação)

27/5/2021 23,750.00 2020 3

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (3 itens) (Última 

prestação)

Associação de Caligrafia de Deleite (Macau)

27/5/2021 285,000.00 2021 / 2

Apoio financeiro para actividades/projectos cul-

turais para o ano de 2021 (2 itens) (1.ª prestação)

Centro de Investigação de Arte das Gravuras 

Internacional de Macau

27/5/2021 116,470.00 2021 / 2

Apoio financeiro para actividades/projectos cul-

turais para o ano de 2021 (2 itens) (1.ª prestação)

Associação de Arte e Cultura — «Comuna 

de Dialeto»

3/6/2021 84,740.00 2021 / 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (4 itens) (2.ª 

prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

International Women Artists Association-

-Macao

3/6/2021 48,260.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação Cultura Nova Geração

3/6/2021 136,800.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

San Ho de Macau

3/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Iau Luen de 

Macau

3/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de publicações de Macau

3/6/2021 190,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Geography and Education Research Asso-

ciation of Macau

3/6/2021 24,700.00 2021 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (4 itens) 

(1.ª prestação)

Associação Budista Geral de Macau

3/6/2021 105,830.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)
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Macau Pediatric Society

3/6/2021 53,600.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item)

Associação de Cultural Hung Kun de Macau

3/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Opera Chinesa de Macau

3/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

3/6/2021 14,250.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

3/6/2021 243,960.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa San Ngai 

Ngai Un de Macau

3/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

3/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 
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資助金額

Montantes

 subsidiados

目的
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Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores 

de Macau

3/6/2021 11,400.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Orquestra Filarmónica de Macau

3/6/2021 2,500.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Lok Sin Hin 

Ngai Un de Macau

3/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Estudo de História e Cultura 

de Macau

3/6/2021 71,750.00 2020 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) 

(Última prestação)

Associação de Educação de Macau

3/6/2021 3,516,400.00 2021 43

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (43 itens) (1.ª 

prestação)

Associação das Agências de Viagens de 

Macau

3/6/2021 6,830,400.00

Apoio ao programa «Passeios, Gastronomia e 

Estadia para Residentes de Macau» (1.ª presta-

ção)

Associação das Agências de Turismo de 

Macau

3/6/2021 3,902,400.00

Apoio ao programa «Passeios, Gastronomia e 

Estadia para Residentes de Macau» (1.ª prestação)

Associação de Indústria Turística de Macau

3/6/2021 3,902,400.00

Apoio ao programa «Passeios, Gastronomia e 

Estadia para Residentes de Macau» (1.ª prestação)

Fundação Católica de Ensino Superior Univer-

sitário

7/6/2021 19,000,000.00 2020/2021 43

Apoio financeiro para o plano de actividades 

referente ao ano lectivo 2020/2021 da Universi-

dade São José (43 itens) (1.ª prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Seng Fai

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Música Chinesa Lei Yuen

10/6/2021 83,410.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação da Arte de Cantar Chi Kuan 

Hin

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政
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Data da 
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資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Chong Tin 

Ngai Un de Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 34,960.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)
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資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral dos Operários de Cons-

trução Civil de Macau

10/6/2021 63,745.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Fundação Universidade de Ciência e Tecno-

logia de Macau

10/6/2021 83,980.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Hoi Tong de 

Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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給予財政
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目的
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Associação de Espectáculos de Ópera Chinesa 

Hoi-To de Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Tem Seng 

Ngai Un de Macau

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Macau Weng Chi Kok Ngai Se

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 14,250.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

União de Beneficência das Associações de 

Trabalhadores da Comunicação Social de 

Macau

10/6/2021 256,500.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Associação dos Operários de Artigos de 

Vestuário de Macau

10/6/2021 13,300.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)
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給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 
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資助金額
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 subsidiados

目的

Finalidades

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Lok Meng 

Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa CHOI UN 

NGAI UN de Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Ngai Seong 

Hin de Macau

10/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação dos Recursos Culturais de Macau

10/6/2021 437,760.00 2021 / 2

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (2 itens) (1.ª pres-

tação)

Associação Comunicação de Macau

10/6/2021 156,275.00 2021 / 1

Apoio financeiro para actividades/projectos 

culturais para o ano de 2021 (1 item) (1.ª pres-

tação)

Instituto Internacional de Tecnologia do 

Software da Universidade das Nações Uni-

das

10/6/2021 473,400.00 2021

1

Apoio financeiro para custear as despesas com 

a recuperação e manutenção da Casa Silva 

Mendes de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

10/6/2021 1,128,690.00 2021 1

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o aluguer, reparação e manutenção do dor-

mitório, referente ao ano de 2021 (1 item) (1.ª 

prestação)

Associação dos Escoteiros de Macau

16/6/2021 20,000.00 2020 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (2 itens) (Última 

prestação)

Associação de Surdos de Macau

16/6/2021 90,000.00 2020 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (2 itens) (Última 

prestação)

Associação de Estudos do Património Cul-

tural Intangível da China Escultura Pintada 

de Niren Zhang

17/6/2021 67,070.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Iao Lok Chinese Opera Association

17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Wu Lok Kan

17/6/2021 33,000.00 2020 2021

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o plano anual de 2020 ao primei-

ro semestre de 2021 (1 item)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Boao Forum for Asia

17/6/2021 416,100.00 2021 4

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (4 itens) 

(1.ª prestação)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

17/6/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Melhores Amigos Associação de Macau

17/6/2021 135,660.00 2021 9

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (9 itens) 

(1.ª prestação)

Associação de Ópera Chinesa Pak Lok de 

Macau

17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação dos Autores de Macau

17/6/2021 33,250.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Associação de Estória em Macau

17/6/2021 180.00 2021 / 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Financei-

ro para Actividades/Projectos Culturais de As-

sociações Locais» no ano 2021 (1 item) (Última 

prestação)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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Associação de Ópera Chinesa Seng Wan 

Ngai Un de Macau

17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Ópera Chinesa Hou Yin de 

Macau

17/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

Associação de Estudo de Inovação e Desen-

volvimento de Macau

17/6/2021 147,200.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Associação de Estudo para Jogos de Macau

17/6/2021 44,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Ilustradores de Macau

17/6/2021 2,000.00 2020 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) 

(Última prestação)

Associação de Música Popular Wa Seng de 

Macau

17/6/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)
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Clube de Comunicação Social de Macau

17/6/2021 135,565.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

17/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

17/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

17/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

17/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Companhia de Televisão por Satélite Mastv, 

Limitada

17/6/2021 800,000.00 2020 4

Apoio financeiro para a produção e transmis-

são dos diversos programas em 2020 (4 itens) 

(Última prestação)

Conselho das Comunidades Macaenses

17/6/2021 86,000.00 2020 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (2 itens) (Última 

prestação)
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給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação Energia Positiva de Macau

17/6/2021 290,000.00 2020 6

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2020 (6 itens) (Última 

prestação)

Fundação Universidade de Ciência e Tecno-

logia de Macau

17/6/2021 10,520,000.00 2019/2020

22

Apoio financeiro para custear o plano anual 

de 2019/2020 da Universidade de Ciência e 

Tecnologia de Macau (MUST) e do Hospital 

Universitário da MUST (22 itens) (Última 

prestação)

17/6/2021 20,000,000.00

Apoio financeiro para a Construção de Um 

Laboratório para Ciência Espacial e Início dos 

Estudos do Satélite «Ciência de Macau n.º 1» 

(2.ª prestação)

17/6/2021 47,319,385.00 2020/2021

15

Apoio financeiro para custear o plano anual 

de 2020/2021 da Universidade de Ciência e 

Tecnologia de Macau (MUST) e do Hospital 

Universitário da MUST (15 itens) (1.ª presta-

ção)

ANIMA — Sociedade Protectora dos Animais 

de Macau

17/6/2021 2,000,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o funcionamento de 2021 (1 

item) (2.ª prestação)

Associação de Gestão (Management) de 

Macau

17/6/2021 4,251,960.00 2021 22

Apoio financeiro para o plano anual de 2021 

da entidade beneficiária e do Instituto de Gestão 

de Macau (22 itens) (1.ª prestação)

24/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes

 subsidiados

目的

Finalidades

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

sidade de Macau

24/6/2021 80,750.00 2021 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (3 itens) 

(1.ª prestação)

Clube de Mok Lan Kun de Macau

24/6/2021 9,500.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

24/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

Assoc iação de Protecção aos A nimais 

Abandonados de Macau

24/6/2021 391,875.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª prestação)

Macau Hong Ha Lok Un

24/6/2021 28,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)

24/6/2021 1,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

24/6/2021 9,500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª prestação)
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給予財政
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資助金額
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 subsidiados

目的

Finalidades

24/6/2021 500.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (Última prestação)

24/6/2021 142,975.00 2021 / 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (3 itens) (1.ª 

prestação)

Companhia de Televisão por Satélite Mastv, 

Limitada

24/6/2021 1,440,000.00 2021 2

Apoio financeiro para custear as despesas com 

o plano de actividades de 2021 (2 itens) (1.ª 

prestação)

Associação de Assistência Mútua dos Mora-

dores do Bairro Artur Tamagnini Barbosa

15/4/2021;

14/5/2021

27,600.00 2021 / 2

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações Locais» no ano 2021 (2 itens) (1.ª 

e última prestações)

15/4/2021;

27/5/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o «Programa de Apoio Fi-

nanceiro para Actividades/Projectos Cultu-

rais de Associações de Macau-ópera chinesa» 

para o ano de 2021 (1 item) (1.ª e última pres-

tações)

Associação Ópera Chinesa «Wa Seng»

15/4/2021;

27/5/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente 

as despesas com o «Programa de Apoio Fi-

nanceiro para Actividades/Projectos Cultu-

rais de Associações de Macau-ópera chinesa» 

para o ano de 2021 (1 item) (1.ª e última pres-

tações)
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給予財政
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資助金額
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 subsidiados

目的

Finalidades

Associação dos Conterrâneos de Kwong 

Neng de Macau

15/4/2021;

27/5/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

15/4/2021;

9/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Canções de Ópera e Músicas 

Cantonenses «Hon Tao» de Macau

15/4/2021;

17/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

15/4/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

15/4/2021;

17/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação Chinesa Patriótica de Educação 

e Caridade

15/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)
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15/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Ópera Chinesa Kam Fai de 

Macau

15/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Ópera Chinesa «Seng Kuong 

Ngai Un» de Macau

15/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

15/4/2021;

24/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Música e Ópera Chinesa 

Leng Nam de Macau

15/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação dos Indivíduos de Apelido Tam, 

Residentes em Macau

22/4/2021;

27/5/2021

60,000.00 2021 1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (1 item) 

(1.ª e última prestações)
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目的
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22/4/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

22/4/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

22/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

22/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Canção dos Veng Kai de Macau

22/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

22/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)
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Associação de Ópera Chinesa Tou Seng de 

Macau

22/4/2021;

24/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Música Popular de Hou 

Kong

29/4/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

6/5/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

13/5/2021;

17/6/2021

30,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Ópera Chinesa Iao I de Macau

13/5/2021;

17/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

Associação de Estudos de Direito, Admi-

nistração Pública e Tradução de Macau

3/6/2021;

17/6/2021

148,865.00 2021 3

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o Plano Anual de 2021 (3 itens) 

(1.ª e 2.ª prestações)
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Finalidades

3/6/2021;

24/6/2021

10,000.00 2021 /

1

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com o «Programa de Apoio Finan-

ceiro para Actividades/Projectos Culturais de 

Associações de Macau-ópera chinesa» para o 

ano de 2021 (1 item) (1.ª e última prestações)

1

Projecto de Continuação dos Estudos em 

Portugal dos Alunos que completam o Ensino 

Secundário: 1

8/4/2021 32,500.00 2020/2021

Concessão das Bolsas de Estudo no âmbito 

do «Projecto de Continuação dos Estudos em 

Portugal dos Alunos que completam o Ensino 

Secundário» para o ano lectivo 2020/2021

19

Bolsas destinadas a alunos do Interior da 

China: 19

1/4/2021

29/4/2021

103,680.00

2021 4 5

Atribuição de subsídio de subsistência referente 

aos meses de Abril a Maio de 2021 a estudan-

tes em mobilidade provenientes da Beijing 

Foreign Studies University e da Beijing Inter-

national Studies University.

1

Plano de Formação de Quadros Qualifica-

dos — Programa de apoio financeiro para 

frequência de cursos na Universidade de 

Coimbra, em Portugal: 1

29/4/2021 30,500.00

Atribuição de bolsas de estudo aos alunos 

beneficiários do Programa de apoio financeiro 

para frequência de cursos na Universidade de 

Coimbra, em Portugal

3

Plano de Formação de Quadros Qualifica-

dos — Plano de Estágio nas Organizações 

Internacionais da ONU: 3

13/5/2021 14,703.89 2020

Atribuição de subsídio de subsistência aos esta-

giários participantes no plano de estágio na 

UNESCO e no ACNUR.

50

Bolsas de Estudo destinadas aos Filhos dos 

Trabalhadores da Indústria Aeroespacial da 

China: 50

15/4/2021

13/5/2021

1,047,410.00 2020/2021

5 6 2020/2021

Atribuição de subsídio de subsistência referente 

aos meses de Maio a Junho do ano lectivo 

2020/2021 e de subsídio para propinas refe-

rente ao ano lectivo 2020/2021, no âmbito das 

«Bolsas de Estudo destinadas a Filhos dos 

Trabalhadores da Indústria Aeroespacial da 

China».
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42

Bolsas de Estudo para Estudantes Não-Re-

sidentes de Macau (estudantes dos países e 

regiões lusófonos e da Namíbia): 42

15/4/2021

22/4/2021

27/5/2021

24/6/2021

2,239,359.00

2020/2021 5 7

2020/2021

Atribuição de subsídio de subsistência re-

ferente aos meses de Maio a Julho do ano 

lectivo 2020/2021 e de subsídio para propinas 

referente ao ano lectivo 2020/2021, no âmbito 

das Bolsas de Estudo para Estudantes Não-

-Residentes de Macau (estudantes de países e 

regiões lusófonos e da Namíbia)

奬 5

Bolsas de Estudo para Estudantes da Ásia: 5

15/4/2021

22/4/2021

27/5/2021

24/6/2021

182,730.00

2 0 2 0 / 2 0 2 1 5 7

2020/2021

Atribuição de subsídio de subsistência referen-

te aos meses de Maio a Julho do ano lectivo 

2020/2021 e de subsídio para propinas e aloja-

mento referentes ao ano lectivo 2020/2021, no 

âmbito de «Bolsa de Estudo para Estudantes 

da Ásia».

1

Bolsas para «Estudos sobre Macau»: 1

8/4/2021 35,000.00

Concessão das Bolsas para «Estudos sobre 

Macau»

464,564,197.96

 

 $140,693.00

行 政 公 職 局

公 告

04/2021

63/85/M

Fundação Macau, aos 21 de Julho de 2021.

O Presidente do C.A., Wu Zhiliang.

(Custo desta publicação $ 140 693,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Concurso Público n.º 04/2021 para a prestação de serviços de 

segurança à Direcção dos Serviços de Administração e Função 

Pública

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e ainda ao abrigo do despacho do 
Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 
15 de Julho de 2021, a Direcção dos Serviços de Administra-
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ção e Função Pública vem, em representação do adjudicante, 
proceder ao concurso público para a «Prestação de serviços de 
segurança à Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública».

1. Adjudicante: Secretário para a Administração e Justiça.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: fornecimento aos SAFP de «Presta-
ção de serviços de segurança».

