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Prefácio 
 

Há, em 2014, dez instituições do ensino superior em Macau, quatro públicas e seis 
particulares. Nestas dez instituições do ensino superior, agora existentes, há as que privilegiam o 
ensino integrado, as que combinam a pedagogia com a investigação e as que se concentram no 
ensino profissional do conhecimento aplicado e multidisciplinar, bem como as que se centram no 
ensino especializado.  

O Governo da RAEM continua a implementar o princípio “Promover a prosperidade de Macau 
através da Educação”, a dedicar-se a aperfeiçoar os regulamentos e regimes do ensino superior, a 
realizar os trabalhos de construção e ensaios do Regime de Avaliação do Ensino Superior, e a 
apoiar as instituições no melhoramento das instalações e aumento da qualidade. 
Simultaneamente, o Governo, também, dá maior atenção aos estudantes do ensino superior, 
oferecendo-lhes informações diversificadas e diversas oportunidades de estudo para aumentarem 
a sua qualidade global. Além disso, a mudança oportuna das instalações da Universidade de 
Macau para o novo campus, na Ilha de Hengqin, já foi concluída. Todas as instituições do ensino 
superior também adoptam medidas activas para elevarem a sua qualidade de ensino e 
investigação, a fim de formarem mais quadros qualificados excelentes para o desenvolvimento de 
Macau.  

Em 2014, o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), sob a liderança e apoio do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, continuou a promover o desenvolvimento dos 
diversos trabalhos, deles se destacando o investimento de recursos, para ajudar as instituições a 
aperfeiçoarem as instalações pedagógicas e os apoios dados aos docentes e trabalhadores para o 
seu desenvolvimento profissional. Impulsionou, ainda, a cooperação e intercâmbio na área da 
Educação entre Macau, o Interior da China e os Países e Regiões de Língua Portuguesa; construiu a 
“Base de Dados dos Recursos Humanos Qualificados do Ensino Superior”, disponibilizando 
informações importantes de referência para o Governo, instituições, estudantes e seus pais; 
implementou o Projecto do “Subsídio para Aquisição de Material Escolar a Estudantes do Ensino 
Superior”, tendo como objectivo aliviar os seus encargos económicos; através do “Blog para os 
Estudantes do Ensino Superior de Macau” fornece, aos estudantes, diversos serviços e 
informações e através do “Centro dos Estudantes do Ensino Superior”, realiza actividades 
diversificadas interescolares, organiza os estudantes do ensino superior para intercâmbios em 
diversos lugares, coopera com as respectivas instituições para oferecer aos estudantes diferentes 
experiências de estudo, melhorando, integralmente, a sua qualidade global.  

Em 2012, o GAES começou a elaborar o relatório anual do Gabinete, para a divulgação dos 
seus principais trabalhos feitos no ano anterior, fazendo com que todos os sectores da sociedade 
possam conhecer bem o funcionamento do GAES e dar opiniões preciosas com o propósito de 
melhorar os respectivos trabalhos. Assim, este ano, dando continuidade à integração das 
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diferentes informações, reedita o “Relatório Anual do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, de 
2014”, assim, espera-se obter, continuamente, o apoio e orientação de todos os sectores da 
comunidade, para que o GAES desempenhe melhor as suas funções e promova o fomento estável 
do ensino superior de Macau. 
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Capítulo 1. Breve Apresentação 
 

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), criado em 1992, é um serviço público da 
RAEM, sob a tutela do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, responsável pela coordenação, 
acompanhamento e desenvolvimento do ensino superior de Macau. As principais atribuições do 
GAES são: 

 Conceber e propor estratégias para o desenvolvimento do ensino superior em Macau e 
promover o desenvolvimento do ensino superior em Macau; 

 Colaborar, de forma contínua, para melhorar a qualidade das instituições do ensino 
superior e apoiar as actividades de avaliação; 

 Promover o intercâmbio e a cooperação entre o ensino superior de Macau, as regiões 
exteriores a Macau e países estrangeiros; 

