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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DA 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG, DA REPÚBLICA POPULAR DA 

CHINA, RELATIVO À ENTREGA DE INFRACTORES EM FUGA 

O Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de 

Hong Kong, da República Popular da China (Hong Kong Special Administrative Region), 

tendo sido devidamente autorizado pelo Governo Popular Central da República Popular 

da China para celebrar o presente Acordo, desejando definir a forma da entrega recíproca 

de infractores em fuga, acordaram no seguinte: 

Artigo 1.º 

Obrigação de entregar 

As Partes obrigam-se reciprocamente a entregar, segundo as disposições consignadas no 

presente Acordo, qualquer pessoa que se encontre na área da jurisdição da Parte 

requerida e que for reclamada pela Parte requerente para efeitos de procedimento 

criminal ou para a aplicação ou cumprimento de uma pena por infracção penal descrita 

no artigo 2.º 

Artigo 2.º 

Infracções penais 

1 - A entrega será concedida por uma infracção penal que se insira dentro de qualquer 

das seguintes descrições, na medida em que esteja de acordo com a legislação de ambas 

as partes e que seja punível com pena de prisão ou outra forma de detenção por um 

período superior a um ano, ou com uma pena mais grave: 

1) Homicídio voluntário ou homicídio por negligência; tentativa de homicídio; 

2) Incitamento ou ajuda ao suicídio; 

3) Ofensa à integridade física; mutilação; ofensas à integridade física grave; ameaças de 

morte; crimes de perigo comum - colocação intencional ou negligente da vida de outrem 

em perigo, quer por meio de uma arma, quer por meio de uma substância perigosa ou 

outras; infracções penais relacionadas com ofensas corporais ilícitas; 
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4) Infracções de natureza sexual incluindo violação, coacção sexual; actos exibicionistas; 

abuso sexual de crianças; outros crimes sexuais previstos na lei; 

5) Abuso sexual contra menor, pessoa portadora de anomalia psíquica ou pessoa 

inconsciente; 

6) Sequestro; rapto; prisão ou detenção ilegal; tráfico de escravos ou de outras pessoas; 

tomada de reféns; 

7) Crime de coacção; 

8) Infracções penais às leis relativas a drogas perigosas incluindo estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas e precursores e químicos indispensáveis ao seu fabrico ilegal e 

infracções penais relacionadas com os proventos provenientes do tráfico de droga; 

9) Obtenção de propriedade ou vantagem patrimonial mediante fraude; furto; roubo; 

invasão de domicílio (incluindo arrombamento e escalamento); peculato; chantagem; 

extorsão; utilização ou apropriação ilícita de propriedade; falsificação de escrituração 

comercial; qualquer outra infracção penal relacionada com a propriedade ou matéria 

fiscal envolvendo burla; qualquer infracção penal relativa à privação ilegal de 

propriedade; 

10) Infracções penais às leis relativas à falência ou insolvência; 

11) Infracções penais às leis relativas às sociedades incluindo as cometidas por 

funcionários, directores e dirigentes; 

12) Infracções penais relacionadas com títulos de crédito e com transacções a prazo; 

13) Qualquer infracção penal às leis relativas à contrafacção; qualquer infracção penal às 

leis relativas à falsificação ou à circulação do que é falsificado; 

14) Infracções penais às leis relativas à protecção de propriedade intelectual, direitos de 

autor, patentes e marcas registadas; 

15) Infracções penais às leis relativas ao suborno, corrupção passiva para acto ilícito ou 

para acto lícito, corrupção activa e abuso de confiança; 
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16) Perjúrio e suborno para prestação de falsas declarações; 

17) Infracções penais contra a realização da justiça; 

18) Fogo posto; crime de dano incluindo de dados de computador; 

19) Infracções penais relativas a armas de fogo; 

20) Infracções penais relativas aos explosivos; 

21) Infracções penais às leis protectoras do meio ambiente ou da saúde pública; 

22) Participação em motim ou acto de rebelião cometido a bordo de um navio no alto 

mar; 

23) Pirataria envolvendo navios ou aeronaves, segundo o Direito Internacional; 

24) Captura ilícita ou controlo de uma aeronave ou outro meio de transporte; 