5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa 
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. Caução provisória: a caução provisória é de $ 150 000,00 
(cento e cinquenta mil patacas) e deve ser prestada por meio 
de depósito bancário ou por caução bancária legal a favor da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública da 
Região Administrativa Especial de Macau.

7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por 
cento) do preço global da adjudicação.

8. Condições de admissão: podem concorrer todas as socie-
dades com sede ou delegação em Macau inscritas na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da RAEM, 
cujo objectivo social inclua exclusivamente os serviços de 
segurança, conforme a Lei n.º 4/2007, Lei da Actividade de 
Segurança Privada, e com alvará do exercício da actividade de 
segurança privada, devendo apresentar certificado de que têm 
as suas obrigações fiscais em dia.

9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o cader-
no de encargos deste concurso público podem ser apresentadas 
de acordo com o determinado no mesmo programa do concur-
so, e realizar-se-á uma sessão de esclarecimento sobre o pre-
sente concurso público no seguinte local, data e hora:

Local: Auditório, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, cave 1, Macau.

Data e hora: 11,00 horas do dia 9 de Agosto de 2021.

10. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Balcão da Sala de Expediente dos SAFP, sito na Rua 
do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau.

Horário de funcionamento: 2.ª a 5.ª-feira, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª-feira, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas (fechado aos sábados, domingos e 
feriados oficiais).

Data e hora limite: até às 17,45 horas do dia 18 de Agosto de 
2021 (não serão aceites propostas fora do prazo).

11. Local, data e hora do acto público:

Local: Auditório, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, cave 1, Macau.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

$150,000.00

7. 4%

8. 

4/2007

9. 

162

10. 

162

11. 

162
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Data e hora: 11,00 horas do dia 19 de Agosto de 2021.

12. Forma de consulta do processo:

A partir da data da publicação do anúncio, os interessados po-
derão obter a cópia do programa do concurso e do caderno de 
encargos através da página electrónica dos SAFP, em www.safp.
gov.mo, ou, durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão 
de atendimento dos SAFP, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, para a consulta do programa 
do concurso e do caderno de encargos ou para a obtenção da cópia 
dos mesmos, mediante o pagamento da importância de $100,00 (cem 
patacas).

13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço de proposta: (70%);

b) Experiência e capacidade: (15%);

c) Recursos humanos: (15%).

14. Esclarecimentos adicionais:

A partir da data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes po-
dem, durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão da 
Sala de Expediente dos SAFP, sito na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, r/c, Macau, ou visitar a página 
electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) para obterem quais-
quer eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 610,00)

Concurso Público n.º 05/2021

para a prestação de serviços de administração 

de instalações à Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho e, ainda, ao abrigo do despacho do 
Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 15 
de Julho de 2021, a Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública vem, em representação do adjudicante, proce-
der a concurso público para a «Prestação de serviços de adminis-
tração de instalações à Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública».

1. Adjudicante: Secretário para a Administração e Justiça.

2. Serviço responsável pela realização do processo do 
concurso: Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: fornecimento aos SAFP de «Presta-
ção de serviços de administração de instalações».

12. 

w w w.safp.gov.mo

162

$100.00

13. 

a 70%

b 15%

c 15%

14. 

162

w w w.

safp.gov.mo

 

 $4,610.00

05/2021

63/85/M

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa 
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. Caução provisória: a caução provisória é de $250 000,00 
(duzentas e cinquenta mil patacas) e deve ser prestada por 
meio de depósito bancário ou por garantia bancária legal a 
favor da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública da Região Administrativa Especial de Macau.

7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por 
cento) do preço global da adjudicação.

8. Condições de admissão: podem concorrer todas as empresas 
ou empresários com sede ou escritório na Região Adminis-
trativa Especial de Macau inscritos na Conservatória dos Re-
gistos Comercial e de Bens Móveis da RAEM, cujo objecto 
social inclua total ou parcialmente a prestação de serviços de 
administração de condomínios, e com licença de actividade 
comercial de administração de condomínios, devendo apresen-
tar a certidão do cumprimento das obrigações fiscais.

9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o caderno 
de encargos deste concurso público podem ser apresentadas de 
acordo com o determinado no mesmo programa do concurso. 
Esta Direcção de Serviços realizará uma sessão de esclareci-
mento sobre o presente concurso público no seguinte local, 
data e hora, para esclarecer de forma aberta as dúvidas colocadas:

Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na 
Rua do Campo n.º 162, Cave 1, Macau.

Data e hora: 11,00 horas do dia 10 de Agosto de 2021.

10. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Balcão de atendimento — «expediente» dos SAFP, 
sito na Rua do Campo n.º 162, Edifício Administração Pública, 
r/c, Macau.

Horário de expediente: 2.ª a 5.ª-feira, das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª-feira, das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas (fechado aos sábados, domingos e 
feriados oficiais);

Data e hora limite: até às 17,45 horas do dia 19 de Agosto de 
2021 (não serão aceites propostas fora do prazo).

11. Local, data e hora do acto público:

Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na 
Rua do Campo n.º 162, Cave 1, Macau.

Data e hora: 11,00 horas do dia 20 de Agosto de 2021.

12. Forma de consulta do processo:

A partir da data da publicação do anúncio, os interessados 
poderão descarregar o programa do concurso e o caderno de 
encargos na página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo), 
ou, dirigir-se, durante o horário de expediente, ao balcão de 
atendimento dos SAFP, sito na Rua do Campo n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, para a consulta do programa 
do concurso e do caderno de encargos, ou para a obtenção da 
cópia dos mesmos, mediante o pagamento da importância 
de $ 100,00 (cem patacas).

5. 

6. 

$250,000.00

7. 4%

8. 

9. 

162

10. 

162

11. 

162

12. 

w w w.safp.gov.mo

162

$100.00
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13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores 
de ponderação:

a) Preço da proposta: (50%);

b) Experiência e Capacidade: (30%);

c) Recursos humanos: (20%).

14. Esclarecimentos adicionais:

A partir da data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes podem, 
durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão de aten-
dimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, ou visitar 
a página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) para obter 
quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 485,00)

13. 

a 50%

b 30%

c 20%

14. 

162

w w w.

safp.gov.mo

 

 $4,485.00
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2021 年 6 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Junho de 2021
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FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que Ao Ieong Wai Cheng, viúva de Wu Kuok 
In, que foi guarda-ajudante, aposentado, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, tendo requerido a pensão de sobrevi-
vência 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 publi-
cação 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 22 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M.C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se público que Lei Wai I, viúva de Pang Peng Tat, que 
foi operário semiqualificado, aposentado da então Direcção 
dos Serviços de Correios, tendo requerido a pensão de sobrevi-
vência 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 publi-
cação 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 23 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 827,00)

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $986.00

 

 $827.00

 

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Julho de 2021.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $357,868.00
(Custo desta publicação $ 357 868,00)
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印 務 局

通 告

018/DESP-IO/2021

15/2009 26/2009

6/97/M c

5/2021

1

2

3

4

5

 

IMPRENSA OFICIAL

Aviso

Despacho n.º 018/DESP-IO/2021

 
Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 

n.º 15/2009, conjugado com os artigos 22.º e 23.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, na alínea c) do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 6/97/M, de 24 de Fevereiro, e no n.º 3 do Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 5/2021, 
de 2 de Julho, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 14 de Julho de 
2021, determino: 

1. São delegadas e subdelegadas no administrador-adjunto 
da Imprensa Oficial, Chan Iat Hong, as seguintes minhas com-
petências próprias e delegadas:

1) Direcção e coordenação da Divisão Administrativa e 
Financeira, Sector Comercial e as subunidades deles dependentes;

2) Exercer as seguintes competências para a divisão, sector e 
suas subunidades referidas na alínea anterior:

(1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

(2) Autorizar o gozo de férias;

(3) Conceder licença especial e decidir sobre os pedidos de 
acumulação de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

(4) Justificar ou injustificar faltas;

(5) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente à administradora.

3) Autorizar a inutilização e abate de materiais e outros bens 
móveis desnecessários ou inaproveitáveis.

2. O subdelegado pode subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades dele dependente as competências que julgue ade-
quadas ao bom funcionamento dos serviços.

3. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

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

6. São ratificados todos os actos praticados pelo administra-
dor-adjunto, Chan Iat Hong, no âmbito das presentes delega-
ções e subdelegações de competências, entre 30 de Junho de 
2021 e a data da publicação do presente despacho.

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

Administração e Justiça, de 21 de Julho de 2021).

Imprensa Oficial, aos 19 de Julho de 2021.

A Administradora, Leong Pou Ieng.
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澳 門 公 共 行 政 福 利 基 金

名 單

54/GM/97

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vem o FSAPM publicar a listagem de apoio con-
cedido no 2.º trimestre do ano de 2021:

受資助實體

Entidade beneficiária

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa

20/5/2021 $ 15,688.00

Apoio financeiro para custear as despesas com 

a realização da «Sessão de Apresentação das 

Conclusões das Duas Reuniões da Assembleia 

Popular Nacional (APN) e da Conferência 

Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC)». 

22/6/2021 $ 31,560.00

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com a realização do «Dia de Conví-

vio Familiar dos Trabalhadores  dos Serviços 

Públicos de Macau para Celebração do Dia 

Internacional do Trabalhador». 

Fundo Social da Administração Pública de Macau, aos 15 de 
Julho de 2021. 

O Conselho Administrativo:

O Presidente: Kou Peng Kuan.

Os Vogais: Leong Sio Fong; e

Ng Sut In.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

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 

   

 $1,971.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

公 告
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23/2017 14/2016

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,734.00

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSEDT, 
sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício 
Banco Luso Internacional, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e 
disponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://
www.dsedt.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, em regime de contrato administrativo de provimento, de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior, área de electrónica e comunicação, da Direcção 
dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, 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 16, II 
Série, de 21 de Abril de 2021. 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 19 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

 : 2021-D007

Código do escalonamento  

 :   

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau – Orçamento 

do Serviço

 : 70500100

Classificação orgânica  

 : 

Adjudicatário  Macau Expo (Grupo), Limitada

 : 2021 2022

Assunto da adjudicação  Serviços de gestão de projectos do «Fórum e Exposição Internacional de Co-

operação Ambiental de Macau nos anos 2021 e 2022»

 : $53,186,067.00

Valor total  

 : 2021/06/07

Data de autorização  
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Ano de escalonamento Valor

 2021 ............................................................................................................ $28,092,683.50

 2022............................................................................................................ $25,093,383.50

  

 : 2021-P022

Código do escalonamento  

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica  

 : 

Adjudicatário  Universidade de Macau

 :   

Assunto da adjudicação  Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin – Controle de qualidades

 : $23,177,973.00

Valor total  

 : 2021/06/07

Data de autorização  

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ...............................................................................................................$2,971,535.00

 2022...............................................................................................................$7,131,684.00

 2023 ..............................................................................................................$7,131,684.00

 2024 ..............................................................................................................$5,943,070.00

 

 : 2021-P025

Código do escalonamento  

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica  

 : Consulasia – Consultores de Engenharia e Gestão, Limitada

Adjudicatário  

 :   

Assunto da adjudicação  Linha Leste do Metro Ligeiro – Serviços de Assessoria de Revisão Indepen-

dente de Projecto

 : $16,800,000.00

Valor total  

 : 2021/06/22

Data de autorização  

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 .............................................................................................................. $3,360,000.00

 2022.............................................................................................................. $3,360,000.00

 2023 ............................................................................................................. $1,680,000.00

 2024 ............................................................................................................. $1,344,000.00

 2025 ............................................................................................................. $1,344,000.00

 2026 ............................................................................................................. $1,344,000.00

 2027.............................................................................................................. $4,368,000.00
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Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 
pelo Chefe do Executivo:  

 : 2020-P076

Código do escalonamento  

 : 2021 4

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 4, Série II, de 2021

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto do Desporto (PIDDA)

 : 60150200

Classificação orgânica  

 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia Weng Kei Chong Tong, Limitada

 : 4 11

Assunto da adjudicação  Remodelação do 4.º ao 11.º andar da residência do Centro de Formação e Es-

tágio de Atletas

 : $78,575,303.80

Valor total  

 : 2021/06/07

Data de autorização  

  

Ano de escalonamento Valor

 2020 ............................................................................................................$14,929,308.00

 2021 .............................................................................................................$57,015,000.00

 2022.............................................................................................................. $6,630,995.80

15/2017 2/2018

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 19 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 5 358,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, alterado pelo Despacho do Chefe Executivo n.º 293/2018, 
vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais publicar 
a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano de 2021:

 

 

 $5,358.00

勞 工 事 務 局

名 單

293/2018

54/GM/97

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

7/4/2021

14/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

7/4/2021

28/4/2021

25/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

28/4/2021

25/5/2021

11/6/2021

$39,700.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

28/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

28/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$38,600.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

14/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$33,950.00

Custear despesas de funcionamento.

14/4/2021

13/5/2021

$32,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

14/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

22/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

22/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

. 7/4/2021

14/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$36,570.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

28/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$30,124.00

Custear despesas de funcionamento.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

7/4/2021

28/4/2021

21/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

14/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

22/4/2021

21/5/2021

11/6/2021

$39,820.00

Custear despesas de funcionamento.

7/4/2021

22/4/2021

13/5/2021

11/6/2021

$32,470.00

Custear despesas de funcionamento.

14/4/2021

13/5/2021

$25,388.00

Custear despesas de funcionamento.

17/5/2021

11/6/2021

$40,000.00

Custear despesas de funcionamento.

14/4/2021

25/5/2021

28/6/2021

$152,442.00

Custear despesas de realização de actividades.

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

14/4/2021

21/6/2021

$3,196,570.00

Custear despesas de funcionamento e realiza-

ção de actividades.