 Analisar os pedidos de funcionamento dos cursos do ensino superior, requeridos pelas 
instituições de ensino superior de Macau, ou sedeadas fora de Macau, e acompanhar o 
seu funcionamento; 

 Recolher, organizar e publicar os dados relativos ao ensino superior em Macau; 

 Colaborar na promoção das actividades de extensão cultural no âmbito do ensino 
superior; 

 Realizar os trabalhos de inscrição e do exame para admissão de candidatos aos cursos de 
licenciatura e de pós-graduação das instituições do ensino superior da China, em 
cooperação com o Ministério da Educação da República Popular da China; 

 Colaborar nas admissões das instituições de ensino superior de Macau, efectuadas no 
Interior da China; 

 Apoiar o tratamento das candidaturas da atribuição das bolsas de mérito dos estudos 
pós-graduados; 

 Fornecer diversas informações sobre o prosseguimento de estudos e incentivar o 
planeamento da carreira; 

 Manter contactos estreitos com os estudantes do ensino superior e prestar o apoio 
necessário; 

 Promover o desenvolvimento integral dos estudantes do ensino superior, através de 
vários meios, por exemplo, organizar actividades e prestar apoio financeiro a essas 
actividades.  
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Capítulo 2. Apoio aos Estudantes na Aprendizagem para se 
Tornarem Quadros Qualificados  

 

Para ajudar os estudantes nas opções para prosseguirem os estudos e no planeamento da vida, em 
conformidade com as suas aspirações e especialidades, o GAES tem divulgado diversificadamente as 
informações sobre a continuação dos estudos, aos estudantes. Simultaneamente, o GAES tem prestado 
apoio na continuação dos seus estudos, incluindo o acompanhamento dos trabalhos de registo e atribuição 
para o “Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior” da RAEM, o 
ajustamento contínuo das categorias, vagas e valores das “Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados” e 
a integração das informações sobre as bolsas de mérito, bolsas de estudo ou bolsas-empréstimo dos diversos 
serviços públicos. Além disso, o GAES continuou a melhorar os serviços e as instalações, reforçar a função 
diversificada do “Centro dos Estudantes do Ensino Superior” e a plataforma on-line de comunicação com os 
estudantes, a fim de prestar os apoios apropriados aos estudantes.  

 

1. Fornecimento de diversas informações sobre o prosseguimento de estudos 

Realização de actividades temáticas sobre o prosseguimento de estudos 

Para ajudar os estudantes a terem informações sobre o prosseguimento de estudos nas 
diferentes regiões, planearem apropriadamente o seu caminho futuro para os estudos e a vida, o 
GAES realiza, anualmente, várias sessões de esclarecimento sobre o prosseguimento de estudos e 
convida os representantes das embaixadas e consulados, das instituições do ensino superior, e os 
antigos alunos das diferentes instituições do ensino superior para apresentarem as informações 
sobre condições, procedimentos, propinas, vantagens dos respectivos cursos do prosseguimento 
de estudos nas várias regiões, e partilharem as suas experiências de aprendizagem e de vida, 
explicando as obrigações a cumprir. Em 2014, foram realizadas várias actividades, incluindo 
“Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para o Prosseguimento dos Estudos e os Exames 
Públicos do Exterior”, “Sessões de Partilha das Experiências de Estudo dos Antigos Alunos”, sessões  

  
 Sessão de Esclarecimento sobre o prosseguimento Sessão de Esclarecimento sobre o prosseguimento 
 de estudos no Interior da China de estudos na Suíça 
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de aconselhamento sobre o prosseguimento de estudos para os estudantes recomendados e 
palestras itinerantes sobre o prosseguimento de estudos realizadas nas escolas secundárias de 
Macau. Para mais informações, pode consultar o “Anexo 1”. 

  
 Sessão de Esclarecimento sobre o prosseguimento Sessões dos exames públicos (IELTS) 
 de estudos nas instituições de Ensino Superior de Pequim 

 

Actualização do Site de Informação para o prosseguimento de estudos 

Os estudantes podem pesquisar e obter facilmente informações sobre o prosseguimento de 
estudos e emprego através do “Site de Informação para o prosseguimento de estudos no ensino 
superior”. A nova página foi criada em Novembro de 2013 e actualizada em 2014. Para mais 
informações, pode consultar o website em http://www.gaes.gov.mo/counseling/.  

