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關於修改第關於修改第關於修改第關於修改第 16/96/M 號法令的諮詢文件號法令的諮詢文件號法令的諮詢文件號法令的諮詢文件 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA 
A REVISÃO DO DL N.º 16/96/M 

 

 

 

宏觀現時經濟發展的狀況，尤其是博彩業的開放、更緊密經濟關係安排及「自由

行」等三大政策的落實推動，加上在當局致力將澳門定位為旅遊娛樂中心的目標

下，更新沿用已九年的法例顯得相當合時和重要。而另一方面，為了回應市民對

優質服務的訴求，簡化發牌行政程序亦是有必要的。 

 

還要指出的是，該法例的規範對澳門未來的旅遊發展極為重要，因其當中導出了

澳門旅遊業未來發展的方向。 

 

 

Após a vigência de mais de nove anos, é conveniente actualizar o diploma, 

tendo em conta o actual desenvolvimento económico, atento a três aspectos 

essenciais; a liberalização da indústria do jogo, o Acordo CEPA e a Política de 

vistos individuais. Esta meta definida nos objectivos do governo de posicionar 

Macau como centro de turismo e jogo, levam à necessidade de se proceder aos 

trabalhos de actualização. Por outro lado, o objectivo de prestar um melhor 

serviço à população justificam a necessidade de se proceder à simplificação das 

formalidades administrativas de licenciamento. 

 

De realçar a natureza estrutural deste diploma que é de importância 

fundamental para o futuro desenvolvimento turístico de Macau, incluindo nele 

todas as orientações políticas quanto ao futuro do Turismo da RAEM. 
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酒店場所酒店場所酒店場所酒店場所 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO 

 
01. 根據現行法例，“酒店場所”是指透過收費方式向公眾提供住宿，並提供或不

提供膳食及其他輔助服務之場所。分為以下四組及不同等級： 

 

 組別 等級 

 第一組 - 酒店 五星級、四星級、三星級及二星級 

 第二組 - 公寓式酒店 四星級及三星級 

 第三組 - 旅遊綜合體 五星級及四星級 

 第四組 - 公寓 三星級及二星級 

  
 De acordo com a legislação em vigor, consideram-se estabelecimentos 

hoteleiros os que se destinam a proporcionar ao público alojamento, 

mediante pagamento, com ou sem fornecimento de refeições e outros 

serviços complementares. Os estabelecimentos hoteleiros classificam-se 

 

 Grupos Categorias 

 Grupo 1 - Hotéis cinco, quatro, três e duas estrelas 

 Grupo 2 - Hotéis-apartamentos quatro e três estrelas 

 Grupo 3 - Complexos turísticos cinco e quatro estrelas 

 Grupo 4 - Pensões três e duas estrelas 

  
 1a. 閣下對本澳現時的酒店業發展趨勢可有意見？ 

Qual a sua opinião sobre o actual desenvolvimento da actividade 

hoteleira e similar em Macau? 

 

 1b. 認為現時“酒店場所”的定義有需要改變嗎？如有需要，請指出。 

Acha que a definição de estabelecimento hoteleiro deve ser alterada? 

Em caso afirmativo indique. 

 

 1c. 現時的“酒店場所”組別分類是否切合實際情況？除上述四個組別的“酒
店場所”外，是否有需要增加其他的組別？請指出。 

A actual classificação dos grupos de estabelecimentos hoteleiros 

responde às necessidades actuais? Devem existir outros grupos de 
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estabelecimentos hoteleiros? Quais? 

 

 1d. 贊同現時“酒店場所”各組別的星級劃分嗎？認為在“酒店場所”各組別內
應增設別的星級嗎？請指出哪些？ 

Concorda com as categorias actualmente existentes dentro de cada 

grupo? 

Acha que deveriam existir outras categorias de estabelecimentos 

hoteleiros? Quais? 