Total

$4,057,634.00

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 20 de 
Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $5 946,00)

  

 $5,946.00
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 008/2021-AMCM 

Assunto: Supervisão Seguradora — Conduta Profissional a 
Adoptar no Exercício da Actividade de Mediação de Seguros 

Com vista a reforçar a supervisão da actividade de mediação 
de seguros e a adaptar-se melhor aos padrões internacionais 
de supervisão, nomeadamente aos princípios fundamentais de 
seguros da Associação Internacional dos Supervisores de Se-
guros («International Association of Insurance Supervisors»), 
aplicáveis aos mediadores de seguros, ou seja, o Princípio 
fundamental 181 (mediadores de seguros) e o Princípio funda-
mental 192 (condução de negócios de seguros), de modo a asse-
gurar o tratamento justo dos clientes, a Autoridade Monetária 
de Macau (adiante designada por «AMCM») entende haver 
necessidade de reforçar o nível de ética e conduta profissional 
dos mediadores de seguros e o respectivo controlo interno, 
bem como regulamentar, de forma expressa, os mecanismos de 
controlo interno a implementar pelas seguradoras, em matéria 
de gestão das operações relativas à distribuição de produtos, 
praticadas pelos mediadores de seguros, que actuam em nome 
daquela;

De acordo com o disposto nas alíneas a) e d) do n.º 1 do arti-
go 9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, conjugadas 
com alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, 
de 30 de Junho (Regime jurídico da actividade seguradora), 
alterado pela Lei n.º 21/2020, e republicado integralmente pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 229/2020, e no artigo 44.º 
do Regime jurídico do exercício da actividade de mediação 
de seguros em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, 
de 5 de Junho, na sequência duma consulta realizada junto do 
sector segurador, o Conselho de Administração da AMCM de-
liberou no sentido de:

1. Emitir as «Normas de conduta profissional aplicáveis à 
actividade de mediação de seguros» (adiante designadas por 
«Normas de conduta»), nas quais são estabelecidos princípios 
em relação à conduta profissional aplicável à actividade de me-
diação de seguros, conforme o documento em anexo ao presen-
te aviso, fazendo dele parte integrante; 

2. Determinar o cumprimento obrigatório, por todos os 
mediadores de seguros autorizados a exercer actividade, dos 
princípios que lhes são aplicáveis, previstos nas Normas de 
conduta; 

3. Determinar o cumprimento obrigatório, por todas as segu-
radoras autorizadas a exercer actividade de mediação de segu-
ros (através das operações relativas à distribuição de produtos 
praticadas pelos mediadores de seguros que actuam em nome 
daquela) dos princípios que lhes são aplicáveis, previstos nas 
Normas de conduta; 

4. Emitir, através de circular, as «Orientações de conduta 
dos agentes de seguros no exercício da actividade de mediação 
de seguros» e as «Orientações de conduta dos corretores de 
seguros no exercício da actividade de mediação de seguros» 

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

008/2021-AMCM

Internat ional Associat ion of 

Insurance Supervisors

18 1 19 2

14/96/M

a d 21/2020

229/2020

27/97/M a

38/89/M
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––––––––––

附件

保險中介業務操守規則

14/96/M

a d 21/2020

229/2020 27/97/

M a

38/89/M

1. 着

(adiante designadas por «Orientações de conduta»), de modo a 
especificar os padrões e as estimativas da AMCM relativamen-
te ao cumprimento das referidas Normas de conduta; 

5. Os mediadores de seguros ou as seguradoras que não cum-
pram as Normas de conduta, são sancionados pela AMCM nos 
termos das disposições legais aplicáveis, na sequência duma 
apreciação global realizada pela AMCM sobre o assunto, de 
acordo com o historial daqueles, os factos e as consequências 
daí decorrentes, sendo que a violação das Orientações de con-
duta podem servir como provas de uma eventual infracção ad-
ministrativa; e

6. As Normas de conduta e as Orientações de conduta en-
tram em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Autoridade Monetária de Macau, aos 15 de Julho de 2021.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

––––––––––

ANEXO

Normas de conduta profissional aplicáveis à actividade 
de mediação de seguros

Nos termos do disposto nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, conjugadas com 
alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, 
de 30 de Junho (Regime jurídico da actividade seguradora), 
alterado pela Lei n.º 21/2020, e republicado integralmente pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 229/2020, e no artigo 44.º 
do Regime jurídico do exercício da actividade de mediação 
de seguros em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, 
de 5 de Junho, na sequência duma consulta realizada junto do 
sector segurador, a Autoridade Monetária de Macau (adiante 
designada por «AMCM») estabeleceu as Normas de conduta 
profissional aplicáveis à actividade de mediação de seguros 
(adiante designadas por «Normas de conduta»), nas quais são 
estabelecidos princípios respeitantes à actividade de mediação 
de seguros:

Introdução

1. Face ao rápido desenvolvimento do sector segurador de 
Macau, os mediadores de seguros têm vindo a assumir um 
papel importante de comunicação entre as seguradoras e os 
clientes, no que respeita à prestação de informações acerca 
dos produtos de seguros, bem como a desempenhar um pa-
pel fundamental para assegurar que os produtos de seguros 
a comercializar possam atender às necessidades dos clientes. 
Neste sentido, ao nível macrossocial, os mediadores de segu-
ros devem, por um lado, assumir a responsabilidade social no 
que respeita ao estabelecimento e à manutenção da confiança 
do público e, por outro, estar empenhados na criação de um 
ambiente de igualdade de condições de concorrência, com 
melhores condições que favoreçam o desenvolvimento sólido 
do sector segurador. Assim, a ética e a conduta profissional 
dos mediadores de seguros constituem factores determinantes 
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衆

3

2. 38/89/M

International Association of Insurance 

Supervisors 18 4

19 5

• 

• 

3. i iv

i

ii iii iv

i

a

b

c

na manutenção da segurança e da estabilidade do mercado de 
seguros, conferindo, de forma efectiva, uma protecção plena 
aos direitos e interesses dos tomadores de seguros e da genera-
lidade do público. Por outro lado, com a finalidade de regular 
a conduta dos mediadores de seguros para assegurar o trata-
mento justo dos clientes, as seguradoras, os agentes de seguros 
— pessoas colectivas e os corretores de seguros (na qualidade 
da parte principal com quem os mediadores de seguros cola-
boram), por um lado, são responsáveis pela gestão adequada 
dos mediadores de seguros contratados3 e, por outro, devem 
monitorizar, de forma prudente, as operações de seguros enca-
minhadas pelos mediadores de seguros. 

2. O diploma legal em vigor — «Regime jurídico do exer-
cício da actividade de mediação de seguros», aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, estabelece disposições 
respeitantes às obrigações do mediador no exercício da activi-
dade de mediação de seguros, bem como requisitos claros no 
que respeita à responsabilização, por parte das seguradoras, 
pelos actos praticados pelos agentes de seguros e angariadores 
de seguros com quem colaboram. Não obstante esta solução, 
com vista a reforçar as normas no que respeita ao nível da ética 
e conduta profissional dos mediadores de seguros e a melhor se 
adaptarem aos padrões internacionais de supervisão, nomeada-
mente aos princípios fundamentais de seguros da Associação 
Internacional dos Supervisores de Seguros («International As-
sociation of Insurance Supervisors»), aplicáveis aos mediado-
res de seguros, ou seja, o Princípio fundamental 184 (mediadores 
de seguros) e o Princípio fundamental 195 (condução de negó-
cios de seguros), a AMCM entende haver necessidade de esta-
belecer um conjunto de princípios que regulam a conduta dos 
mediadores de seguros, no exercício da actividade de mediação 
de seguros, que devem abranger, principalmente, os seguintes 
domínios:

• Requisitos fundamentais de conduta aplicáveis aos media-
dores de seguros; e 

• Controlo interno dos agentes de seguros — pessoas colecti-
vas, dos corretores de seguros e das seguradoras.

Princípios a que a actividade de mediação de seguros respeita 

3. Indicam-se nos sub-parágrafos (i) a (iv), os princípios pre-
vistos nas Normas de conduta. Assim, todos os mediadores de 
seguros autorizados a exercer a actividade devem cumprir os 
princípios respeitantes à conduta profissional previstos no sub-
-parágrafo (i); mais se determina que todos os agentes de segu-
ros — pessoas colectivas, corretores de seguros e seguradoras 
(que exercem a actividade de mediação de seguros através das 
operações relativas à distribuição de produtos praticadas pelos 
mediadores de seguros que actuam em nome daquela) devem 
observar, respectivamente, os princípios respeitantes ao con-
trolo interno, elencados nos sub-parágrafos (ii), (iii) e (iv).

(i) No exercício da actividade de mediação de seguros, os 
mediadores de seguros devem: 

(a) Actuar com honestidade, integridade e isenção;

(b) Promover o tratamento justo dos clientes, actuando no 
interesse máximo destes;

(c) Actuar de forma prudente, com habilidades adequadas, 
agindo com todos os esforços;
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(d) Dispor de nível apropriado de conhecimentos e experiên-
cia profissional, limitando-se apenas ao exercício de activida-
des de mediação de seguros compatíveis com as competências 
por estes detidas; 

(e) Cumprir a lei e os diplomas legais em matéria de protec-
ção de dados pessoais, mantendo a confidencialidade dos da-
dos pessoais dos clientes;

(f) Divulgar informações e os dados necessários que os 
clientes necessitam para ter uma compreensão e conhecimento 
integral sobre os mesmos, antes de o cliente tomar qualquer 
decisão importante sobre o contrato de seguro; 

(g) Emitir apenas conselhos adequados aos clientes, desde 
que tenha realizado uma avaliação exaustiva da situação geral 
dos clientes;

(h) Assegurar o tratamento adequado do dinheiro entregue 
pelos clientes.

(ii) Os agentes de seguros — pessoas colectivas devem esta-
belecer e manter a aplicação de medidas e procedimentos de 
controlo interno adequados, implementando efectivamente as 
referidas medidas e procedimentos, de modo a garantir o cum-
primento adequado, por parte dos agentes de seguros — pessoas 
colectivas e dos seus angariadores de seguros, das exigências 
estabelecidas pela AMCM no que respeita à comercialização 
de produtos de seguros, além de assegurar o cumprimento, por 
parte dos agentes de seguros — pessoas colectivas e pelos seus 
angariadores de seguros, dos requisitos fundamentais de con-
duta indicadas no sub-parágrafo (i).

(iii) Os corretores de seguros devem estabelecer e manter 
a aplicação de medidas e procedimentos de controlo interno 
adequados, implementando efectivamente as referidas medidas 
e procedimentos, de modo a assegurar que os produtos acon-
selhados aos clientes pelos corretores de seguros e os seus an-
gariadores de seguros e as operações de seguros realizadas por 
conta destes observem os requisitos e exigências estabelecidas 
pela AMCM em matéria de comercialização de produtos de 
seguros, para além de garantir o cumprimento, por parte dos 
corretores de seguros e pelos seus angariadores de seguros, dos 
requisitos fundamentais de conduta indicados no sub-parágra-
fo (i).

(iv) As seguradoras (que exercem a actividade de mediação 
de seguros através das operações relativas à distribuição de 
produtos praticadas pelos mediadores de seguros que actuam 
em nome daquela) devem estabelecer e manter a aplicação 
de medidas e procedimentos de controlo interno adequados, 
implementando efectivamente estas medidas e procedimentos, 
de modo a assegurar que as operações de seguros encaminha-
das pelos seus agentes de seguros, angariadores de seguros e 
corretores de seguros observem os requisitos e as exigências 
estabelecidas pela AMCM em matéria de comercialização de 
produtos de seguros, além de assegurar o cumprimento, por 
parte dos agentes de seguros e angariadores de seguros, dos re-
quisitos fundamentais de conduta indicadas no sub-parágrafo 
(i).

Orientações de conduta

4. Com vista a possibilitar a compreensão e o conhecimento, 
pelo mercado, dos padrões e das estimativas da AMCM rela-
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5. 

6. 

7. 

–––––––
1 18

2 19

3 

tivamente ao cumprimento dos princípios, consagrados nas 
Normas de conduta, a AMCM emite, através de circular, as 
«Orientações de conduta aplicáveis aos agentes de seguros no 
exercício da actividade de mediação de seguros» e as «Orienta-
ções de conduta aplicáveis aos corretores de seguros no exercí-
cio da actividade de mediação de seguros» (adiante designadas 
por «Orientações de conduta»), de modo a especificar os cri-
térios e práticas a que os princípios respeitam e aplicáveis aos 
agentes de seguros e corretores de seguros, constando ainda 
nas «Orientações de conduta», outros critérios e práticas aplicá-
veis às seguradoras e que se reportam ao seu controlo interno. 

Tratamento justo dos clientes

5. Para além de exigir, de forma expressa, aos mediadores 
de seguros que assegurem um tratamento justo aos clientes, no 
exercício da actividade de mediação de seguros, as Normas de 
conduta abrangem também os elementos necessários à deter-
minação do tratamento prestado pelos mediadores de seguros 
como tratamento justo, por exemplo, os mediadores de seguros 
devem actuar no respeito do princípio da prudência, com ha-
bilidades adequadas e agir com todos os esforços, de modo a 
exercer as suas funções, procurando dar resposta às expectati-
vas razoáveis dos clientes. 

6. Na preparação ou na revisão das medidas e procedimentos 
de controlo interno, as seguradoras, os agentes de seguros — 
pessoas colectivas e os corretores de seguros devem realizar 
uma revisão dos critérios e práticas de conduta, com base 
naqueles previstos nas Orientações de conduta, no sentido de 
assegurar a sua consistência com o princípio do tratamento 
justo dos clientes. Em relação aos critérios e práticas de condu-
ta elencados nas Orientações de conduta que têm por base os 
referidos princípios, as seguradoras, os agentes de seguros — 
pessoas colectivas e os corretores de seguros devem dispor de 
um certo nível de flexibilidade para determinar a melhor forma 
de alcançar os resultados esperados, bem como justificar, de 
forma razoável, a sua correspondência com os critérios e práti-
cas de conduta, consoante a natureza, a dimensão e a comple-
xidade de que os seus negócios e actividades se revestem.

Data da entrada em vigor

7. As Normas de conduta e as Orientações de conduta en-
tram em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2022.

–––––––
1 Ao abrigo do previsto no Princípio fundamental 18 (Mediador 

de seguros), o supervisor deve definir normas regulatórias 

relativamente à conduta dos mediadores de seguros, bem como 

executar as mesmas ao abrigo do disposto na lei, no sentido de 

assegurar que os negócios de seguros são desenvolvidos de maneira 

profissional e transparente.

2 Ao abrigo do previsto no Princípio fundamental 19 (Condução de 

negócios de seguros), o supervisor deve definir normas regulatórios 

relativamente à condução dos negócios, de modo a assegurar o 

cumprimento integral de todas as obrigações emergentes dos 

negócios de seguros, ou seja, todas as obrigações decorrentes desde 

o momento antecedente à celebração do contrato de seguros, até 

à celebração do contrato, garantindo que os clientes possam ser 

objecto de um tratamento justo.

3 Englobam os mediadores de seguros contratados através de 

celebração de contrato de trabalho ou contrato de agenciamento.
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4 18

5 19

 $13,020.00

4 Ao abrigo do previsto no Princípio fundamental 18 (Mediador 

de seguros), o supervisor deve definir normas regulatórias 

relativamente à conduta dos mediadores de seguros, bem como 

executar as mesmas ao abrigo do disposto na lei, no sentido de 

assegurar que os negócios de seguros são desenvolvidos de maneira 

profissional e transparente

5 Ao abrigo do previsto no Princípio fundamental 19 (Condução de 

negócios de seguros), o supervisor deve definir normas regulatórias 

relativamente à condução dos negócios, de modo a assegurar o 

cumprimento integral de todas as obrigações emergentes dos 

negócios de seguros, ou seja, todas as obrigações decorrentes desde 

o momento antecedente à celebração do contrato de seguros, até 

à celebração do contrato, garantindo que os clientes possam ser 

objecto de um tratamento justo.

(Custo desta publicação $ 13 020,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos 
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mes-
mo Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio 
da internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista classificativa 
da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao 
concurso externo, de prestação de provas, para a admissão dos 
candidatos considerados aptos, com destino à frequência de 
estágio, com vista ao preenchimento de oito lugares de técnico 
de ciências forenses de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas 
electrónicas, da carreira de técnico de ciências forenses, do 
grupo de pessoal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 22 de Julho de 2021. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, 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, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, para 
a admissão dos candidatos considerados aptos, com destino à 
frequência de estágio, com vista ao preenchimento de cinco 
lugares de técnico superior de ciências forenses de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de provas materiais, da carreira de técnico supe-
rior de ciências forenses, do grupo de pessoal do quadro da Po-
lícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, 
de 9 de Junho de 2021.

Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do regulamento admi-
nistrativo supracitado, os candidatos admitidos condicional-
mente devem suprir as deficiências ou fazer prova dos requisi-
tos, no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia seguin-
te à data da publicação deste anúncio, sob pena de exclusão.