 

Colaboração na Divulgação das Informações de Bolsas de Mérito nas Regiões Exteriores 

Para permitir aos estudantes terem mais informações sobre as bolsas de mérito das regiões 
exteriores, o GAES esforçou-se para divulgar as informações das bolsas de mérito das regiões 
exteriores, além de publicar na respectiva página electrónica, transmitiu também as informações 
às instituições do ensino secundário e superior de Macau. Em 2014, através do apoio do GAES, as 
informações publicadas foram as seguintes:  

União 
Europeia 

Projecto de subsídio do Erasmus 
Mundus - Scholarships and 

Academic Cooperation 
Japão 

Bolsas de mérito atribuídas pelo 
Ministério da Educação, da 

Cultura, dos Desportos, da Ciência 
e da Tecnologia do Japão (MEXT) 
aos estudantes que frequentam 

cursos de licenciatura e de 
pós-graduação 

Bolsas de mérito para curso de 
licenciatura de química e biologia 

da Osaka University 
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Estados 
Unidos 

Bolsas de mérito para cursos de 
licenciatura da New York 
University, em Abu Dhabi 

Turquia 
Bolsas de mérito para cursos de 

licenciatura e para estudos 
pós-graduados da Turquia 

Brunei 
Bolsas de mérito do Governo do 

Brunei 
Hong 
Kong 

Bolsas de mérito para curso de 
licenciatura do Hong Kong 

Instituite of Education 

 

Organização dos trabalhadores do ensino de Macau para visita ao Interior da China para 

conhecer o ambiente do prosseguimento de estudos 

Com vista a aprofundar o conhecimento dos directores de turma e monitores das escolas 
secundárias sobre as condições académicas e de vida das instituições do ensino superior do 
Interior da China, permitindo-lhes ter a melhor forma de proporcionar aos estudantes as 
informações relativas ao prosseguimento de estudos. Assim, entre os dias 13 e 16 de Outubro, o 
GAES organizou o respectivo pessoal das 27 escolas secundárias de Macau para visitar as cinco 
instituições do ensino superior de Chengdu, Chongqing e Guangzhou, nomeadamente, Sichuan 
University, Southwest University, South China University of Technology, Guangdong University of 
Foreign Studies, e Guangzhou University. Os delegados visitaram as residências, as cantinas e as 
bibliotecas das instituições referidas, e partilharam as suas opiniões com os representantes dos 
Gabinetes para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan, dos Gabinetes de Admissão, com os 
agentes de aconselhamento aos estudantes e os estudantes de Macau que estão a estudar nas 
cinco instituições.  

  

 

2. Apoio ao prosseguimento de estudos 

Projecto “Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior” 

Para dar grande importância e atenção aos estudantes das instituições do ensino superior, 
apoiá-los na aquisição de livros, materiais de referência e de material escolar, o Governo da RAEM 
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continuou a implementar, no ano lectivo de 2013/2014, o Projecto, optimizando, ainda, os 
respectivos procedimentos de registo e de atribuição. Após a avaliação e análise, no ano lectivo de 
2013/2014, o número favorável do Subsídio chegou às 31.069 pessoas e o valor do Subsídio 
chegou aos 93,207 milhões de patacas.  

 

Aumento do Montante a Atribuir nas Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados 

Ao GAES, conforme a lei, competem os 
trabalhos de candidatura e atribuição de bolsas 
para estudos pós-graduados, apoiado pela 
Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para 
Estudos Pós-Graduados. Para apoiar os 
estudantes no prosseguimento de estudos, o 
GAES realizou, em Janeiro, o “Encontro com os 
Estudantes do Ensino Superior de Macau” e a 
“Cerimónia de Entrega de Bolsas de Mérito de Pós-graduados” e o almoço de Primavera, para 
entregar as bolsas de mérito aos pós-graduados, do ano lectivo de 2013/2014.  