25) Genocídio ou incitamento directo e público ao genocídio; 

26) Tirada de presos ou auxílio de funcionário à evasão; 

27) Infracções penais às leis relativas à fiscalização da exportação ou importação de bens 

de consumo de qualquer tipo ou à transferência internacional de fundos; 

28) Contrabando; infracções penais às leis relativas à exportação e importação de bens 

de contrabando incluindo objectos históricos ou arqueológicos; 

29) Infracções penais relacionadas com a imigração incluindo aquisição ou uso 

fraudulentos de um passaporte ou visto; 

30) Preparação ou facilitação, com intenção lucrativa, da entrada ilegal de pessoas na 

jurisdição da Parte requerente; 

31) Infracções penais relativas ao jogo e lotarias; 

32) Infracções penais relacionadas com o aborto; 
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33) Subtração, abandono, exposição ou detenção ilícita de menor; quaisquer outras 

infracções penais relacionadas com a exploração de menores; 

34) Infracções penais às leis relacionadas com a prostituição e com estabelecimentos 

mantidos para fins de prostituição; 

35) Infracções penais envolvendo o uso ilícito de computadores; 

36) Infracções penais em matéria fiscal, de taxas, impostos, direitos aduaneiro e cambial, 

não obstante o facto de a legislação da Parte requerida não prever o mesmo tipo de taxas 

ou impostos ou não conter o mesmo tipo de regulamentação em matéria de taxas, 

impostos e direitos aduaneiro e cambial que a legislação da Parte requerente; 

37) Infracções penais relacionadas com a evasão de pessoas sob custódia; motim na 

prisão; 

38) Bigamia; 

39) Infracções penais praticadas contra mulheres e raparigas em razão do sexo feminino; 

40) Qualquer infracção penal à lei atinente à falsificação de documentos comerciais; 

41) Infracções penais relacionadas com a posse ou branqueamento de capitais 

provenientes do cometimento de qualquer infracção penal em virtude da qual a entrega, 

de harmonia com este Acordo, pode ser concedida; 

42) Entrave à detenção ou ao procedimento criminal de uma pessoa que cometeu ou é 

suspeita de ter cometido uma infracção penal em virtude da qual a entrega, de harmonia 

com este Acordo, pode ser concedida; 

43) Infracções criminais em virtude das quais infractores em fuga podem ser entregues 

de harmonia com convenções internacionais que vinculem as Partes; infracções criminais 

decorrentes da aplicação de decisões proferidas por organismos internacionais que 

vinculem as Partes; 

44) Acordo ou associação criminosa para cometer burla; 
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45) Acordo ou qualquer associação criminosa para cometer quaisquer infracções penais 

em virtude das quais a entrega, em harmonia com o presente Acordo, pode ser 

concedida; 

46) Autoria, co-autoria, cumplicidade, tentativa ou favorecimento pessoal ao 

cometimento de qualquer infracção penal pela qual a entrega, em harmonia com o 

presente Acordo, pode ser concedida; 

47) Qualquer outra infracção penal em virtude da qual a entrega, segundo as leis de 

ambas as Partes, pode ser concedida. 

2 - Quando a entrega for solicitada para cumprimento de uma pena, aquela só será 

concedida se o remanescente da pena de prisão ou medida de segurança que o infractor 

tem ainda a cumprir for, pelo menos, de seis meses. 

3 - Para efeitos do presente artigo e tendo em vista determinar se uma infracção penal é 

punível ao abrigo das leis de ambas as Partes, será tomada em consideração a totalidade 

dos actos e omissões imputados à pessoa cuja entrega é pedida, sem referência aos 

elementos constitutivos da infracção penal prevista na lei da Parte requerente. 

4 - Para efeitos do parágrafo 1 do presente artigo, a infracção penal será considerada 

como tal, sempre que a conduta do infractor em fuga for considerada como infracção 

criminal pela lei de ambas as Partes à data da prática do crime e à data da recepção do 

pedido de entrega. 

5 - Quando a entrega de um infractor em fuga for solicitada com vista ao cumprimento 

de uma pena, a Parte requerida pode recusar entregá-lo caso entenda que a sentença 

tenha sido proferida à revelia, a não ser que lhe seja dada a possibilidade de realização 

de novo julgamento com a sua presença, caso em que ele será considerado, de harmonia 

com o presente Acordo, como arguido. 