司 法 警 察 局

公 告

23/2017 14/2016

823

氹

www.pj.gov.mo

 

 $1,417.00

23/2017 14/2016

823

氹

www.pj.gov.mo
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 $1,303.00

23/2017 14/2016

823

氹
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 $1,224.00

通 告

823

823

氹

www.pj.gov.mo

Polícia Judiciária, aos 23 de Julho de 2021.

 O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, 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, a lista provisória dos 
candidatos ao 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 vis-
ta ao preenchimento de vinte 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 pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021.

Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do regulamento admi-
nistrativo supracitado, os candidatos admitidos condicional-
mente devem suprir as deficiências ou fazer prova dos requisi-
tos, no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia seguin-
te à data da publicação deste anúncio, sob pena de exclusão.

Polícia Judiciária, aos 23 de Julho de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Aviso

Torna-se público que, o 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 vinte e oito 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 35, II Série, de 28 de 
Agosto de 2019, a entrevista profissional será realizada nos dias 
16 de Agosto a 27 de Agosto de 2021, a partir das 9,15 horas, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
profissional, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas no dia 28 de Julho de 2021, 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 consultadas 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.
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懲 教 管 理 局

公 告

23/2017 14/2016

http://www.dsc.gov.

mo/

23/2017 14/2016

Polícia Judiciária, aos 22 de Julho de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Chan Ka Ying, viúva de Cheang 
Pou Seong, que foi chefe da Divisão de Ligação entre Polícia 
e Comunidade e Relações Públicas desta Polícia, requerido os 
subsídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniá-
rias, por falecimento deste, todos os que se julgam com direito 
à percepção dos subsídios e outras compensações acima refe-
ridos, devem requerer a esta Polícia, no prazo de trinta dias, 
a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 
será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse 
prazo.

Polícia Judiciária, aos 22 de Julho de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 952,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Do concurso de acesso, de prestação de provas, condiciona-
do, para o preenchimento de 29 vagas de guarda principal, 1.º 
escalão, da carreira do corpo de guardas prisionais do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 23 de Junho de 2021.

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017, para efeitos de consulta, encontra-se 
afixada a lista provisória dos candidatos, a partir da data da 
publicação do presente anúncio, no placar do Edifício Admi-
nistrativo da Direcção dos Serviços Correccionais, sito na Rua 
de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, e disponibilizada 
simultaneamente na página electrónica da DSC (http://www.
dsc.gov.mo/).

A referida lista provisória é considerada definitiva, ao abrigo 
do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

Paralelamente, ao abrigo do n.º 4 do artigo 26.º e n.º 3 do ar-
tigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, é também publi-
cado na data da publicação do presente anúncio, o aviso para as 
provas de aptidão física, no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau e na página electrónica da DSC.
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Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Julho de 
2021.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Aviso

Provas de aptidão física

(Concurso n.º: 2021/A001/PQ/CGP-GP)

Avisa-se que, relativamente ao concurso de acesso, condicio-
nado, de prestação de provas, para a admissão dos 29 candida-
tos considerados aptos e melhor classificados à frequência do 
curso de formação e, posteriormente, para o preenchimento de 
29 vagas de guarda principal, 1.º escalão, da carreira do Corpo 
de guardas prisionais, do quadro do pessoal da DSC, para 
realização das provas de aptidão física, os candidatos admitidos 
constantes da lista definitiva devem apresentar-se na data, hora 
e local abaixo indicados, a fim de realizar as provas de aptidão 
física:

1.ª Parte 2.ª Parte

Data: 27 a 30 de Setembro de 
2021
(segunda a quinta feira)

05 a 08 Outubro de 2021
(terça a sexta feira)

Hora: 09:00-18:00 09:00-18:00

Local: Campo Desportivo da 
Escola Superior das 
Forças de Segurança 
de Macau

Estádio da Universida-
de de Macau (Campo 
desportivo do Campus 
na Ilha de Hengqin)

Endereço: Calçada do Quartel, 
Coloane, Macau

Avenida da Universi-
dade, Taipa, Macau

Provas de 
aptidão física

1. Flexões de braços/ 
/Extensões de braços 
2. Passagem da trave 
de equilíbrio 
3. Salto em altura
4. Flexões de tronco à 
frente

1. Salto em compri-
mento
2. Corrida de 80 me-
tros planos
3. Teste de «Cooper»

O horário das provas, as demais informações e as notas 
importantes de interesse dos candidatos serão afixadas, no dia 
8 de Setembro de 2021, no placar colocado no rés-do-chão do 
Edifício Administrativo da Direcção dos Serviços Correccio-
nais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, 
e disponibilizadas na página electrónica da DSC (http://www.
dsc.gov.mo/), para efeitos de consulta.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Julho de 
2021.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)
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23/2017

14/2016

7-9

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.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 Re-
gulamento 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 provisória 
dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de três lugares vagos, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de auxiliar, 
5.º escalão, da carreira de auxiliar, área de cozinheiro, 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 Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 
2021.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 14 de Julho de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Anúncio

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 
na Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau, para consulta 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 nas páginas electrónicas destes 
Serviços (http://www.dsedj.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, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão admi-
nistrativa, em regime de contrato administrativo de provimen-
to da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-
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衛 生 局

名 單

19/SS/2011

 

1.º  ................................................................... 74.84

2.º  ................................................................... 68.67

3.º  ................................................................... 67.84

4.º  ................................................................... 67.67

5.º  ................................................................... 67.17

6.º  ................................................................... 67.00

7.º  ................................................................... 65.67

8.º  ................................................................... 61.00

9.º  ................................................................... 59.67

4/2017 14/2009

23/2017 14/2016

to da Juventude 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 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2020.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Nos termos do artigo 22.º do Despacho n.º 19/SS/2011, de 27 
de Outubro de 2011, do director dos Serviços de Saúde, que 
aprovou em anexo o «Regulamento de estágio para ingresso 
na carreira de técnico superior de saúde», publica-se a lista 
de classificação final dos estagiários respeitante ao concurso 
externo, de prestação de provas, para a admissão de onze estagiá-
rios ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico 
superior de saúde de 2.a classe, área funcional de reabilitação 
– fisioterapia, para o preenchimento de onze lugares vagos de 
técnico superior de saúde de 2.a classe, 1.º escalão, área fun-
cional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico 
superior de saúde, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por despacho do Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Fevereiro 
de 2019, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Mar-
ço de 2019:

Ordem Candidatos  aprovados valores

1.º Lei Weng Hin ...................................................... 74,84

2.º Sou Weng Un ...................................................... 68,67

3.º Wong Wai Teng ................................................... 67,84

4.º Chio Pou Ian ....................................................... 67,67

5.º Lam Ka Wai ........................................................ 67,17

6.º Leong Ka Keng ................................................... 67,00

7.º Kam Ngan Neng ................................................. 65,67

8.º Chan Weng Kei ................................................... 61,00

9.º Cheong Kin Fok ................................................. 59,67

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do ar-
tigo 7.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos servicos públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, concluído 
o estágio os estagiários são ordenados em lista classificativa e o 
provimento dos candidatos aprovados efectua-se de acordo com 
a ordem estabelecida na lista classificativa.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem in-
terpor recurso, no prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte 
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1
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à data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, à entidade que autorizou a 
abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Julho de 2021).

Serviços de Saúde, aos 28 de Junho de 2021.

O Júri do estágio:

Presidente: Cardoso Gomes, Fernando, médico consultor.

Vogais efectivos: Lam Kuok Wa, técnico superior de saúde 
assessor; e

 Liu Sok Keng, técnico superior de saúde assessor.

(Custo desta publicação $ 2 673,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto 
de 2019, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a 
equiparação de habilitações na área do diagnóstico e terapêuti-
ca — área laboratorial, faz-se pública a seguinte lista definitiva 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, de 19 de 
Julho de 2021, exarado em conformidade com as disposições 
do n.º 11 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comissão para a 
Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e terapêutica, 
alterado pela Deliberação n.º 1/TDT/2019:

A. Análise clínica e saúde pública

Candidatos admitidos à prova:

N.º  Nomes

1 Chan Ian I

2 Cheong Ion Sun

3 Cheong Leng Kuan

4 Choi Un Lam

5 Hong Congcong

6 Hui Weng Hong

7 Kam Hok Leong

8 Kong Man Cheng

9 Tong Ka Man

10 Tong Pou I

11 U Wai Seng

12 Wong Keng Ieng

13 Yu Ka Man

B. Anatomia patológica

Candidatos admitidos à prova:

N.º  Nomes

1 Kong Lok Si

2 Lou Wang Kit
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O exame terá lugar no dia 14 de Agosto de 2021, pelas 15,00 
horas, no Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de 
Macau, 3.º andar, Sala de Conferências, sita na Rua Central da 
Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau, com uma duração de 
duas horas. Os requerentes admitidos ao exame devem obriga-
toriamente apresentar-se no local indicado no dia do exame, 
munidos do original do seu Bilhete de Identidade Permanente 
de Macau para efeitos de verificação, sob pena de não poderem 
participar no exame.

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto 
de 2019, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a 
Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e tera-
pêutica — área farmacêutica, faz-se pública a seguinte lista 
definitiva de acordo com o despacho do director dos Serviços, 
de 19 de Julho de 2021, exarado em conformidade com as dis-
posições do n.º 11 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comissão 
para a Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e 
terapêutica, alterado pela Deliberação n.º 1/TDT/2019:

1. Candidatos admitidos à prova:

N.º  Nomes

 1 Ao Ieong Man U

 2 Ao Ieong Wai Hou

 3 Ao Io Hong

 4 Chan Choi Leng

 5 Chan Un I

 6 Chan Weng Sa

 7 Chao Weng Hou

 8 Cheong Wai Hong

 9 Choi Fong Sim

10 Chu Wai San

11 Fung Hiu Ching

12 Ha Chi Pui

13 Ho Wai Po

14 Hong Si Teng

15 Hong Tat Tat

16 Ieong Chi Seng

17 Ip Meng Hei

18 Kuan Ka Pou

19 Lao Kuan Leok

20 Lei Chon Teng

21 Li Qiong

22 Lo Man In
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 $4,372.00

N.º  Nomes

23 Mok Ka Kit

24 Ng Chi Ian

25 Ng Wai Kin

26 O Chi Fong

27 Pang Weng Hong

28 Si Cheok Kei

29 Si Fei Fei

30 Sou Kam Fu

31 So Wing Yan Winnie

32 Tam Cheok Weng

33 Tam Lai San

34 Tang Teng Chi

35 Tong Cheng Ian

36 Un Man Wai

37 Wong Hang Mei

38 Wong Ka Ian

39 Wong Wai Ki

40 Wong Weng Ian

2. Candidatos excluídos:

No. Nomes Observações

1 Ao Choi U a)

2 Fong Soi Lon c)

3 Sun Hou Fai a), b)

Observações:

a) Falta a cópia do diploma de licenciatura em área congéne-
re a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau verificada pelo Departamento 
de Recepção de Documentos;

b) Falta a cópia do boletim classificativo em área congénere a 
diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau verificada pelo Departamento de 
Recepção de Documentos;

c) Falta a cópia do plano de estudo e programa do curso, 
assim como as cargas horárias do estágio e os créditos de cada 
disciplina.

O exame terá lugar no dia 14 de Agosto de 2021, pelas 15,00 
horas, no Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de 
Macau, 3.º andar, Sala de Conferências, sita na Rua Central da 
Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau, com uma duração de 
duas horas. Os requerentes admitidos ao exame devem obriga-
toriamente apresentar-se no local indicado no dia do exame, 
munidos do original do seu Bilhete de Identidade Permanente 
de Macau para efeitos de verificação, sob pena de não poderem 
participar no exame.

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 4 372,00)
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Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 
2019, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a equi-
paração de habilitações na área do diagnóstico e terapêutica — 
área de registografia, faz-se pública a seguinte lista dos candidatos 
admitidos à prova de acordo com o despacho do director dos Ser-
viços, de 3 de Junho de 2021, exarado em conformidade com as 
disposições do n.º 11 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comis-
são para a Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico 
e terapêutica, alterado pela Deliberação n.º 1/TDT/2019:

A. Cardiopneumologia

Candidatos admitidos à prova:

N.º Nomes

1 Chan Kai Cheong

2 Lao Hio Wai

3 Vong Ian Kei

O exame terá lugar no dia 14 de Agosto de 2021, pelas 15,00 
horas, no Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de 
Macau, 3.º andar, Sala de Conferências, sita na Rua Central da 
Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau, com uma duração de 
duas horas. Os requerentes admitidos ao exame devem obriga-
toriamente apresentar-se no local indicado no dia do exame, 
munidos do original do seu Bilhete de Identidade Permanente 
de Macau para efeitos de verificação, sob pena de não poderem 
participar no exame.

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A01/ENF-CHE/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 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 Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.
gov.mo), o local, data e hora da realização da entrevista profis-
sional e «Instruções para os candidatos admitidos — Entrevista 
profissional», do concurso de acesso, condicionado, documen-
tal, entrevista profissional e discussão pública de currículo, 
para o preenchimento de treze vagas de enfermeiro-chefe, 1.º 
escalão, da carreira de enfermagem do quadro dos Serviços de 
Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de 
Janeiro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 21 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)
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01221/02-AUX

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo http://

www.safp.gov.mo

 

 $1,178.00

A10/FAR/2021

23/2017 14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,020.00

A17/TDT/AUD/2021

(Ref. do Concurso n.º 01221/02-AUX)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção 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 Ser-
viços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Janu-
ário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, podendo 
ser consultada no local indicado, dentro do horário de expe-
diente (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 destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos 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 con-
trato administrativo de provimento, de auxiliar, 4.º escalão, da 
carreira de auxiliar, área de cozinheiro, 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 23, II 
Série, de 9 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

 (Ref. do Concurso n.º A10/FAR/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, e disponível na página electrónica destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos do concurso de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, para o preenchimento de quatro lugares 
de farmacêutico consultor sénior, 1.º escalão, da carreira de 
farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 21 de 
Abril de 2021.

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

(Ref. do Concurso n.º A17/TDT/AUD/2021)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
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7/2010 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $1,496.00

社 會 工 作 局

公 告

23/2017

14/2016

http://www.ias.gov.mo http://www.safp.

gov.mo

 

 $1,382.00

rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica) e n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada 
pela Lei n.º 2/2021 e no 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 21/2021, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica de 
1.ª classe, 1.º escalão, área funcional de registografia — audio-
metria, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

Serviços de Saúde, aos 22 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção 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 anúncio da sede 
do Instituto de Acção Social, sito em Macau, na Estrada do 
Cemitério n.º 6 (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 deste Instituto (http://
www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista provisória 
dos candidatos ao concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar vago do quadro de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área jurídica, do Instituto de Acção Social, e dos que 
vierem a verificar-se, neste Instituto, até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 
de Junho de 2021.

Instituto de Acção Social, aos 23 de Julho de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Despacho n.º 003/PRES/FSS/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia), do artigo 10.º do Regulamento Administrativo 
n.º 21/2017 (Organização e funcionamento do Fundo de Segu-
rança Social), e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 20 de 
Julho de 2017, determino: 

1. É delegada e subdelegada na chefe, substituta, da Divisão 
de Relações Públicas e Apoio Técnico, Lao Kin Ieng, ou em 
quem legalmente a substitua, a competência para praticar os 
seguintes actos:

1) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias 
dos trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

2) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunida-
des;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 

4) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos titulares dos principais cargos, à Assem-
bleia Legislativa, ao Gabinete do Procurador do Ministério 
Público e ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, nem a daquele dirigido a entidades e organismos ex-
teriores à Região Administrativa Especial de Macau.

3. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 18 de Julho de 2021.