O montante de diversas bolsas de mérito foi aumentado no ano lectivo de 2014/2015, o montante 
de bolsas de mérito para “cursos de mestrado” subiu para 57 mil patacas, o montante para “cursos 
de doutoramento” subiu para 79 mil patacas e o montante para “cursos integrados de mestrado e 
doutoramento” subiu para 69 mil patacas. Foi realizado, em Setembro, o respectivo requerimento 
das bolsas de mérito para estudos pós-graduados com 458 candidatos no total, incluindo 385 
candidatos de bolsas de mérito para “cursos de mestrado”, 60 para “cursos de doutoramento” e 13 
para “cursos integrados de mestrado e doutoramento”.  

 

Acompanhamento dos trabalhos de integração de bolsas de mérito, bolsas de estudo e 

bolsas-empréstimo pelos serviços públicos 

A fim de permitir o conhecimento geral dos residentes de Macau sobre as bolsas de mérito, 
bolsas de estudo e bolsas-empréstimo fornecidas pelos serviços públicos de Macau, facilitar o 
acesso às respectivas informações, fazendo com que os residentes possam efectuar solicitações 
conforme as suas necessidades, o GAES concluiu, através de coordenações dos serviços públicos, 
em 2014, a primeira fase dos trabalhos de construção da plataforma de informações, publicando 
sistematicamente no website do GAES (http://www.gaes.gov.mo/) as informações sobre todas as 
bolsas de mérito, bolsas de estudo e bolsas-empréstimo dos serviços e entidades públicos. Ao 
mesmo tempo, começou os respectivos trabalhos de análise e investigação, através da revisão dos 
regulamentos e boletins de inscrição dos projectos de bolsas de mérito, bolsas de estudo e 
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bolsas-empréstimo, discutindo e apresentando propostas viáveis de integração.  

 

3. Realização contínua de exames para proporcionar medidas convenientes aos estudantes 

que pretendem prosseguir estudos nas instituições de ensino superior do Interior da China 

Para ajudar os residentes que pretendem frequentar cursos de licenciatura das instituições do 
ensino superior do Interior da China, o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan, 
do Ministério de Educação da República Popular da China incumbiu o GAES de realizar, anualmente, 
em Macau, trabalhos de inscrição e exames de admissão para os estudantes de Macau, Hong Kong 
e Taiwan, e os estudantes recomendados de Macau.  

A fim de facilitar aos residentes, o GAES tem melhorado os respectivos procedimentos de 
inscrição, nos últimos anos. Os residentes, além de poderem fazer as inscrições no Centro dos 
Estudantes de Ensino Superior, podem ainda efectuar as inscrições e marcações on-line. Além disso, 
tem actualizado o folheto de procedimentos e as informações sobre os exames na página 
electrónica, para facilitar aos residentes a obtenção de mais informações detalhadas sobre 
inscrição, exame e admissão, etc. 

Situação dos 
exames 

Exame de admissão 
conjunta dos cursos de 

licenciatura das instituições 
de ensino superior do 

Interior da China para os 
estudantes recomendados 

de Macau 

Exame de admissão 
conjunta de candidatos 

(estudantes chineses 
residentes no estrangeiro, 

de Hong Kong, Macau e 
Taiwan) aos cursos de 

licenciatura das instituições 
de ensino superior da China 

(em Macau) 

Exame de admissão de 
candidatos aos cursos de 

pós-graduação das 
instituições de ensino 
superior da China (em 

Macau) 

Data de 
realização do 

exame 

7 de Dezembro  
de 2013 

24 a 25 de Maio  
de 2014 

12 a 13 de Abril  
de 2014 

O local de 
realização da 

prova 
Escola Kao Yip Escola Secundária Pui 

Cheng 
Escola Secundária Pui 

Cheng 

Número de 
estudantes 
admitidos 

306 190 
166 

(12 Doutoramento,  
154 Mestrado) 
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4. Aperfeiçoamento contínuo das instalações e plataformas de serviços destinadas aos 