 

02. 對評定及區分不同星級的酒店，除了場所位置、大廈建築結構、房間及公眾
地方的傢具設備、服務質素、配套設施、衛生條件等方面的要求外，還有別
的標準需考慮嗎？請指出。 

Além dos critérios de localização, arquitectura, mobiliário e equipamentos 

dos quartos e zonas comuns, qualidade do serviço, serviços 

complementares prestados (para deficientes por exemplo) e higiene sugere 

mais algum para distinguir e classificar as diferentes categorias de hotéis? 

Qual? 

 

03 “酒店場所”是否應劃分非吸煙的樓層？ 

Acha que deveriam existir nos estabelecimentos hoteleiros andares 

exclusivos para não-fumadores? 

 

04. “酒店場所”在環保方面應採用甚麼其他措施？ 

Que outras medidas deviam ser adoptadas nos estabelecimentos 

hoteleiros relacionadas com a protecção ambiental? 

 

05. “酒店場所”是否應設立專供傷殘人士使用的樓層或住房？ 

Acha que deveriam existir andares ou quartos destinados a deficientes 

motores? 

 

06. 除<<酒店業及同類行業規章>>第 38 條及第 39 條的規定以外，閣下還認為有
哪些設施及服務屬五星級酒店所必需設有的？ 

Para além dos requisitos já previstos nos artigos 38. o e 39.o do <RAHS>, 

que requisitos relativos as instalações, equipamentos e serviços dos hotéis 

de 5 estrelas devem ser considerados.  

 

07. 除<<酒店業及同類行業規章>>第 42 條的規定以外，閣下還認為有哪些設施
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及服務屬四星級酒店所必需設有的？ 

Para além dos requisitos já previstos no artigo 42. o do <RAHS>, que 

requisitos relativos as instalações, equipamentos e serviços dos hotéis de 4 

estrelas devem ser considerados. 

 

08. 除<<酒店業及同類行業規章>>第 43 條規定以外，閣下還認為有哪些設施及
服務屬三星級酒店所必需設有的？ 

Para além dos requisitos já previstos no artigo 43. o do <RAHS>, que 

requisitos relativos as instalações, equipamentos e serviços dos hotéis de 3 

estrelas devem ser considerados. 

 

09. 現時評審“酒店場所”的級別主要著眼在設施的硬件配置上，應否同時需要在
質量方面加以加慮？質量方面的要求可有哪些？ 

Actualmente, a classificação dos estabelecimentos hoteleiros assenta em 

requisitos físicos, devem ser considerados critérios qualitativos? Quais? 

 

10. “酒店場所”星級的評定應是確定性的還是需定期進行重新評估？如需定期評
估，應多久重新評估一次？ 

A categoria atribuída a um estabelecimento hoteleiro deve ser definitiva 

ou deve ser reavaliada ao fim de um determinado período? Qual a 

periodicidade? 

 

11. “酒店場所”是否需提供有擔保機制，如購買職業民事責任保險及/或提供銀行
擔保嗎？有關金額應如何訂定？ 

Acha que são necessários mecanismos de garantia tais como um seguro de 

responsabilidade civil e/ou a prestação de uma garantia bancária por 

parte do estabelecimento hoteleiro? Qual deve ser o seu valor? 

 

12. 在具歷史價值建築物內開設的“酒店場所”應以一般酒店的標準還是以特別的
標準作為規範？ 

Ａinstalação de unidades hoteleiras em edifícios antigos deverá obedecer 

aos critérios gerais da actividade ou deverão ser objecto de requisitos 

específicos? 

 

13. 被評定為酒店的場所應否設有房間數量的最低要求？請指出數量？ 

Deve ser exigido um número mínimo de quartos para um estabelecimento 

ser classificado como hotel? Quantos? 
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14. 應如何釐訂酒店房間價格？ 

Haverá necessidade de se fixar preços na comercialização dos aposentos 

nos estabelecimentos hoteleiros? 

 

15. 在現時“酒店場所”的發牌步驟中，是否有程序可被簡化或修改？請提出建議。 
No actual processo administrativo de licenciamento para os 

estabelecimentos hoteleiros, haverá procedimento a simplificar ou alterar? 