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

 (Homologado por deliberação do Conselho de Administração, 

de 22 de Julho de 2021). 

Fundo de Segurança Social, aos 22 de Julho de 2021.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

社 會 保 障 基 金

通 告

003/PRES/FSS/2021

15/2009

26/2009

21/2017

 

 $2,480.00
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文 化 產 業 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 
vem o Fundo das Indústrias Culturais publicar a lista de apoios 
financeiros concedidos no 2.º trimestre do ano de 2021:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

 

Centro dos Serviços Integrados Culturais e 

Criativos de Macau Limitada

26/4/2021 $ 857,538.00 cMarket

• •

Atribuição das 2.ª e 3.ª prestações de apoio 

financeiro às obras de decoração do projecto 

«cMarket de Macau Cultura Vida» nos ter-

mos do «Programa Específico de Apoio Finan-

ceiro para a Promoção de Marcas».

Produções Marchar Limitada

10/5/2021 $ 525,146.00

Atr ibuição das 2.ª e 3.ª e 4.ª prestações de 

apoio financeiro nos termos do «Projecto de 

expansão de negócios de filme, televisão e mul-

timídia».

 

Sociedade de Cultura Leng Lok, Limitada

10/5/2021 $ 145,888.00

Atribuição da 2.ª prestação de apoio financeiro 

ao projecto «Plano de Desenvolvimento da 

Marca Original de Desenhos Animados Pun-

dusina».

 

Art Ocean Planejamento Limitada

26/5/2021 $ 326,480.13

< >

Atribuição das 2.ª e última prestações de apoio 

financeiro ao projecto «Plano de Intercâmbio 

de Dramas de Dança da Grande Baía – Jo-

vens de Vinte Anos » nos termos do «Progra-

ma Específico de Apoio Financeiro para a Pro-

moção de Marcas – Exposições e Espectáculos 

Culturais».

 

Native Lda.

26/5/2021 $ 64,567.33

Atribuição da última prestação de apoio finan-

ceiro ao projecto «Zawood – Marca de Design 

e Produção por Encomenda de Móveis de Ma-

deira de Macau».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

 

---

26/5/2021 $ 99,952.29

                                                                  

Atribuição da última prestação de apoio finan-

ceiro ao projecto «(Casual clássico) Marca de 

calçado original».

 

Companhia de Lider (Grupo) Limitada 

(Dístico comercial: Estabelecimento de Co-

midas Seng Cheong)

26/5/2021 $ 140,000.00

Atribuição dos apoios financeiros nos termos 

da 3.ª Fase do «Programa Específico de Apoio 

Financeiro para a Criatividade Cultural nos 

Bairros Comunitários (Construção de lojas tí-

picas de gastronomia comunitária pelas acções 

culturais e criativas)».

 

Cor da China Publicidade, Planeamento e 

Design Limitada

26/5/2021 $ 36,000.00

 

Design Sem Título, Lda.

26/5/2021 $ 36,000.00

 

Estabelecimento de Comidas San Kam 

Fong (Loja de Sopa de Fitas e Café)

26/5/2021 $ 129,843.00

 

Estabelecimento de Comidas Toung King

26/5/2021 $ 136,873.50

SLG  

SLG Transmedia Comunicação Projeto So-

ciedade Unipessoal Limitada

26/5/2021 $ 36,000.00

Centro dos Serviços Integrados Culturais e 

Criativos de Macau Limitada

27/5/2021 $ 36,000.00

 

Companhia de Design e Produção Libd Limitada

27/5/2021 $ 36,000.00

 

Design de Knightmare Lda.

27/5/2021 $ 36,000.00

Estabelecimento Comidas Kam Fung

27/5/2021 $ 36,066.00

 

Estabelecimento de Comidas o Manuel Co-

zinha Portuguesa

27/5/2021 $ 140,000.00

 

Estabelecimento de Comidas Ou Mun Hou 

Keng Fan Tim

27/5/2021 $ 140,000.00

 

Estabelecimento de Comidas Pho Viet Nam

27/5/2021 $ 140,000.00

 

Estabelecimento de Comidas Pou Kei

27/5/2021 $ 140,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

More Than Design 27/5/2021 $ 36,000.00

Atribuição dos apoios financeiros nos termos 

da 3.ª Fase do «Programa Específico de Apoio 

Financeiro para a Criatividade Cultural nos 

Bairros Comunitários (Construção de lojas tí-

picas de gastronomia comunitária pelas acções 

culturais e criativas)».

 

Chiang I Man E.I. (Díst ico comercial : 

MaggieChiang)

27/5/2021 $ 43,204.00

 

Wong Chon Hou E.I. (Dístico comercial : 

F.O.H. Design e Produção)

27/5/2021 $ 36,000.00

 

---

27/5/2021 $ 36,000.00

 

---

27/5/2021 $ 106,085.00

 

---

27/5/2021 $ 127,873.00

 

---

27/5/2021 $ 72,000.00

 

Estabelecimento de Comidas Lei Kai

31/5/2021 $ 134,802.50

 

Estabelec imento de Comidas Pak Lok 

Moon

31/5/2021 $ 49,373.50

 

Kan Kei Sio Sek

31/5/2021 $ 68,590.50

 

Masterpieces Limitada

31/5/2021 $ 36,000.00

 

Mercearia Long Fong

31/5/2021 $ 140,000.00

 

Wwave Design Lda.

31/5/2021 $ 108,000.00

 

Companhia de Diversões e Produção Reino 

Limitada

9/6/2021 $ 70,000.00 L B G M

                                                                                                            

Atribuição das 5.ª e última prestações de apoio 

financeiro ao projecto « Casino e restauran-

te – Plano de marketing de música de fundo 

local (LBGM)».

 

Sio Kai Tong E.I. (Nome da empresa Hyle 

Design)

9/6/2021 $ 123,399.99 CROZ-D.I.Y

Atribuição da última prestação de apoio finan-

ceiro ao projecto «Câmara fotográfica digital 

CROZ-DIY».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

 

Sobra Sociedade Unipessoal Lda.

9/6/2021 $ 9,887.41 HANGOVER

               

Atribuição da última prestação de apoio finan-

ceiro ao projecto «Plano de desenvolvimento 

da marca HANGOVER».

4D

 

Lam Yat Chi E.I. (Nome da empresa: 4D 

Tecnologia Criativa Estúdio)

22/6/2021 $ 514,362.86 Fight the Horror

Atribuição das 2.ª e última prestações de apoio 

financeiro ao projecto «Projecto de Plataforma 

de Computadores Domésticos e de Descarra-

gemento do Jogo Fight the Horror ».

 

---

22/6/2021 $ 165,960.00  · 

Atribuição das 5.ª e 6.ª prestações de apoio 

financeiro ao projecto «Plano Promocional da 

Marca Kung Fu Estrela Kung Fu de Poesias».

 

Choi Kit Fai E.I. (Nome da Empresa Loja 

Especial Mágica Iong's)

23/6/2021 $ 160,000.00

Atribuição da última prestação de apoio finan-

ceiro ao projecto «Raymond Iong Grand Magic 

Night Amazing Magical Journey in Macao » 

nos termos do «Programa Específico de Apoio 

Financeiro para a Promoção de Marcas – Ex-

posições e Espectáculos Culturais».

 

Vidente Produção de Entretenimento Lda.

23/6/2021 $ 541,552.00 M ACAO ART CIT Y

Atribuição da 1.ª prestação de apoio financeiro 

ao projecto « MACAO ART CITY».

 

Uma Palavra Cultura Criativa Limitada

29/6/2021 $ 400,000.00

Atribuição da 1.ª prestação de apoio financeiro 

ao projecto «Musical infantil Adeus, principe-

zinho » nos termos da 2.ª Fase do «Programa 

Específico de Apoio Financeiro para a Promo-

ção de Marcas – Exposições e Espectáculos 

Culturais».

Fundo das Indústrias Culturais, aos 21 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Lam Wan Nei.

(Custo desta publicação $ 9 920,00)

 

 $9,920.00
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Avisos

Das listas de apoios financeiros do Fundo das Indústrias 
Culturais do 3.º trimestre do ano de 2019, publicada no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2019, do 4.º trimestre do 
ano de 2019, publicada no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 
2020 e do 2.º trimestre do ano de 2020, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, 
II Série, de 29 de Julho de 2020, vem este Fundo publicar os 
cancelamentos de apoio financeiro das seguintes empresas 
beneficiárias que devolveram as verbas de apoio financeiro:

 

 $ 1,575.00

Fundo das Indústrias Culturais, aos 21 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Lam Wan Nei.

(Custo desta publicação $ 1 575.00)

Vem o Fundo das Indústrias Culturais publicar a rectificação 
dos montantes de apoio financeiro recebidos pelas seguintes 
empresas beneficiárias que procederam à devolução de verba: 

通 告

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

取消之金額

Montantes 

cancelados

 

Indústria de Música Xadrez, Limitada
26/9/2019 $ 400,000.00

---
19/11/2019 $ 395,441.00

Adorable Clothing Design

---
16/4/2020 $ 95,284.00

MAISON

---
16/4/2020 $ 100,000.00

 

Partita Music
17/4/2020 $ 79,863.00

受資助實體

Entidades 

beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

修正後金額

Montantes 

rectificados

刊登公報資料

Dados do Boletim Oficial 

publicado

目的

Finalidades

Tam Kam Cheng 

(Nome da empresa: 

Soda Panda Product 

Design)

2/7/2015

14/7/2015

22/9/2016

7/11/2017

8/11/2018

$1,319,337.16 $1,036,549.30

Atribuição de apoio finan-

ceiro ao projecto «Plano 

de Industr ial ização da 

Marca Soda Panda».
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受資助實體

Entidades 

beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

修正後金額

Montantes 

rectificados

刊登公報資料

Dados do Boletim Oficial 

publicado

目的

Finalidades

Tam Kam Cheng 

(Nome da empresa: 

Soda Panda Product 

Design)

2/7/2015

14/7/2015

22/9/2016

7/11/2017

8/11/2018

Boletim Oficial da RAEM n.º 43, 

I I Sér ie, de 28 de Outubro de 

2015 e Boletim Oficial da RAEM 

n.º 41, II Série, de 12 de Outubro 

de 2016 e Bolet i m Of ic ia l da 

RAEM n.º 5, II Série, de 31 de 

Janeiro de 2018 e Boletim Oficial 

da RAEM n.º 5, II Série, de 30 de 

Janeiro de 2019.

 

Poetic object De-

s i g n S o c i e d a d e 

Unipessoal Limi-

tada

31/12/2019 $1,700,000.00 $154,722.50

Boletim Oficial da RAEM n.º 6, II 

Série, de 5 de Fevereiro de 2020.

Mak Mak

M a k 

M a k

Atribuição de apoio fi-

nanceiro ao projecto «Ser-

viços de experiências do 

turismo cultural  “pro-

dutos culturais e criativos, 

workshops interactivos e 

espectáculos do boneco 

Mak Mak”» nos termos 

do «Programa Específico 

de Apoio Financeiro para 

Formação da Marca do 

Turismo Cultural  Mak 

Mak».

Fundo das Indústrias Culturais, aos 21 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Lam Wan Nei.

(Custo desta publicação $ 2 956,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 

 

 $2,956.00

澳 門 大 學

通 告

14/2006
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n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 18.ª 
sessão, realizada no dia 14 de Maio de 2021, deliberou o seguinte:

1. Delegar na directora do Colégio Ma Man Kei e Lo Pak 
Sam, Yang Liu, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investigação 
científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados;

5) Autorizar o pagamento, em prestações, da taxa de colégio 
residencial.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2021 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Universidade de Macau, aos 14 de Maio de 2021.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

$50,000.00

$50,000.00

Rui Paulo da Silva Martins

14/2006
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 $4,768.00

14/2006

$50,000.00

1. Delegar na directora do Colégio Ma Man Kei e Lo Pak 
Sam, Yang Liu, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio 
com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da 
Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor; 

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2021 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 5 de Maio de 2021.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 4 768,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Exe-
cutiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na 
sua 26.ª sessão, realizada no dia 7 de Julho de 2021, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director da Faculdade de Letras, Xu Jie, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);
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$50,000.00

Rui Paulo da Silva Martins

14/2006

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades do concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob 
a supervisão do delegado.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2021 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 7 de Julho de 2021.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director da Faculdade de Letras, Xu Jie, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;
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4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâm-
bio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os 
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do rei-
tor; 

6) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

7) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para 
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob 
a supervisão do delegado.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2021 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, 1 de Julho de 2021.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 4 803,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 10 de Julho de 
2019, o director da Faculdade de Ciências Sociais da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Ciências Eco-
nómicas, Chu Chi Ho Angus, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;
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4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para 
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, 
entre o dia 5 de Julho de 2021 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 10 de Julho de 2019, o director da Faculdade 
de Ciências Sociais da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Ciências Eco-
nómicas, Chu Chi Ho Angus, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades do concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 5 de Julho de 2021 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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 $3,704.00

Lee Tien Tsung

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 19 de Julho de 2021.

O Director da Faculdade de Ciências Sociais, Hu Weixing.

(Custo desta publicação $ 3 704,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 10 de Julho de 
2019, o director da Faculdade de Ciências Sociais da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Comunicação, 
Lee Tien Tsung, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 2 de Janeiro de 2020 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que 
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II 
Série, de 10 de Julho de 2019, o director da Faculdade de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Macau decidiu:
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Lee Tien Tsung

$15,000.00

   

 

 $3,624.00

澳 門 理 工 學 院

名 單

293/2018 54/GM/97

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Comunicação, 
Lee Tien Tsung, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades do concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 2 de Janeiro de 2020 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 19 de Julho de 2021.

O Director da Faculdade de Ciências Sociais, Hu Weixing.

(Custo desta publicação $ 3 624,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, alterado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente à 
atribuição de apoios financeiros a particulares e a instituições 
particulares, vem o Instituto Politécnico de Macau publicar a 
lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano de 2021:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Estudantes do Instituto Poli-

técnico de Macau

4/5/2021

14/5/2021

$656,400.00 5 9

Subsídio à Associação de Estudantes do Ins-

tituto Politécnico de Macau, para apoiá-la a 

realizar as actividades nos meses de Maio a 

Setembro.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Estudantes do Instituto Poli-

técnico de Macau

14/4/2021

18/5/2021

$225,000.00 

Subsídio à Associação de Estudantes do Ins-

tituto Politécnico de Macau, para apoiá-la a 

participar na competição de exterior.

32

O número de bolseiros que obtiveram as 

bolsas de estudo do Instituto Politécnico de 

Macau, para alunos dos Cursos de Doutora-

mento: 32 (bolseiros)

9/4/2021

10/5/2021

9/6/2021

$1,830,000.00 4 6

Atribuição das «Bolsas de Estudo dos Cursos 

de Doutoramento» a estudantes do Instituto 

Politécnico de Macau para os meses de Abril a 

Junho.

12

O número de bolseiros que obtiveram as 

bolsas de estudo do Instituto Politécnico de 

Macau, para alunos dos Cursos de Mestra-

do: 12 (bolseiros)

9/4/2021

10/5/2021

9/6/2021

$272,000.00 4 6

Atribuição das «Bolsas de Estudo dos Cursos 

de Mestrado» a estudantes do Instituto Po-

litécnico de Macau para os meses de Abril a 

Junho.