estudantes 

Centro dos Estudantes do Ensino Superior 

Este Centro proporciona aos estudantes um espaço para a realização de diversas actividades, 
permitindo-lhes desenvolverem os seus talentos. Desde Novembro de 2013, o Centro tem 
realizado várias actividades temáticas sobre o prosseguimento de estudos e a preparação para o 
mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, tem recolhido activamente as respectivas informações a 
fim de fornecê-las aos estudantes. O Centro também presta serviços de inscrição e solicitação de 
documentos e apoia as associações de estudantes na realização de trabalhos, fornecendo o serviço 
de empréstimo das instalações. Para além disso, através do recrutamento de voluntários, aos quais 
foi atribuído o poder de realização de determinados trabalhos e actividades, espera-se que a 
qualidade global dos mesmos aumente durante o processo.  

Em 2014, o tema básico deste Centro foi “Intercâmbio”, tendo como objectivo incentivar os 
estudantes do ensino superior a partilharem as suas experiências, promover a aprendizagem 
mútua e despertar os pensamentos dos estudantes. Em 2014, 11.388 pessoas aproveitaram os 
serviços do Centro. Destas, 58,61% foram estudantes do ensino superior. Para mais informações 
sobre o Centro, pode consultar o website em: http://www.gaes.gov.mo/big5/cees/.  

  

 

Página electrónica do “Blog para os Estudantes de Ensino Superior de Macau” 

Este Blog é uma plataforma de comunicação on-line, entre os estudantes do ensino superior 
de Macau, nas diversas regiões e países, servindo também como ponte de comunicação estreita e 
troca de informações entre os estudantes e o Governo. Depois de lançada a nova página, em 
Setembro de 2013, o “regime de membros” e o fórum de discussão foram melhorados. Além disso, 
além de alargar o âmbito de utilizadores aos estudantes do ensino secundário e seus encarregados 
de educação, foram aperfeiçoados os conteúdos da página e efectuadas revisões ao regime e 
fórum acima referidos, a fim de elaborar o plano de aperfeiçoamento sobre a função do Blog.  
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Além disso, para alargar o conhecimento dos estudantes e seus pais sobre o conteúdo e as 
novas funções do website, foram produzidas duas publicidades de televisão e rádio, reforçando a 
divulgação aos residentes. Para mais informações, pode consultar o website em: 
http://studentblog.gaes.gov.mo/.  
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Capítulo 3. Promover o Desenvolvimento Integral dos 
Estudantes 

 

A formação dos quadros qualificados injecta uma nova dinâmica no desenvolvimento sustentável e 
contínuo da sociedade. O GAES presta maior atenção e apoio ao desenvolvimento saudável dos estudantes 
do ensino superior, dedicando-se a realizar várias actividades, a fim de alargar a sua visão do mundo, 
experienciar diferentes culturas, elevar a capacidade linguística, reforçar o espírito de solidariedade, etc. 
Espera-se que os estudantes do ensino superior possam aproveitar as diferentes experiências de 
aprendizagem para elevar, no geral, as suas capacidades e desenvolverem-se de forma integral.  

 

1. Criação de diferentes ambientes de aprendizagem para os estudantes 

“Vida enriquecida – Série de actividades diversificadas das férias de Verão para 

os estudantes do ensino superior de Macau” 

O GAES realizou, entre Junho e Agosto, a actividade “Vida enriquecida – Série de actividades 
diversificadas das férias de Verão para os estudantes do ensino superior de Macau”. O GAES quer, 
com a realização das actividades diversificadas de verão, tais como, experiência cultural, 
aprendizagem da língua e educação sobre a realidade nacional, enriquecer as experiências de vida 
dos estudantes do ensino superior, criando uma boa base para uma vida plena, no futuro. A série 
de actividades inclui:  

Tipo Nome do projecto Data de realização 
Número de 

participantes 

Experiência 
cultural 

Viagem Cultural para 
Jovens de Macau, 

Hong Kong e 
Guangdong 

9 a 18 de Julho de 2014 
138  

(vinte estudantes de 
Macau) 