Indique sugestões. 

 

16. 現時“酒店場所”的發牌程序涉及多個不同功能的政府部門，在這方面是否有
調整的空間？有哪些方法可提高效率？ 

O envolvimento dos vários serviços públicos no processo administrativo 

de licenciamento para os estabelecimentos hoteleiros apresenta áreas a 

alterar? Apresente medidas que julgue contribuir para uma maior 

eficiência. 
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同類場所同類場所同類場所同類場所 
ESTABELECIMENTO DE SIMILAR 

 
17. 根據現行法例，“同類場所”係指透過收費方式向公眾提供在場所專門地點消

費食物或飲料之場所。分為以下五組： 

 

 組別 等級 

 第一組 - 餐廳 豪華、一級及二級 

 第二組 - 舞廳 豪華及一級 

 第三組 - 酒吧 豪華及一級 

 第四組 - 飲料場所 --- 

 第五組 - 飲食場所 --- 

  
 總括來說，“同類場所”基本可分為三大類，包括提供膳食的餐廳（第一組）

及次一級的飲食場所（小食店）（第五組）、主要提供飲品服務的酒吧（第三
組）及次一級的飲料場所（第四組）、和舞廳（的士高）（第二組）。 

 

 De acordo com a legislação em vigor, consideram-se estabelecimentos 

similares os que se destinam a proporcionar ao público, mediante 

pagamento, alimentos ou bebidas para serem consumidos no próprio 

local. Os estabelecimentos similares classificam-se nos seguintes 5 grupos: 

 

 Grupos Categorias 

 Grupo 1 - Restaurantes luxo, 1.ª e 2.ª classes 

 Grupo 2 - Salas de dança luxo e 1.ª classe 

 Grupo 3 - Bares luxo e 1.ª classe 

 Grupo 4 - Estabelecimentos de bebidas --- 

 Grupo 5 - Estabelecimentos de comidas --- 

  
 Em resumo, existem três tipos de estabelecimentos similares, incluindo 

estabelecimentos que fornecem refeições – restaurantes(Grupo 1) / 

estabelecimento comidas (Grupo 5), estabelecimentos que fornecem 

bebidas - bares (Grupo 3)/ estabelecimentos bebidas (Grupo 4) e salas de 

dança(discoteca) (Grupo 2).  
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 17a. 閣下對本澳現時的餐飲業發展趨勢可有意見？ 

Que opinião tem sobre o actual desenvolvimento da actividade de 

restauração em Macau? 

 

 17b. 認為現時“同類場所”的定義有需要改變嗎？如有需要，請指出。 

Acha que a definição de estabelecimento similar deve ser alterada? 

Em caso afirmativo indique a mais apropriada. 

 

 17c. 同意以別的名稱取代現時的“同類場所”嗎？有何建議？ 

Concorda com a substituição da denominação “estabelecimento 

similar” por outras denominações? Tem sugestões? 

 

 17d. 現時“同類場所”的組別分類是否切合實際需要？ 

A classificação dos estabelecimentos similares actualmente existente 

responde às necessidades? 

 

 17e. 贊同現時餐廳的等級分類嗎（豪華、一級及二級）？應否增/減等級？
請指出。 

Dentro dos restaurantes, concorda com as categorias (luxo, 1.ª e 2.ª 

classe)? Acha que é de eliminar alguma das categorias? Ou de 

adoptar outras?  

 

 17f. 應否繼續保留現時酒吧的兩個等級分類（豪華及一級）？ 

Devem continuar a existir duas categorias para os bares: bares de 

luxo e de 1.ª? 

 

18. 應以什麼標準區分及評定餐廳、酒吧及舞廳？不同的組別及等級應各自具備
什麼的設施配套及服務要求？  

Existem critérios que deveriam ser adoptados para a classificação de um 

estabelecimento como restaurante, bar e sala de dança? Quais os critérios 

relacionados com os equipamentos e serviço prestado que considera 

relevantes para distinguir cada grupo e categoria dos estabelecimentos 

similares? 