内 56

O número de bolseiros que obtiveram bolsas 

de estudo do Instituto Politécnico de Ma-

cau, para alunos provenientes do Interior da 

China: 56 (bolseiros)

9/4/2021

10/5/2021

9/6/2021

$495,000.00 4 6

Subsídio de sobrevivência aos «melhores alu-

nos do Interior da China», para os meses de 

Abril a Junho.

42

O número de bolseiros que obtiveram bol-

sas específicas de estudo do Instituto Poli-

técnico de Macau, para alunos provenientes 

dos países lusófonos: 42 (bolseiros)

9/4/2021

23/4/2021

10/5/2021

11/5/2021

9/6/2021

29/6/2021

$409,600.00 2020 9 12

2021 4 6

Subsídio de sobrevivência aos alunos lusófonos 

de mobilidade, para os meses de Setembro a 

Dezembro de 2020 e meses de Abril a Junho 

de 2021.

 

31

O número de alunos lusófonos que obtive-

ram bolsas de estudo do Instituto Politéc-

nico de Macau, para alunos do Curso de 

Licenciatura em Administração Pública (em 

Português): 31 (bolseiros)

9/4/2021

10/5/2021

9/6/2021

$297,600.00 

4 6

Subsídio de sobrevivência aos alunos lusófonos 

de mobilidade do Curso de Licenciatura em 

Administração Pública (em Português), para 

os meses de Abril a Junho.

38

O número de alunos participantes na prova 

«International English Language Testing 

System»: 38 (alunos)

19/4/2021

26/4/2021

24/6/2021

29/6/2021

$68,400.00 

Subsídio financeiro a alunos do Instituto Poli-

técnico de Macau, para apoiá-los a participa-

rem na prova «International English Language 

Testing System».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Zhao Wei

9/4/2021

10/5/2021

$6,400.00 2020/2021

4 5

Subsídio de alimentação para funcionários do 

Gabinete de Assuntos Estrangeiros do Gover-

no Popular da Cidade de Dalian, que vieram 

para Macau para participar em formação de 

língua portuguesa nos meses de Abril a Maio 

do Ano Lectivo 2020/2021.

 

 $4,485.00

通 告

01/ESCSD/2021

02/V P/2020

Instituto Politécnico de Macau,  aos 21 de Julho de 2021. 

A Secretária-Geral, Lei Vai Fong. 

(Custo desta publicação $ 4 485,00)

Aviso

Despacho n.º 01/ESCSD/2021

Tendo em consideração o disposto no n.º 2 do Despacho 
n.º 02/VP/2020, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, 2.º Suplemento, de 
2 de Setembro de 2020, determino:

1. Subdelegar na subdirectora da Escola Superior de Ciências 
de Saúde e Desporto, Lam Nogueira Oi Ching Bernice, a com-
petência para a prática, nos termos da lei, dos seguintes actos, 
no âmbito da Escola Superior de Ciências de Saúde e Desporto:

(1) Assinar a correspondência de mero expediente, neces-
sária à instrução e tramitação dos processos e à execução das 
demais decisões tomadas superiormente;

(2) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a 
sua transferência para o ano seguinte;

(3) Autorizar faltas com perda de remuneração;

(4) Justificar ou injustificar faltas.

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

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 12 de 
Julho de 2021 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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 $1,892.00

澳 門 旅 遊 學 院

通 告

27/2019

《澳門旅遊學院服務及設施收費表》

表I-服務

服務 收費（澳門元）

$250.00

$200.00

$100.00

$150.00

$300.00

$700.00

 ( ) $50.00

$200.00

Instituto Politécnico de Macau, aos 19 de Julho de 2021.

O Director da Escola Superior de Ciências de Saúde e 
Desporto, Ng San Fan.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Aviso

Nos termos do disposto na alínea 17) do n.º 1 do artigo 15.º 
do Regulamento Administrativo n.º 27/2019 (Estatutos do 
Instituto de Formação Turística de Macau), e da alínea 1) do 
n.º 3 da deliberação da delegação de competência da Conse-
lho Geral do Instituto de Formação Turística de Macau, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 23, II Série, de 3 de Junho de 2020, o Conselho 
Administrativo do Instituto de Formação Turística de Macau 
deliberou na sua 33.ª reunião, decorrida no dia 22 de Julho de 
2021, o seguinte:  

1. São fixados os preços de serviços e utilização das instala-
ções do Instituto de Formação Turística de Macau, constantes 
das seguintes tabelas:

«Tabela de preços de serviços e utilização das instalações do 
Instituto de Formação Turística de Macau»

Tabela I – Serviços

Serviços 
Preços 
(MOP)

1. Inscrição e matrícula em cursos que confi-
ram grau académico e em cursos de diploma 

250,00

2. Mora

(i) Pagamento de propinas fora do prazo 200,00

(ii) Pagamento das taxas de alojamento fora 
do prazo

100,00

3. Exame

(i) Exame de 2.ª época (por disciplina) 150,00

(ii) Prova de línguas 300,00

(iii) Exame prático de 2.ª época para guia 
turístico 

700,00

(iv) Revisão do resultado no exame de ad-
missão (por disciplina) 

50,00

(v) Taxa administrativa para inscrição no 
exame de 2.ª época ou exame suplementar 
de cursos de certificação internacional (por 
disciplina) 

200,00
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服務 收費（澳門元）

 $50.00

$50.00

 ( )
$10.00

$10.00

$100.00

$10.00

$100.00

$100.00

$50.00

$50.00

表II-設施

設施（每小時） 收費（澳門元）

$4,000.00

$6,000.00

$4,000.00

$3,000.00

$2,000.00

$4,000.00

$4,000.00

Serviços 
Preços 
(MOP)

4. Declarações 

(i) Descrição de disciplina (por ano lectivo) 50,00

(ii) Folha de classificação, certidão de re-
sultados académicos ou comprovativo da 
frequência (por cópia) 

50,00

(iii) Fotocópia autenticada ou digitalizada 
da folha de classificação, certidão de resulta-
dos académicos  ou do certificado de gradua-
ção (por cópia)

10,00

(iv) Declaração do pagamento de propina 10,00

5. Reemissão de cartão de estudante 100,00

6. Biblioteca 

(i) Devolução de livros à biblioteca fora do 
prazo estabelecido (por dia) 

10,00

(ii) Extravio ou estrago de livros, revistas e 
outros documentos da biblioteca

Preço de 
aquisição do 

item acrescido 
de 100% 

7. Outras

(i) Taxa de tratamento de Serviço de Cor-
reio Rápido (EMS) 

100,00

(ii) Aluguer de cacifo (por ano lectivo e só 
aplicável a estudantes em regime de tempo 
inteiro) 

100,00

(iii) Taxa de remoção do conteúdo de cacifo 
(por vez) 

50,00

(iv) Devolução de cheque ou emissão de 
novo cheque 

50,00

Tabela II – Utilização de instalações

Instalações (Por hora) Preços (MOP)

1. Sala de reuniões da Pousada de Mong-Há 4 000,00

2. Grande Auditório 6 000,00

3. Anfiteatro 4 000,00

4. Auditório 3 000,00

5. Sala de aulas teóricas 2 000,00

6. Sala de computadores 4 000,00

7. Sala de aulas práticas 4 000,00
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Tabela III – Livros, outros materiais de ensino 
complementares e lembranças

Itens Preços (MOP)

1. Livros e outros materiais 
de ensino complementares

Preço de venda não inferior ao 
custo de produção

2. Lembranças
Preço de venda não inferior ao 
custo de produção acrescido de 
50%

2. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 22 de Julho 
de 2021.

O Conselho Administrativo do IFTM:

Presidente: Loi Kim Ieng, presidente, substituta, do IFTM.

Vogais: Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra, vice-
-presidente, substituta, do IFTM; e

Lei Tin Sek, representante da DSF.

(Custo desta publicação $ 5 753,00)

FUNDO DE CULTURA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
instituições particulares, vem o Fundo de Cultura publicar a 
lista dos apoios financeiros concedidos no 2.º trimestre do ano 
de 2021:

表III-書籍、其他輔助教材及紀念品

項目 收費

 

 

 

 $5,753.00

文 化 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

I）其他——財團、社團及組織 

 Outras – Fundações, associações e organizações

Grupo Musical Cheong Hong de Macau

23/04/2021  $ 416,800.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades musicais.

Orquestra Filarmónica de Macau

23/04/2021  $ 98,600.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades musicais.

Associação de Piano de Macau

23/04/2021  $ 159,900.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades musicais.
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受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

Associação de Música Electrónica de Macau

23/04/2021  $ 308,300.00 4

Subsídio para actividade: publicação de quatro 

obras musicais.

Associação de Cordas de Macau

23/04/2021  $ 59,800.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical.

Associação de Música ao Vivo

23/04/2021  $ 674,400.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades musicais; realização de uma activi-

dade de dança.

Orquestra Barroca de Macau

23/04/2021  $ 38,900.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical.

Macau Youth Stree Dance Association

23/04/2021 $ 166,700.00 3

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança; realização de  três activi-

dades de produção e promoção de filmes.

Associação Geral de Dança de Macau

23/04/2021  $ 100,100.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

20/05/2021  $ 104,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

23/06/2021 $ 279,300.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Associação de Arte Bailado Contemporâ-

neo de Macau

23/04/2021  $ 240,800.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Little Mountain Arts Association

23/04/2021  $ 803,900.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades teatrais.

Blue Blue Sky Arts Association

23/04/2021  $ 788,600.00 3

Subsídio para actividade: realização de três ac-

tividades teatrais.

Associação de Irmandade de Teatro Criativo 

(Arte)

23/04/2021  $ 267,800.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades teatrais.
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受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

Associação Artes de Campeão

23/04/2021  $ 288,100.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades teatrais.

-

23/04/2021  $ 473,700.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades do sector de banda desenhada.

Associação de Cr iadores de Desenhos 

Animados e Caricaturas de Macau

23/04/2021  $ 41,400.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade do sector de banda desenhada.

Associação dos Embaixadores do Patrimó-

nio de Macau

23/04/2021  $ 77,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

20/05/2021  $ 77,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

23/06/2021  $ 50,700.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

Sociedade de Guia Especialista de Macau

23/04/2021  $ 35,100.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

Associação Audio-Visual Cut

23/04/2021  $ 84,400.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de produção e promoção de filmes.

23/06/2021  $ 115,300.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de produção e promoção de filmes.

Associação de Plano Sonhoso

23/04/2021  $ 191,600.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade teatral.

Associação Promotora de Media de Macau

23/04/2021  $ 466,300.00 3

Subsídio para actividade: realização de três 

actividades de produção e promoção de filmes; 

publicação de uma obra produção e promoção 

de filmes.

Associação dos Arquitectos de Macau

23/04/2021  $ 305,800.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural; 

realização de uma actividade de design; pu-

blicação de uma obra da área do património 

cultural.
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受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

Macao Youth Artistic Ability Volunteer 

Association

23/04/2021  $ 303,000.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades musicais.

Associação Promotora para as Indústrias 

Criativas na Freguesia de São Lázaro

23/04/2021  $ 282,600.00 4

Subsídio para actividade: realiazação de uma 

actividade de moda; realização de quatro acti-

vidades de produção e promoção de filmes.

Casa de Portugal em Macau

23/04/2021 $ 68,500.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

Associação Sem Fronteira da Juventude de 

Macau

23/04/2021  $ 100,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

23/06/2021  $ 71,600.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical.

Associação de Artesanato e Pessoas Criativas 

de Macau

23/04/2021  $ 123,700.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural; re-

alização de uma actividade do sector de banda 

desenhada.

Associação Orquestra Sinfónica Jovem de 

Macau

23/04/2021  $ 993,000.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades musicais.

Teatro de Lavradores

23/04/2021 $  1,124,200.00 4

Subsídio para actividade: realização de quatro 

actividades teatrais.

Grupo de Teatro Experimental de «Pequena 

Cidade»

23/04/2021  $ 264,900.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade teatral.

The Funny Old Tree Theatre Ensemble

23/04/2021  $ 238,200.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade teatral.

20/05/2021  $ 643,100.00 3

Subsídio para actividade: realização de três ac-

tividades teatrais.

Associação de Percussão de Macau

20/05/2021  $ 23,400.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical.



N.º 30 — 28-7-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11265

受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

KAPO

Estúdio de Dança Kapo

20/05/2021  $ 77,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Associação de Dançarinos de Macau

20/05/2021  $ 229,200.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Big Mouse Kids Drama Group

20/05/2021  $ 637,600.00 5

Subsídio para actividade: realização de cinco 

actividades teatrais.

Associação para a Reinvenção de Estudos 

do Património Cultural de Macau

20/05/2021  $ 25,400.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de design.

23/06/2021  $ 29,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade da área do património cultural.

Strawberry Fields Arts Education Workshop

20/05/2021  $ 297,300.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades teatrais.

-

20/05/2021  $ 187,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical; realização de uma activida-

de da área do património cultural.

-

10 Marias Associação Cultural

20/05/2021  $ 150,500.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade teatral.

37

Associação Cooperativa de Arte e Cultura 

dos 37 Graus

20/05/2021  $ 100,100.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de design.

Associação para a promoção das zonas anti-

gas de Macau

20/05/2021  $ 45,400.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de design.

Associação dos Designers de Macau

20/05/2021  $ 53,900.00 

Subsídio para actividade: publicação de uma 

obra de design.

CURB 

CURB – Centro de Arquitectura e Urba-

nismo

20/05/2021  $ 115,500.00 

Subsídio para actividade: realização de uma ac-

tividade de produção e promoção de filmes.

Associação de Regentes de Banda de Macau

23/06/2021  $ 314,200.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades musicais.
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受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

Macau Jazz Promotion Association

23/06/2021 $  23,300.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade musical.

Associação dos Desenvolvimentos Artístico 

das Bandas de Macau

23/06/2021  $ 151,900.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades musicais.

Associação de Dança – Ieng Chi

23/06/2021  $ 218,500.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Associação de Bússola de Teatro Criativo

23/06/2021  $ 364,500.00 2

Subsídio para actividade: realização de duas 

actividades teatrais.

Associação de Artistas de Desenhar Letra 

de Macau

23/06/2021  $ 231,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de design.

Macau Children Arts Troupe

23/06/2021  $ 195,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Soda-City Experimental Workshop Arts 

Association

23/06/2021  $ 305,200.00 3

Subsídio para actividade: realização de três ac-

tividades de dança.

Four Dimension Spatial

23/06/2021  $ 138,000.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de dança.

Associação dos Recursos Culturais de Macau

23/06/2021  $ 115,500.00 

Subsídio para actividade: realiazação de uma 

actividade de moda.

Instituto Internacional de Macau

23/06/2021  $ 115,400.00 3

Subsídio para actividade: realização de três 

actividades da área do património cultural, 

publicação de obra da área do património cul-

tural. 

Associação de Promoção das Indústrias 

Culturais Chinesas

23/06/2021  $ 63,100.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de design.

Associação Comunicação de Macau

23/06/2021  $ 82,600.00 

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de produção e promoção de filmes.
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受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

II） 其他——家庭及個人

    Outras – Famílias e indivíduos

Lam Chon Kei

23/04/2021  $ 100,000.00 

Atribuição do subsídio para o 3.º ano do pro-

grama de licenciatura do «Programa de Con-

cessão de Subsídios para Realização de Estu-

dos Artísticos e Culturais».

Ho Ian Tong

23/04/2021  $ 100,000.00 

Atribuição do subsídio para o 4.º ano do pro-

grama de licenciatura do «Programa de Con-

cessão de Subsídios para Realização de Estu-

dos Artísticos e Culturais».