Partida para “Gansu” 13 a 22 de Julho de 2014 30 

Aprendizagem 
de línguas 

Aprender Mandarim 
em Fujian 

20 de Julho a 9 de Agosto de 
2014 17 

Viagem à Austrália 
para Formação em 

Língua Inglesa 

21 de Julho a 22 de Agosto de 
2014 24 

Educação 
sobre a 

realidade 
nacional 

Viagem “À Procura das 
Raízes” - “Jiangxi” 1 a 10 de Agosto de 2014 38 

Pesquisa em “Harbin” 17 a 26 de Agosto de 2014 40 

Nota: Para mais detalhes sobre as respectivas actividades, pode consultar o “Anexo 2”.  
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 Viagem Cultural para Jovens de Partida para “Gansu” 
 Macau, Hong Kong e Guangdong 

  
 Aprender Mandarim em Fujian Viagem à Austrália para Formação em Língua Inglesa 

  
 Viagem “À Procura das Raízes” – “Jiangxi” Pesquisa em “Harbin” 
 

Delegação de Estudantes Excelentes do 

Ensino Superior de Macau para Intercâmbio 

e Visita à União Europeia 

Desde 2011, com o apoio da Delegação 
Económica e Comercial de Macau, junto da União 
Europeia, em Bruxelas, o GAES realiza, 
anualmente, uma delegação dos estudantes 
excelentes do ensino superior de Macau, para se 
deslocarem em visita de intercâmbio à UE. Em 
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Junho de 2014, o GAES organizou uma visita de 
intercâmbio de sete dias, à Bélgica, para vinte 
estudantes excelentes de Macau. Durante a visita, 
os estudantes tiveram oportunidade de visitar a 
sede da EU, situada em Bruxelas, e tiveram 
encontros com o pessoal da EU. Eles também 
visitaram o Colégio da Europa, tendo reunido com 
o responsável, e a International School of Protocol 
& Diplomacy, participando numa aula sobre 
estratégias diplomáticas.  

 

Realização da Actividade “O Ser e Saber da Língua Portuguesa – Curso de Verão, em Lisboa” 

Para aumentar o interesse dos estudantes do ensino superior de Macau na aprendizagem do 
português, enriquecer os seus conhecimentos sobre a história e cultura portuguesa, de forma a 
sensibilizá-los para conhecerem mais profundamente a singularidade de Macau na fusão entre o 
Ocidente e o Oriente, o GAES organizou, entre 2 e 29 de Julho e entre 1 e 29 de Agosto, a 
actividade “O Ser e Saber da Língua Portuguesa – Curso de Verão em Portugal, em Lisboa”. A 
actividade é constituída por duas partes: a 
primeira fase é o “Curso Básico de Língua 
Portuguesa” e a segunda fase é o “Curso de Verão, 
em Lisboa”. 

A primeira fase, “Curso Básico de Língua 
Portuguesa”, foi realizado pelo Instituto Português 
do Oriente (IPOR), com vista a oferecer formação 
básica em língua portuguesa aos estudantes que 
não tinham conhecimento da língua. O número de  
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vagas para o curso foi de 200, tendo havido 399 candidatos no total. Além disso, o IPOR realizou o 
Exame de conhecimentos de língua portuguesa: um total de 92 candidatos para 16 vagas 
existentes. Os 56 estudantes que passaram as provas da primeira fase, foram seleccionados para 
participarem na segunda fase, “Curso de Verão em Lisboa”, tendo-se deslocado à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, em Portugal, em dois grupos, para aprenderem a língua e a 
cultura e partilharem experiências.  

 

Auxílio no pedido do Cartão Internacional de Estudante 

Para incentivar os estudantes a enriquecerem os seus conhecimentos no exterior, 
experienciar diferentes culturas e costumes de diferentes regiões e alargar os seus horizontes e 
perspectivas internacionais, entre Agosto e Outubro, o GAES promoveu o “Plano do Cartão 
Internacional de Estudantes para os Estudantes do Ensino Superior de Macau” e prestou apoio no 
pedido do Cartão, para que os mesmos pudessem ter a oportunidade de obter descontos em 
qualquer canto do mundo. Em 2014, 3,917 estudantes conseguiram o cartão, entre os quais, 3,302 
estudantes frequentam as instituições do ensino superior de Macau e 615 estudantes de Macau 
estudam no exterior.  