Artigo 3.º 

Nacionais 

O Governo da República Portuguesa reserva-se o direito de recusar a entrega dos seus 

nacionais e residentes permanentes. O Governo da Região Administrativa Especial de 
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Hong Kong reserva-se o direito de recusar a entrega dos seus residentes permanentes e 

nacionais da República Popular da China. 

Artigo 4.º 

Pena de morte, penas de prisão perpétua e penas por tempo indeterminado 

1 - A entrega será recusada caso a infracção penal, em virtude da qual, de harmonia com 

o presente Acordo, a entrega é solicitada, for punível pela lei da Parte requerente com 

pena de morte. 

2 - Caso a infracção penal devido à qual, de harmonia com o presente Acordo, a entrega 

é solicitada for punível, pela lei da Parte requerente, com pena de prisão perpétua ou com 

pena de prisão de duração indeterminada, a entrega será recusada, salvo se esta der à 

Parte requerida garantias consideradas suficientes de que estas penas não serão 

impostas ou, se o forem, não serão executadas. 

Artigo 5.º 

Bases para a entrega 

Um infractor em fuga só será entregue se as provas forem consideradas suficientes, de 

acordo com a lei da Parte requerida, quer para submeter a pessoa reclamada a 

julgamento, caso a infracção penal pela qual a pessoa é acusada tivesse sido cometida no 

território da Parte requerida, quer para provar que a pessoa reclamada é a mesma que 

foi declarada culpada pelos tribunais da Parte requerente. 

Artigo 6.º 

Motivos obrigatórios de recusa 

1 - Um infractor em fuga não será entregue caso a Parte requerida tenha razões fundadas 

para crer que: 

a) A infracção em virtude da qual a pessoa é acusada ou foi declarada culpada é uma 

infracção de natureza política; 
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b) O pedido de entrega (embora supostamente apresentado por causa de uma infracção 

penal em virtude da qual a entrega possa ser concedida) é, na realidade, apresentado 

com o fim de perseguir ou punir uma pessoa em razão da sua raça, religião, nacionalidade 

ou convicções políticas; ou 

c) Que a pessoa pode, se entregue, ser prejudicada no julgamento ou punida, detida ou 

sofrer uma restrição privativa da sua liberdade por razões que se prendam com raça, 

religião, nacionalidade ou convicções políticas. 

2 - Não será entregue o infractor em fuga que tenha sido absolvido ou definitivamente 

condenado pelos factos que fundamentam o pedido ou, no caso de condenação, que 

tenha cumprido a pena ou cuja pena lhe tenha sido perdoada, ou se o procedimento 

criminal se mostrar extinto, de acordo com a lei da Parte requerente ou requerida. 

Artigo 7.º 

Motivos facultativos de recusa 

A entrega é susceptível de ser recusada caso a Parte requerida considere que: 

a) A infracção não é, tendo em conta todas as circunstâncias, suficientemente grave para 

justificar a entrega; 

b) Houve um atraso excessivo, por razões que não podem ser imputadas à pessoa 

procurada, na dedução da acusação, em levar o caso a julgamento ou na execução da 

pena ou o que resta da mesma; 

c) A infracção penal em virtude da qual a entrega é solicitada foi cometida dentro da 

jurisdição dos seus tribunais; 

d) A infracção pode colocar essa Parte em infracção às suas obrigações no âmbito de 

tratados internacionais; ou 

e) No caso concreto, a entrega seria incompatível com considerações de carácter 

humanitário, tendo em conta a idade, estado de saúde ou outras circunstâncias pessoais 

da pessoa reclamada. 
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Artigo 8.º 

Diferimento da entrega 

Caso tenha sido instaurado um procedimento criminal contra a pessoa reclamada ou esta 

tenha pena privativa de liberdade a cumprir na jurisdição da Parte requerida por qualquer 

infracção penal diversa da que fundamentou o pedido, a entrega pode ser garantida ou 

diferida para depois da conclusão do processo ou da execução de qualquer pena ali 

imposta. 