Wong Hin Cheng

11/05/2021  $ 45,257.40 2018

Atribuição da 3.ª e 4.ª prestações do subsídio 

para o «Programa de Subsídios à Produção de 

Álbuns de Canções Originais de 2018». 

Lam Wai Hong

11/05/2021  $ 60,000.00 2018

Atribuição da 3.ª e 4.ª prestações do subsídio 

para o «Programa de Subsídios à Produção de 

Álbuns de Canções Originais de 2018». 

Lu Chi Seng

11/05/2021  $ 100,000.00 2018

40%

Atribuição da 3.ª prestação (40%) da 4.ª edição 

das Bolsas de Investigação Académica de 2018 

aos candidatos seleccionados.

Leng Carmen

21/06/2021  $ 68,000.00 

Atribuição da 2.ª prestação do subsídio para a 

«7.ª edição do Programa de Subsídios à Criação 

de Amostras de Design de Moda». Wai Chin Seong

21/06/2021 $ 68,000.00 

Choi Wai Leng

21/06/2021  $ 68,000.00 

Wong Man I

21/06/2021  $ 63,664.30 

Cordova, Celestino Maria

21/06/2021 $ 68,000.00 

Lai Ka Pou

21/06/2021  $ 68,000.00 



11268    30   2021  7  28 

受資助實體                                          

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

Cheong Kuan Peng

21/06/2021 $ 68,000.00 

Atribuição da 2.ª prestação do subsídio para a 

«7.ª edição do Programa de Subsídios à Criação 

de Amostras de Design de Moda». 

 

Total 

 $ 16,093,521.70 

Fundo de Cultura, aos  22  de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho Administrativo, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 17 044,00)

Aviso

Nos termos dos despachos do Conselho Administrativo do 
Fundo de Cultura, procede-se à rectificação das listas publica-
das no Boletim Oficial da RAEM, respeitantes aos seguintes 
apoios financeiros concedidos:

刊登公報資料

Dados do Boletim 

Oficial publicados

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准批示

Despachos de 

autorização

資助金額

Montantes 

subsidiados

修正資

助金額

Montantes 

subsidiados 

após revisão

目的

Finalidades 

2 0 2 0 7 2 9 31

10869
B o l e t i m O f i c i a l  d a 

RAEM n.º 31, II Série, 

de 29 de Julho de 2020, 

página 10869

Associação de Promoção 

das Indústrias Culturais 

Chinesas

20/04/2021  $ 299,000.00  $ 289,531.10 2

Subsídio para actividade: rea-

liazação de duas actividades 

da categoria de projecto inte-

grado.

2020 10 28 44

15231
B o l e t i m O f i c i a l  d a 

RAEM n.º 44, II Série, 

de 2 8 de O ut ubro de 

2020, página 15231

Armazém de Boi

18/05/2021 $ 231,000.00  $ 230,657.20 

Subsídio para actividade: rea-

lização de uma actividade de 

artes visuais.

2021 1 27 4

1384
B o l e t i m O f i c i a l  d a 

R AEM n.º 4, II Sér ie,  

2.º Suplemento, de 27 de 

Janeiro de 2021, página 

1384

Four Dimension Spatial

26/05/2021 $ 44,200.00  $ 43,749.90 

Subsídio para actividade: rea-

lização de uma actividade de 

dança.

 

 $17 ,044.00

通 告
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Nos termos dos despachos do Conselho Administrativo do 
Fundo de Cultura, procede-se ao cancelamento das seguintes 
listas publicadas no Boletim Oficial da RAEM, respeitantes 
aos seguintes apoios financeiros concedidos:

刊登公報資料

Dados do Boletim Oficial 

publicados

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准批示

Despachos de 

autorização

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades 

2015 7 29 30

14505
Boletim Oficial da RAEM n.º 30, II 

Série, de 29 de Julho de 2015, pági-

na 14505

Paolo Aranha 05/05/2021  $ 26,000.00 17

20%
Atribuição da primeira presta-

ção (20%) da 17.ª edição das Bol-

sas de Investigação Académica.

2016 7 27 30

17000

Suplemento ao Boletim Oficial da 

RAEM n.º 30, II Série, de 27 de 

Julho de 2016, página 17000

Paolo Aranha 05/05/2021 $ 26,000.00 17

20%
Atribuição da segunda prestação 

(20%) da 17.ª edição das Bolsas 

de Investigação Académica.

2021 1 27 4

1402
Boletim Oficial da RAEM n.º 4, 

II Série, 2.º Suplemento, de 27 de 

Janeiro de 2021, página 1402

Maria Paula Goncalves Ri-

beiro Alves Monteiro

18/05/2021 $ 175,000.00 

Subsídio para actividade: reali-

zação de uma actividade de pro-

dução e promoção de filmes.

2017 1 25 4

1293
Boletim Oficial da RAEM n.º 4, II 

Série, de 25 de Janeiro de 2017, pá-

gina 1293

Teng Kun Hou

18/05/2021 $ 40,000.00 

Atribuição do subsídio para o 1.º 

ano do programa de mestrado do 

«Programa de Concessão de Sub-

sídios para Realização de Estudos 

Artísticos e Culturais».

2018 1 31 5

2013
Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II 

Série, de 31 de Janeiro de 2018, pá-

gina 2013

Teng Kun Hou

18/05/2021 $ 40,000.00 

Atribuição do subsídio para o 2.º 

ano do programa de mestrado do 

«Programa de Concessão de Sub-

sídios para Realização de Estudos 

Artísticos e Culturais».

2019 01 30 5

1760
Boletim Oficial da RAEM n.º 5, 

II Série, 2.º Suplemento, de 30 de 

Janeiro de 2019, página 1760

Teng Kun Hou

18/05/2021 $ 40,000.00 

Atribuição do subsídio para o 3.º 

ano do programa de mestrado 

do «Programa de Concessão de 

Subsídios para Realização de Es-

tudos Artísticos e Culturais».

Fundo de Cultura, aos 22 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho Administrativo, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 4 293,00)

 

 $4,293.00
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體 育 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

FUNDO DO DESPORTO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a 
particulares e a instituições particulares, vem o Fundo do Des-
porto publicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 
2021:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Aikikai de Macau

8/4/2021 $ 1,560.00

Aluguer de instalações.
4/5/2021 $ 1,920.00

4/6/2021 $ 2,280.00

Associação Geral de Andebol de Macau-

-China

4/5/2021 $ 235,900.00

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China – Fase Preliminar de Andebol.

4/5/2021 $ 21,510.00

Aluguer de instalações.
23/6/2021 $ 27,045.00

4/5/2021 $ 30,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

4/6/2021 $ 12,500.00 2021

Curso de Formação de Juízes de Andebol 

2021.

Associação de Atletismo de Macau

4/5/2021 $ 40,800.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 58,500.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

26/5/2021 $ 121,250.00

Aluguer de instalações.

Associacão Geral de Automóvel de Macau-

-China

4/5/2021 $ 160,200.00

Aluguer de instalações.
26/5/2021 $ 217,350.00

Federação de Badminton de Macau

9/4/2021 $ 44,520.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 53,540.00

23/4/2021 $ 98,290.00

Serviço de transporte para Selecção de Bad-

minton.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Federação de Badminton de Macau

4/5/2021 $ 22,800.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 179,400.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Associação de Barcos de Dragão de Macau-

-China

4/5/2021 $ 17,000.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 112,200.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos. (2.º 

trimestre de 2021).

4/5/2021 $ 2,981,431.00 2021

Regata Internacional de Barcos de Dragão de 

Macau 2021.

4/6/2021 $ 2,088,000.00 2021

Subsídio para Atletas de Barcos de Dragão de 

Elite de 2021.

Associação Geral de Basquetebol de Macau-

-China

9/4/2021 $ 149,700.00 U2 2

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Fase Preliminar de Basquetebol — 

U22 Grupo.

9/4/2021 $ 16,500.00 2021

Curso de Formação de nível elevado para Juízes 

de Basquetebol 2021.

23/4/2021 $ 50,900.00

Aluguer de instalações.
26/5/2021 $ 188,800.00

4/5/2021 $ 54,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

1/6/2021 $ 46,600.00

U19

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Fase Preliminar de Basquetebol de 

três — Junior Masculino U19.

Associação Geral de Bowling de Macau-

-China

23/4/2021 $ 22,080.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 18,400.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Bowling de Macau-

-China

23/4/2021 $ 39,560.00

Aluguer de instalações.
4/5/2021 $ 75,040.00

4/6/2021 $ 64,720.00

23/4/2021 $ 50,400.00

Contratação de treinador.
18/5/2021 $ 42,000.00

23/6/2021 $ 58,800.00

4/5/2021 $ 153,900.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

4/6/2021 $ 31,300.00

Escola de Bowling Juvenil de Macau — Aqui-

sição de Equipamentos e Vestuário.

9/6/2021 $ 18,400.00 2021 7

9

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Bowling a tempo inteiro 

(Julho a Setembro de 2021).

Associação de Boxe de Macau

23/4/2021 $ 1,150.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 920.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

26/5/2021 $ 52,000.00

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Estágio em Hebei.

Associação de Boxe Tailandês de Macau

8/4/2021 $ 18,200.00 2021 4

6

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Muaythai de tempo inteiro 

(Abril a Junho, 2021).

Associação Geral de Ciclismo de Macau-

-China

8/4/2021 $ 104,760.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 114,160.00

23/4/2021 $ 2,760.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 2,070.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Ciclismo de Macau-

-China

23/4/2021 $ 76,000.00

Subsído à Associação Geral de Ciclismo de 

Macau China para instalação da barreira de 

água.

4/6/2021 $ 16,600.00 2021

Campeonato Nacional de Juvenil de Ciclismo 

2021 (preparação para os Jogos Nacionais da 

R.P. da China).

9/6/2021 $ 36,800.00 2021 7

9

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Ciclismo a tempo inteiro 

(Julho a Setembro de 2021).

Comité Olímpico e Desportivo de Macau

4/5/2021 $ 1,570,000.00 2021

Subsídio para trabalhadores em 2021.

Associação de Culturismo e Fitness de Macau

4/5/2021 $ 15,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Associação Geral de Dança Desportiva de 

Macau

9/4/2021 $ 36,000.00 2021

1 3

Apoio financeiro destinado à alimentação dos 

atletas profissionais de Dança Desportiva a 

tempo inteiro (Janeiro a Março, 2021).

8/4/2021 $ 30,800.00 2021

4 6

Apoio financeiro destinado à alimentação dos 

atletas profissionais de Dança Desportiva a 

tempo inteiro (Abril a Junho, 2021).

9/4/2021 $ 180,000.00 2021

Subsídio para Atletas de Dança Desportiva de 

Elite de 2021.

23/4/2021 $ 56,040.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 51,925.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 48,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Dança Desportiva de 

Macau

7/5/2021 $ 97,000.00 2021 5 6

Estágio dos Atletas Elites de Dança Desporti-

va em Shenzhen (Maio a Junho, 2021).

Associação de Esgrima de Macau

4/5/2021 $ 40,500.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

26/5/2021 $ 37,400.00

Aluguer de instalações.

Associação de Futebol de Macau

4/5/2021 $ 140,250.00

Aluguer de instalações.
23/6/2021 $ 145,200.00

4/5/2021 $ 47,950.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 100,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

18/5/2021 $ 303,000.00 18

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Fase Preliminar de Futebol — Mascu-

lino Sub 18.

4/6/2021 $ 12,500.00 18

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Fase Preliminar de Futebol — Mascu-

lino Sub 18 (Despesas de lavagem).

Associação Geral de Gatebol de Macau

8/4/2021 $ 825.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 1,050.00

4/5/2021 $ 975.00

23/4/2021 $ 9,180.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 9,720.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Associação Geral de Desportos sobre o 

Gelo de Macau

8/4/2021 $ 79,800.00

Aluguer de instalações.
4/5/2021 $ 100,800.00

18/5/2021 $ 126,500.00

4/6/2021 $ 94,500.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Desportos sobre o 

Gelo de Macau

23/4/2021 $ 24,260.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 23,160.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 69,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

18/5/2021 $ 77,000.00 2021 -

Estágio de preparação para o Campeonato 

Nacional Masculino de Hóquei em Gelo 2021.

18/5/2021 $ 99,000.00 2021

Campeonato Nacional Masculino de Hóquei 

em Gelo 2021.

26/5/2021 $ 62,700.00 2021

Torneio de Patinagem em Gelo de Pequim por 

Convite 2021.

Associação de Ginástica Desportiva de Macau

23/4/2021 $ 39,790.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 30,590.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 18,200.00

Aluguer de instalações.

4/5/2021 $ 15,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Grupo de Xadrez de Macau

23/4/2021 $ 6,900.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 5,865.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Associação de Hoquei Macau

18/5/2021 $ 58,000.00

Aluguer de instalações.

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

8/4/2021 $ 15,840.00

Aluguer de instalações.
4/5/2021 $ 35,100.00

4/6/2021 $ 33,660.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Judo de Macau

8/4/2021 $ 60,000.00

Serviço de transporte para Selecção de Judo.

26/5/2021 $ 7,680.00

Aluguer de instalações.

Federação de Karate-Do de Macau

8/4/2021 $ 97,000.00

2021 4 6

Serviço de transporte para a Selecção de Karate-

-do e Escola de Juventude de Karate-do (Abril 

a Junho de 2021).

8/4/2021 $ 21,600.00

Aluguer de instalações.
9/6/2021 $ 32,880.00

4/5/2021 $ 42,780.00

Contratação de treinador.

4/5/2021 $ 21,100.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

9/6/2021 $ 723,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (1.º tri-

mestre e 2.º trimestre de 2021).

União das Associações de Kendo de China-

-Macau

23/4/2021 $ 2,760.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 2,760.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Macau Special Olympics

9/4/2021 $ 5,480.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 7,520.00

4/6/2021 $ 7,120.00

23/4/2021 $ 18,510.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 16,410.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 63,000.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 143,400.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Natação de Macau 

China

9/4/2021 $ 384,270.50 2021

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2021.

23/4/2021 $ 397,785.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 357,765.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

7/5/2021 $ 334,900.00 6 7

Estágio de Selecção de Salto para a Água em 

Zhao Qing (Junho a Julho).

4/6/2021 $ 205,130.00

Aluguer de instalações.

9/6/2021 $ 712,200.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (1.º 

trimestre e 2.º trimestre de 2021).

Federação das Associações dos Operários 

de Macau (Conselho Desportivo)

23/4/2021 $ 197,570.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 175,490.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

23/6/2021 $ 32,000.00

Actividade de divulgação de Qigong saudável 

de Desporto para Todos.

23/6/2021 $ 19,000.00 2021

Curso de Formação de Juízes de Qigong Sau-

dável de 2021.

Associação de Patinagem de Macau

8/4/2021 $ 14,235.00

Aluguer de instalações.
4/5/2021 $ 18,010.00

4/5/2021 $ 177,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

4/6/2021 $ 21,000.00 2021

Campeonato de Hóquei em Patins e Hóquei 

em Linha de Guangdong e Macau 2021.

Associação de Ping Pong de Macau

8/4/2021 $ 47,069.40

Aluguer de instalações.

9/4/2021 $ 113,330.00

Serviço de transporte para a Selecção de Ténis 

de Mesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Ping Pong de Macau

4/5/2021 $ 24,500.00

2021 4 6

Preparação para os 19.os Jogos Asiáticos — 

Estágio no estrangeiro dos Atletas de Ténis de 

Mesa (Abril a Junho de 2021).