 

2. Realização de diversas actividades extracurriculares para impulsionar o desenvolvimento 

diversificado dos estudantes 

Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino Superior de Macau 

A Competição, de 2014, realizou-se, entre Fevereiro e Março. O grupo masculino foi composto 
por sete instituições do ensino superior: Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, 
Instituto de Formação Turística, Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, Universidade 
da Cidade de Macau, Universidade de São José e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. 
O grupo feminino foi composto por três instituições do ensino superior: Universidade de Macau, 
Universidade de São José e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Em 2014, foram 
adicionados os prémios para o melhor ressaltador, o melhor marcador (em média, por jogo), o 
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melhor marcador dos três pontos (em média, por jogo) e o melhor ressaltador (em média, por 
jogo). Na fase final da competição, foram criados jogos para intensificar a interacção com a 
audiência. Para consultar a respectiva lista de premiados, pode ver o “Anexo 3”. 

 

Concurso de Composição de Textos, para Estudantes das Instituições do 

Ensino Superior de Macau 

O prazo de apresentação de textos para a 10ª. edição deste Concurso terminou no fim de 
Fevereiro, sendo realizada a cerimónia de entrega de prémios em Maio. O concurso é composto 
por duas partes – comentário e poesia. Foram recebidos 207 trabalhos dos estudantes de Macau, 
que estudam no Interior da China, em Macau e em Taiwan, entre os quais, 92 comentários e 115 
poemas, sendo o número de trabalhos o mais elevado de sempre. Foram atribuídos os 1º, 2º, 3º e 
4º classificados, o prémio de “Com distinção” e o prémio de “Excelência”. Para consultar a 
respectiva lista de premiados, pode ver o “Anexo 4”.  

 

Concurso de Debate entre Estudantes das Instituições do Ensino Superior de Macau 

Foi realizada a 12ª. edição deste Concurso, 
entre Outubro e Novembro. O concurso é 
composto por dois grupos: cantonês e mandarim. 
As equipas participantes do grupo de cantonês 
incluem seis instituições do ensino superior: a 
Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de 
Macau, a Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau, o Instituto de Enfermagem Kiang Wu 
de Macau e a Universidade da Cidade de Macau. As sessões do grupo de mandarim contam com a 
presença de representantes de cinco instituições do ensino superior de Macau: a Universidade de 
Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística, a Universidade de 
Ciência e Tecnologia e a Universidade da Cidade de Macau. A fase final do Concurso e a cerimónia 
de entrega dos prémios foram realizadas no auditório do Instituto Politécnico de Macau. Para 
consultar a respectiva lista de premiados, pode ver o “Anexo 5”.  

 

Concurso de Debate em Mandarim entre Estudantes do Ensino Superior de 

Macau, Hong Kong e Guangdong 

Para fortalecer a comunicação entre as instituições do ensino superior de Macau, Hong Kong 
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e Guangdong e promover o nível de debate dos estudantes das instituições do ensino superior, o 
Concurso começou a ser co-organizado, a partir de 2007, pelas rádios dos três territórios e apoiado 
pelo GAES, sendo realizado por turnos.  

Este Concurso de 2014 foi realizado em Setembro, em Guangdong. Macau enviou a equipa de 
debate em Mandarim, da Universidade de Macau, vencedora da 11ª. edição do “Concurso de 
Debate entre Estudantes de Instituição de Ensino Superior de Macau”, para participar e concorrer 
com as equipas do Interior da China e Hong Kong. Após competições intensas, a equipa de debate 
da Universidade de Macau obteve um resultado bastante satisfatório, conquistando o 2º lugar.  

 

Concurso de Debate em Português 

A “5ª. edição do Concurso de Debate do Instituto Politécnico de Macau em Português do 
Ensino Superior” foi realizada em Novembro, atraindo 6 instituições do Interior da China e 2 
instituições locais, a saber: Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies 
University, Tianjin Foreign Studies University, University of International Business and Economics, 
Xian International Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, Universidade de 
Macau e Instituto Politécnico de Macau. O IPM conquistou o terceiro lugar.  