Artigo 9.º 

O pedido e documentos necessários 

1 - Os pedidos de entrega deverão: 

a) Ser solicitados, quando a República Portuguesa for a Parte requerente, pelo 

representante consular da República Portuguesa na Região Administrativa Especial do 

Hong Kong ao Ministério da Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong; 

b) Ser solicitados, quando a Região Administrativa Especial de Hong Kong for a Parte 

requerente, pelo Ministério da Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong ao 

representante consular da República Portuguesa na Região Administrativa Especial de 

Hong Kong; 

ou solicitados através de quaisquer outras autoridades competentes, segundo acordo 

entre as Partes. 

2 - O pedido deverá ser acompanhado: 

a) De uma descrição tão completa quanto possível da pessoa reclamada junto com 

quaisquer informações que possam ser úteis para determinar a identidade, 

nacionalidade e localização dessa pessoa; 

b) De uma descrição de cada infracção penal em virtude da qual a entrega é solicitada e 

uma descrição dos actos e omissões constitutivos da infracção imputados à pessoa; e 
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c) Do texto das disposições legais, caso este exista, que tipifica a infracção penal e a 

indicação da pena que pode ser imposta e qualquer prazo ao qual a instauração do 

processo ou a execução de qualquer pena relativa a essa infracção penal deve obedecer. 

3 - Caso o pedido diga respeito a um arguido, deve ser igualmente acompanhado por uma 

cópia do mandado de captura emitido por um juiz, magistrado ou outra autoridade 

competente da Parte requerente e por elementos de prova que, de acordo com a lei da 

Parte requerida, justificassem submetê-lo a julgamento se a infracção penal tivesse sido 

cometida no território desta última. 

4 - Caso o pedido seja referente a uma pessoa que foi declarada culpada ou condenada, 

deverá ser também acompanhado de: 

a) Cópia da certidão da declaração de culpabilidade ou da condenação; e 

b) Caso a pessoa tenha sido declarada culpada mas não condenada, uma declaração que 

ateste isso mesmo, emanada pelo tribunal competente, e uma cópia do mandado de 

captura; ou 

c) Caso a pessoa tenha sido condenada, uma declaração indicando que a pena transitou 

em julgado e a parte da pena ainda por cumprir. 

Artigo 10.º 

Autenticação 

1 - Os documentos que acompanhem o pedido de entrega serão aceites como prova dos 

factos neles contidos se devidamente autenticados. Considera-se que um documento se 

encontra devidamente autenticado se: 

a) Se apresentar assinado ou certificado por um juiz, magistrado ou um funcionário da 

Parte requerente; e 

b) Se apresentar selado com o selo oficial de uma autoridade competente da Parte 

requerente. 
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2 - Qualquer tradução de documentos apresentados como suporte de um pedido de 

entrega apresentado pela Parte requerente será aceite para todos os fins no processo de 

entrega. 

Artigo 11.º 

Língua 

Os pedidos deverão ser redigidos ou traduzidos numa língua oficial da Parte requerida. 

Todos os documentos apresentados como suporte de um pedido deverão ser 

acompanhados, se tal for solicitado pela Parte requerida, por uma tradução numa língua 

oficial da Parte requerida. 

Artigo 12.º 

Informações complementares 

1 - Caso as informações fornecidas pela Parte requerente forem consideradas 

insuficientes para permitir à Parte requerida tomar uma decisão em conformidade com 

o presente Acordo, pode esta última solicitar que lhe sejam fornecidas as necessárias 

informações complementares e estipular um prazo limite para a recepção das mesmas. 

2 - Caso a pessoa cuja entrega é solicitada estiver presa e as informações 

complementares fornecidas não sejam suficientes, de acordo com o presente Acordo, ou 

não sejam recebidas dentro do prazo estipulado, essa pessoa poderá ser restituída à 

liberdade. Tal libertação não obsta a que a Parte requerente apresente um novo pedido 

de entrega relativamente a essa pessoa. 

Artigo 13.º 

Detenção provisória 

1 - Em caso de urgência, a pessoa reclamada poderá, com base numa decisão tomada 

pela Parte requerida e em conformidade com as suas leis, ser detida provisoriamente a 

pedido da Parte requerente. 