 

19. 認為有哪些標準可區分餐廳及飲食場所（小食店）呢？客容量？場所面積？
食品的類型？菜單？廚房面積？廚房設備？其他要求？哪些？ 

Quais os critérios para distinguir um restaurante de um estabelecimento 
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de comidas? Capacidade? Área global do estabelecimento? Tipo de 

comida oferecida? Ementa? Área da cozinha? Equipamentos de cozinha? 

Outros critérios? Quais? 

 

20. 是否有標準可區分酒吧及飲料場所呢？客容量？場所面積？飲品的類型？營
業時間？所處城市區域？其他補充業務包括音樂演奏？ 

Existem critérios para distinguir um bar de um estabelecimento de 

bebidas? Capacidade? Área global do estabelecimento? Tipo de bebidas 

oferecidas? Horário? Inserção urbanística? Outras actividades 

complementares incluindo música? 

 

21. 為加強場所的衛生監控，應採取措施以預防食物中毒的發生。是否應在場所
中設立技術主管（廚房主管）一職？ 

Devem adoptar as medidas para melhorar as condições sanitárias dos 

estabelecimentos similares, de forma a prevenir a ocorrência de 

intoxicações e infecções alimentares. Considera importante a criação da 

figura de director técnico (chefe da cozinha)? 

 

22. 應否評核“同類場所”的服務質素？評核的標準有哪些？ 

Deve a qualidade do serviço dos estabelecimentos similares ser avaliada? 

Quais os critérios para proceder a essa avaliação? 

 

23. 現時廚房面積/客容量的比例有需要更改嗎？ 

O actual rácio da área de cozinha em relação ao número de lugares 

sentados deve ser alterada? 

 

24. 應否對“同類場所”（尤其是酒吧及舞廳）的開設地點作出規範？ 

Devem ou não ser regulamentados os locais onde se pretende explorar os 

estabelecimentos similares (designadamente Bares e Salas de dança)? 

 

25. 應否對“同類場所”（尤其是酒吧及舞廳）的營業時間作出具體的規範？ 

Deve ou não ser regulamentado o horário de funcionamento destes 

estabelecimentos similares (designadamente Bares e Salas de dança)? 

 

26. 應否對具備表演項目的“同類場所”作出特別的規範？有否需要為酒吧及舞廳
設訂顧客的年齡下限? 

Devem existir requisitos especiais para os similares com espectáculos? Há 
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necessidade de estabelecer idade mínima de acesso aos estabelecimentos 

como bares ou sala de dança? 

 

27. 餐廳應否全面禁煙？加強餐廳吸煙區的通風系統是否可行？可有建議？ 

Concorda com a proibição de fumar em restaurantes? No caso dos 

restaurantes com área para fumadores, a renovação de ar deve ser 

melhorada. Tem alguma sugestão?  

 

28. 在現時“同類場所”的發牌步驟中，是否有程序可被簡化或修改？請提出建議。 
No actual processo administrativo de licenciamento para os 

estabelecimentos similares, haverá procedimento a simplificar ou alterar? 

Indique sugestões. 

 

29. 在“同類場所”行政發牌程序中參與不同範疇的各個政府部門是否有重新調整
的必要？請指出可提高效率的方法。 

O envolvimento dos vários serviços públicos no processo administrativo 

de licenciamento para os estabelecimentos similares apresenta áreas a 

alterar? Apresente medidas que julgue contribuir para uma maior 

eficiência. 

 

 

 

其他其他其他其他 
OUTROS 

 
30 卡拉 OK 應否繼續作為一個獨立的場所？還是應該作為“同類場所”的補充活

動？ 

Os karaokes devem continuar a ser um grupo autónomo ou deve ser uma 

actividade complementar dos estabelecimentos similares? 

 

 

如果閣下還有其他各種意見，敬請附上。 

Caso tenha outras sugestões a apresentar, queira anexar. 