4/5/2021 $ 197,400.00 2021

Subsídio para a contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

12/5/2021 $ 71,840.00

Contratação de treinador.16/6/2021 $ 71,540.00

Comité Paralímpico de Macau-China Asso-

ciação Recreativa e Desportiva dos Defi-

cientes de Macau-China

23/4/2021 $ 4,140.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 4,140.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 27,150.00

Aluguer de instalações.

4/5/2021 $ 72,000.00 2021

Subsídio para a contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Associação de Squash de Macau

23/4/2021 $ 18,860.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 17,020.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 159,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

4/5/2021 $ 13,440.00

Contratação de treinador.16/6/2021 $ 11,760.00

4/6/2021 $ 21,870.00

Aluguer de instalações.

Associação de Desporto de Surdos de Macau

23/4/2021 $ 9,435.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 7,025.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

23/4/2021 $ 2,129.40

Aluguer de instalações.23/6/2021 $ 2,620.80
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Taekwondo de Macau

8/4/2021 $ 18,200.00 2021 4

6

Apoio financeiro destinado à alimentação das 

atletas profissionais de Taekwondo a tempo 

inteiro (Abril a Junho de 2021).

8/4/2021 $ 6,700.00

Cursos de Formação para Juízes de Taekwondo 

Internacional de WT.

8/4/2021 $ 73,000.00

Serviço de Transporte para Selecções de 

Taekwondo.

8/4/2021 $ 6,000.00

Subsídio à Associação de Taekwondo de Macau 

para despesas de registo na Federação Mun-

dial de Taekwondo.

9/4/2021 $ 10,000.00

Curso de Treinador Internacional de WT.

9/4/2021 $ 33,900.00

Campo em Férias de Páscoa para treinamento 

de Taekwondo.

4/5/2021 $ 28,800.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 222,000.00 2021

Subsídio para a contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

7/5/2021 $ 13,500.00 2021

Curso de Formação para Juízes de Poomsae 

2021.

4/6/2021 $ 1,000.00 2021 II

Campeonato Aberto de Poomsae de Taekwon-

do II Online 2021.

4/6/2021 $ 48,000.00

Aluguer de instalações.

23/6/2021 $ 379,700.00

Estágio do Atleta de Poomsae de Taekwondo 

na China.

Associação de Ténis de Macau

23/4/2021 $ 41,860.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 39,790.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.



11280    30   2021  7  28 

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Ténis de Macau

28/4/2021 $ 77,980.00

Contratação de treinador.
16/6/2021 $ 71,960.00

4/5/2021 $ 108,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

18/5/2021 $ 41,015.00

Aluguer de instalações.

Associação de Tiro de Macau-China

4/5/2021 $ 20,040.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 15,120.00

4/5/2021 $ 31,500.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

26/5/2021 $ 38,896.00 2021 3

Despesas para polícia para transporte de armas — 

Março de 2021.

9/6/2021 $ 31,248.00 2021 4

Despesas para polícia para transporte de armas — 

Abril de 2021.

Associação Geral de Triatlo de Macau China

4/5/2021 $ 6,600.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).

4/5/2021 $ 87,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

26/5/2021 $ 31,950.00

Aluguer de instalações.

Associação de Vela de Macau

23/4/2021 $ 30,720.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 26,880.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 30,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Associação Geral de Voleibol de Macau-

-China

9/4/2021 $ 160,800.00

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da China 

— Fase Preliminar de Voleibol Feminino.

4/5/2021 $ 46,500.00

Aluguer de instalações.



N.º 30 — 28-7-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11281

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Voleibol de Macau-

-China

4/5/2021 $ 40,500.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

18/5/2021 $ 285,000.00 20

19

14.ª Edição dos Jogos Nacionais da R.P. da 

China — Fase Preliminar de Voleibol Mascu-

lino U20 e Feminino U19.

Associação de Woodball de Macau-China

8/4/2021 $ 700.00

Aluguer de instalações.
18/5/2021 $ 500.00

23/6/2021 $ 400.00

Associação Geral de Wushu de Macau

8/4/2021 $ 109,200.00 2021 4 6

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Wushu de tempo inteiro 

(Abril a Junho de 2021).

23/6/2021 $ 110,400.00 2021 7 9

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Wushu de tempo inteiro 

(Julho a Setembro de 2021).

8/4/2021 $ 264,800.00

2021 4 6

Serviço de transporte para Seleção de Wushu 

e Escola Juventude de Wushu (Abril a Junho 

de 2021).

8/4/2021 $ 132,050.00

Aluguer de instalações.
9/6/2021 $ 243,150.00

26/5/2021 $ 166,550.00

23/4/2021 $ 2,760.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 2,070.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

28/4/2021 $ 110,040.00

Contratação de treinador.
16/6/2021 $ 86,520.00

4/5/2021 $ 96,000.00 2021

Subsídio para a Selecção (2.º tr imestre de 

2021).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Wushu de Macau

9/6/2021 $ 732,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (1.º tri-

mestre e 2.º trimestre de 2021).

9/6/2021 $ 1,800,000.00 2021

Subsídio para Atletas de Wushu de Elite de 

2021.

23/6/2021 $ 180,600.00

Efectuação de Estágio em Xian das Aletas de 

Wushu de Sanshou.

Associação de Geral de Xadrez Chinês de 

Macau

23/4/2021 $ 1,380.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 1,035.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 36,000.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

9/4/2021 $ 10,600.00

Aluguer de instalações.
4/6/2021 $ 8,000.00

23/4/2021 $ 4,140.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 3,795.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/5/2021 $ 88,200.00 2021

Subsídio para contratação de técnicos (2.º 

trimestre de 2021).

Clube Desportivo Yiu Wa de Macau

23/4/2021 $ 23,345.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 22,195.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Macau Shirley Line Dance Association

23/4/2021 $ 10,350.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 8,280.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Macau Heart Yoga, Dance Association

23/4/2021 $ 32,680.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 30,100.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Associação do Desporto Asiania para Todos

15/4/2021 $ 50,000.00 2021

Asiania Sport For All Association (ASFAA) 

Atribuição de apoios financeiros para o ano 

2021 (1.ª tranche).

Associação Geral dos Operários de Macau

28/4/2021 $ 120,000.00

Rede das Instalações Desportivas Públicas — 

Afectar orientadores.

Associação Geral das Mulheres de Macau

23/4/2021 $ 43,395.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 38,620.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/6/2021 $ 22,000.00 2021

Dia de Desporto em Família de 2021.

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

23/4/2021 $ 42,780.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 40,710.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

4/6/2021 $ 2,000.00 2021

Dia de Desporto em Família de 2021.

Federação de Kickboxing de Macau China

23/4/2021 $ 1,640.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 1,230.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro de San Kio

12/5/2021 $ 72,000.00

Rede das Instalações Desportivas Públicas.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Association of Dance and Yoga Un Mong of 

Macao

23/4/2021 $ 29,220.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 25,670.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Associação Geral Desportiva de Ioga de 

Macau, China

23/4/2021 $ 25,480.00 2021 3

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Março de 2021.

26/5/2021 $ 22,400.00 2021 4

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Abril de 2021.

Guang Da Middle School Macau

28/4/2021 $ 103,473.60

Rede das Instalações Desportivas Públicas.

Escola Keang Peng Secção Secundária

28/4/2021 $ 98,942.28

Rede das Instalações Desportivas Públicas.

Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

28/4/2021 $ 348,000.00

Rede das Instalações Desportivas Públicas.

Huang Yizhan

7/4/2021 $ 806.70 2021

Macau Internacional 10K de 2021: Ajudas de 

custo diárias para os atletas e chefes de equipa 

convidados.Chen Yan

7/4/2021 $ 806.70

Gao Kunxian

7/4/2021 $ 1,209.70

Wei Yongsheng

7/4/2021 $ 806.70

Chen Jielan

7/4/2021 $ 806.70

He Weifeng

7/4/2021 $ 806.70

 Feng Huo Kun

7/4/2021 $ 806.70

Pan Jie Mei

7/4/2021 $ 806.70
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給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados
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Wang Shu Yong

7/4/2021 $ 806.70 2021

Macau Internacional 10K de 2021: Ajudas de 

custo diárias para os atletas e chefes de equipa 

convidados.Lin Wei Qiang

7/4/2021 $ 806.70

 Xu Yong Ling

7/4/2021 $ 806.70

Fang Binwu

7/4/2021 $ 1,209.90

He Qijie

7/4/2021 $ 1,209.90

Zhou Siqi

7/4/2021 $ 1,209.90

Chen Shaohong

7/4/2021 $ 1,209.90

Huang Wei Qiang

7/4/2021 $ 1,209.90

Chen Hui Min

7/4/2021 $ 1,209.90

7/4/2021 $ 1,209.90

7/4/2021 $ 1,209.90

7/4/2021 $ 1,209.60

Wang Hongyu

7/4/2021 $ 806.70

Jiang Guoquan

7/4/2021 $ 806.60

Chen Qiaoyu

7/4/2021 $ 806.78

Total

$ 24,731,266.56

 

 $39,680.00

Fundo do Desporto, aos 21 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho Administrativo, substituta, Lam 
Lin Kio.

(Custo desta publicação $ 39 680,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

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 Assun-
tos Marítimos e de Água publicar a lista dos apoios concedidos 
no 2.º trimestre do ano 2021:

海 事 及 水 務 局

名 單

293/2018 54/GM/97

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

res de Macau

31/05/2021 $200,000.00

Apoio financeiro para o «Plano de recolha de 

resíduos domésticos das embarcações de pesca 

e vigilância durante o período de Defeso da 

Pesca».

31/05/2021 $200,000.00

Passeio marítimo no período de Defeso da 

Pesca.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 15 de  Julho de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, 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 (https://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova 
de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, ex-
terno, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimen-
to de dois lugares vagos de controlador de tráfego marítimo de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de controlador de tráfego ma-
rítimo, 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 

 

 $1,417.00

公 告

23/2017 14/2016



N.º 30 — 28-7-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11287

https://www.marine.gov.

mo/ https://www.safp.gov.mo/

 

 $1,496.00

環 境 保 護 局

公 告

TSEC-001-DSPA/2021

23/2017

14/2016

32 36

http://www.

dspa.gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,496.00

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

A B10

1. 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, Suplemento, de 20 de Janeiro de 2021.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Julho de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º: TSEC-001-DSPA/2021)

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 quadro informativo da sede da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 a 
36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau (horário de consulta: se-
gunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira 
entre as 9,00 e as 17,30 horas) e disponibilizada nas páginas 
electrónicas destes Serviços (http://www.dspa.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, ex-
terno, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimen-
to de três 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 engenharia civil, da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental, 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 10, II Série, de 10 de Março de 2021.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 22 de 
Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público de empreitada de obra pública designada 

por «Empreitada de construção de habitação pública no lote 

B10 na Nova Zona A — Obra de superestrutura»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrati-
va Especial de Macau.
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2. 

3. 

4. 

5. A B10

6. 

7. 

8. 

9. 750

1 1

450

8

9

10. 

11. 

12. 

40/99/M

13. 

9:00 12:45 14:30 17:00

$2,000.00

14. 

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Ga-
binete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto da empreitada: construção da superestrutura da 
habitação pública.

5. Local de execução: no lote B10 da Nova Zona A.

6. Obra dividida por partes: não.

7. Admissibilidade de apresentação de anteprojecto: não.

8. Tipo de empreitada: por preço global.

9. Prazo de execução da obra: o prazo máximo global de 
construção é de 750 (setecentos e cinquenta) dias de trabalho, 
contados a partir da data de consignação, com 1 (uma) meta 
obrigatória de execução, sendo a: 

— Primeira (1.ª) meta obrigatória: conclusão de execução da 
cobertura da superestrutura do edifício, com o prazo máximo 
de execução de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias de traba-
lho, contado a partir da data de consignação.

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 8 e 9 
do preâmbulo do programa do concurso).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: pessoas, singulares ou colec-
tivas, inscritas na DSSOPT na modalidade de execução de 
obras, bem como aquelas que à data limite de apresentação de 
propostas tenham requerido ou renovado a referida inscrição, 
sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao de-
ferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta.

12. Modalidade jurídica da associação a adoptar pelo con-
corrente em agrupamento 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 e hora para consulta do processo do concurso e ob-
tenção de cópias: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Hora: todos os dias úteis, das 9,00 às 12,45 e das 14,30 às 
17,00 horas. 

Cópias do processo do concurso: versão digital, mediante o 
pagamento de $2 000,00 (duas mil patacas).

14. Local, data e hora limite para a entrega das propostas: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Data e hora limite: dia 18 de Agosto de 2021, quarta-feira, 
até às 17,00 horas.
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15. 

16. 90

74/99/M

17. $15,000,000.00

18. 5%

5%

19. 

74/99/M

20. 

50%

30%

20%

21. 

 

 $5,594.00

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) na hora limite 
para a entrega de propostas por motivo de força maior, o prazo 
para a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil 
seguinte à mesma hora.

15. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta 
e os documentos que a acompanham devem estar redigidos 
numa das línguas oficiais da RAEM. É permitida a utilização 
de língua não oficial da RAEM nos casos expressamente indi-
cados no programa do presente concurso.

16. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar a partir da data de encerramento do acto público do 
concurso, prorrogável nos termos do artigo 93.º do Decreto-
-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro.

17. Caução provisória: $15 000 000,00 (quinze milhões de 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

18. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).

19. Data de realização do acto público do concurso:

Local: sala de reunião do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar.

Dia e hora: 19 de Agosto de 2021, quinta-feira, pelas 9,30 horas.

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) para o referido 
acto público, por motivo de força maior ou qualquer outro mo-
tivo impeditivo, a data de realização do acto público do con-
curso é adiada para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

20. Critérios de apreciação das propostas: 

— Preço da empreitada: 50%;

— Prazo de execução: 30%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

21. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação to-
tal mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente com 
a proposta de preço mais baixo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 594,00)



11290    30   2021  7  28 

通 告

2.2

 

 $986.00
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 $986.00

A A12

2.2

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de cons-
trução do Teatro Caixa Preta do Centro Cultural de Macau», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 28, II Série, de 14 de Julho de 2021, foram pres-
tados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa 
do concurso, e foi feita aclaração complementar conforme 
necessidades, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao 
processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-
preitada de concepção e construção de habitação pública no 
lote A3 da Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, 
II Série, de 30 de Junho de 2021, foram prestados primeiros 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. Além disso, serão prestados os restantes esclare-
cimentos no prazo previsto no artigo acima mencionado.

Os referidos primeiros esclarecimentos e aclaração comple-
mentar encontram-se disponíveis para consulta, durante o ho-
rário de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifí-
cio Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-
preitada de concepção e construção de habitação pública no 
lote A12 da Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, 
II Série, de 30 de Junho de 2021, foram prestados primeiros 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. Além disso, serão prestados os restantes esclare-
cimentos no prazo previsto no artigo acima mencionado.
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 $986.00

A A2

2.2

 

 $986.00

Os referidos primeiros esclarecimentos e aclaração comple-
mentar encontram-se disponíveis para consulta, durante o ho-
rário de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifí-
cio Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para 
«Empreitada de concepção e construção de habitação pública 
no lote A2 da Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, 
II Série, de 30 de Junho de 2021, foram prestados primeiros 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. Além disso, serão prestados os restantes esclare-
cimentos no prazo previsto no artigo acima mencionado.

Os referidos primeiros esclarecimentos e aclaração comple-
mentar encontram-se disponíveis para consulta, durante o 
horário de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)
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