2 - O pedido de detenção provisória deverá conter uma declaração indicando que a 

entrega da pessoa reclamada vai ser pedida, a existência de um mandado de captura ou 
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decisão de culpabilidade contra a pessoa reclamada, dados acerca da sua identidade, 

nacionalidade e provável localização, uma descrição da pessoa, um resumo dos factos 

constitutivos da infracção penal e uma indicação da pena que pode ser ou foi imposta e, 

se for caso disso, a parte da pena ainda por cumprir. 

3 - O pedido de detenção provisória poderá ser transmitido por quaisquer meios que 

permitam o seu registo por escrito, através da via consular ou directamente entre o 

Ministério da Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong e a Procuradoria-

Geral da República Portuguesa. Esses pedidos poderão ser também transmitidos por 

intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal. 

4 - A pessoa reclamada será posta em liberdade no final do prazo de 60 dias a contar da 

data da sua detenção se o pedido de entrega, acompanhado dos documentos de suporte, 

não for recebido. A libertação de uma pessoa, nos termos do presente número, não obsta 

à instauração ou prosseguimento do processo de entrega, caso o pedido, acompanhado 

dos documentos de suporte, for ulteriormente recebido. 

Artigo 14.º 

Pedidos de entrega concorrentes 

No caso de concorrerem dois pedidos de entrega da mesma pessoa, um deles 

apresentado por uma das Partes e o outro por um Estado com o qual a República 

Portuguesa ou a Região Administrativa Especial de Hong Kong, seja qual for a que estiver 

na qualidade de requerido, tenha celebrado acordos ou convénios no âmbito da entrega 

de arguidos ou pessoas declaradas culpadas, a Parte requerida deverá tomar a sua 

decisão tendo em consideração todas as circunstâncias, incluindo as disposições a este 

respeito que se encontrem em qualquer acordo em vigor entre a Parte requerida e as 

Partes requerentes, a relativa gravidade e local do cometimento das infracções, as 

respectivas datas dos pedidos, a nacionalidade, o habitual local de residência da pessoa 

reclamada e a possibilidade de entrega posterior a outro Estado, e fornecer à outra Parte 

informação justificando a sua decisão, caso a entrega da pessoa seja concedida a outra 

jurisdição. 
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Artigo 15.º 

Representação e despesas 

1 - A Parte requerida deve suportar todas as despesas causadas por qualquer processo 

decorrente de um pedido de entrega, devendo ainda representar os interesses da Parte 

requerente. 

2 - Se for manifesto que a execução do pedido implica despesas de natureza 

extraordinária, as Partes deverão consultar-se com vista a decidir o modo como essas 

despesas serão suportadas. 

3 - A Parte requerida deve suportar as despesas ocasionadas com detenção e prisão da 

pessoa reclamada até à sua entrega. A Parte requerente deve suportar todas as despesas 

subsequentes. 

Artigo 16.º 

Entrega 

1 - A Parte requerida deverá, logo que tenha tomado uma decisão relativamente a um 

pedido de entrega, comunicar essa decisão à Parte requerente. 

2 - Quando uma pessoa está para ser entregue, esta deverá ser removida pelas 

autoridades da Parte requerida para um lugar de partida dentro da sua jurisdição tido 

por conveniente, a indicar pela Parte requerente. 

3 - Por força das disposições do n.º 4 do presente artigo, a Parte requerente deverá 

remover o infractor dentro do prazo estipulado pela Parte requerida e, caso a pessoa não 

seja removida dentro desse prazo, a Parte requerida pode recusar-se a entregar essa 

pessoa pela mesma infracção penal. 

4 - Sempre que uma das Partes, por circunstâncias alheias à sua vontade, estiver 

impossibilitada de proceder à entrega ou à remoção da pessoa a ser entregue, essa Parte 

informa a outra do facto. Nesse caso, as duas Partes deverão acordar mutuamente uma 

nova data para a entrega. São aplicáveis as disposições do n.º 3 do presente artigo. 
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Artigo 17.º 

Entrega de objectos 

1 - Na medida em que a legislação da Parte requerida o permita, caso o pedido de entrega 

de um infractor em fuga seja concedido, a Parte requerida deve: 

a) Entregar à Parte requerente todos os objectos encontrados, incluindo quantias 

monetárias: 

i) Que possam ser necessários como elemento de prova da infracção penal; ou 

ii) Que tenham sido adquiridos pela pessoa reclamada em resultado da infracção penal 

cometida e que se encontrem na sua posse ou sejam descobertos posteriormente; 

b) A Parte requerida pode, caso os objectos referidos forem susceptíveis de apreensão 

ou de perdimento na sua jurisdição, no âmbito de processos pendentes, retê-los ou 

entregá-los temporariamente, na condição de lhe serem devolvidos. 

2 - As disposições do n.º 1 não prejudicam a ressalva dos direitos da Parte requerida ou 

de terceiros. Se tais direitos existirem, os objectos serão, se solicitado, devolvidos o mais 

depressa possível à Parte requerida e sem encargos, uma vez concluído o processo. 

3 - A entrega dos objectos em questão terá lugar, caso a Parte requerente assim o 

solicitar, mesmo se a entrega concedida não puder ser concretizada em virtude da morte 

ou fuga da pessoa reclamada. 

Artigo 18.º 

Regra da especialidade e reentrega 

1 - Um infractor em fuga que foi entregue não poderá ser perseguido, condenado, detido 

ou sujeito a qualquer outra restrição da sua liberdade pessoal pela Parte requerente por 

uma infracção penal cometida antes da sua entrega que não seja: 

a) Uma infracção ou infracções penais pelas quais a entrega foi concedida; 

b) Uma infracção penal, independentemente da forma como se encontra descrita, 

baseada substancialmente nos mesmos factos referentes aos quais a sua entrega foi 
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concedida, desde que tal infracção penal seja uma daquelas pela qual ele poderia, ao 

abrigo do presente Acordo, ser entregue e desde que essa infracção penal seja punível 

por uma pena menos grave do que a pena imposta pela infracção penal em virtude da 

qual ele foi entregue; 

c) Qualquer outra infracção penal em virtude da qual, ao abrigo do presente Acordo, a 

entrega pode ser concedida e em relação à qual a Parte requerida dê o seu 

consentimento; 

a não ser que essa pessoa tenha tido a possibilidade de deixar o território da Parte 

requerente e não o tenha feito no prazo de 40 dias ou tenha regressado voluntariamente 

a esse território depois de o ter deixado. 

2 - Um infractor em fuga que já tenha sido entregue não será reentregue a um terceiro 

território por uma infracção penal cometida antes da sua entrega, excepto se: 

a) A Parte requerida consentir nessa reentrega; ou 

b) A pessoa tenha tido a possibilidade de sair do território da Parte à qual ele foi entregue 

e não o tenha feito no prazo de 40 dias ou tenha regressado voluntariamente a esse 

território depois de o ter deixado. 

3 - A Parte, cujo consentimento é pedido em aplicação do disposto na alínea c) do n.º 1 

ou da alínea a) do n.º 2 do presente artigo, pode solicitar a apresentação de documentos 

ou declarações referidos no artigo 9.º, bem como a apresentação de declarações feitas 

sobre a questão pela pessoa entregue. 

Artigo 19.º 

Entrada em vigor, suspensão e denúncia 

1 - O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a data em que as Partes tenham 

procedido à notificação recíproca por escrito de que se encontram preenchidos os 

respectivos requisitos para a sua entrada em vigor. 
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2 - As disposições do presente Acordo serão aplicadas aos pedidos formulados após a 

sua entrada em vigor independentemente da data do cometimento da infracção ou 

infracções penais especificadas no pedido. 

3 - Qualquer das Partes pode, a todo o momento, suspender ou denunciar o presente 

Acordo, mediante aviso por escrito através da via mencionada no n.º 1 do artigo 9.º A 

suspensão terá efeito à data de recepção do aviso. No caso de denúncia, o Acordo deixará 

de vigorar seis meses após a data de recepção do aviso. 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito pelos seus 

respectivos Governos, assinaram o presente Acordo. 

Feito na Região Administrativa Especial de Hong Kong em 24 de Maio de 2001, em 

duplicado, em português, chinês e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Portuguesa: 

Jaime Gama. 

Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da 

China: 

Regina Ip. 

(ver texto em língua chinesa no documento original) 

 

https://dre.pt/application/conteudo/505636