 

Outras actividades estudantis 

Além das diversas actividades ordinárias e realizadas anualmente, o GAES ainda organiza 
actividades temáticas em períodos indeterminados. Em 2014, foram realizadas as actividades de 
apreciação de filmes, sessões de partilha, divulgação do Grande Prémio de Macau e distribuição de 
bilhetes, entre outros. Para mais informações, pode consultar o “Anexo 6”. 

 

3. Apoiar os estudantes do ensino superior a organizarem actividades por iniciativa própria  

O GAES presta sempre, de forma adequada, apoios financeiros para que os estudantes e as 
associações do ensino superior possam organizar diversas actividades. Através do processo de 
concepção, planeamento, organização, comunicação, implementação e conclusão, os estudantes 
podem obter experiências de liderança e de trabalho em equipa, elevando a sua capacidade geral 
e promovendo o desenvolvimento global.  
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“Plano de Financiamento das Actividades Estudantis das Instituições do 

Ensino Superior” de 2014 

O Plano está dividido nas duas partes: “Financiamento Anual das Actividades das Associações 
de Estudantes do Ensino Superior” e “Financiamento dos Projectos Especiais”. O “Financiamento 
dos Projectos Especiais” financiou projectos com tema específico, para estimular os estudantes de 
ensino superior a servir a sociedade, desenvolver as suas especialidades, alargar os horizontes e 
conhecer profundamente o ordenamento jurídico de Macau. Os temas, em 2014, foram: 
“Trabalhos de voluntariado”, “Práticas profissionais”, “Expansão de horizontes” e “Popularização da 
lei”.  

Em 2014, subsidiaram-se, através do “Financiamento Anual das Actividades das Associações 
de Estudantes do Ensino Superior”, 22 associações de estudantes das instituições do ensino 
superior, para realizarem 364 actividades. O valor dos subsídios atingiu cerca de 3.5 milhões de 
patacas. Finalmente, foram realizadas com sucesso as 308 actividades com subsídios de valor de 
cerca de 2.78 milhões de patacas. Subsidiaram-se, através do “Financiamento dos Projectos 
Especiais”, 42 grupos e 6 indivíduos, para realizarem 88 projectos. O valor dos subsídios atingiu 
aproximadamente 4.1 milhões de patacas. Por fim, foram realizadas com sucesso as 83 actividades 
com subsídios de valor de mais de 3.66 milhões de patacas. 

  
 Associação Geral de Corrida de Orientação Associação de Estudantes de Macau da 
 de Macau, China Universidades em Fujian 

  
 Associação dos Graduados de Ensino Superior Peking University – Macao 
 de Macau-Hubei Cultural Communication Association 
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Apoio Financeiro Individual 

Além dos projectos anualmente definidos, o GAES recebe também pedidos de subsídios 
individuais. Em 2014, subsidiaram-se, através do apoio financeiro individual, 23 grupos para 
realizarem 32 actividades. O valor dos subsídios atingiu aproximadamente 0.825 milhão de patacas. 
Finalmente, foram realizadas com sucesso as 31 actividades com subsídios de valor de cerca de 
0.761 milhão de patacas. Além disso, foram subsidiados cinco estudantes com 33 mil de patacas 
para participarem nos seminários realizados nos E.U.A., Brasil, Japão, Portugal e Indonésia. 

  
 Associação dos Estudantes da Faculdade de Direito Liga da Juventude de Macau do Reino Unido 
 de Universidade de Macau 

 

4. Encontro com as associações de estudantes do ensino superior para ouvir as suas 

necessidades 

Para reforçar a comunicação entre o GAES e as associações estudantis, partilhar as suas 
opiniões sobre os assuntos dos estudantes do ensino superior, entender melhor as necessidades 
dos estudantes e associações e impulsionar o desenvolvimento dos trabalhos das respectivas 
associações, o GAES encontra-se, anualmente e de forma ordenada, com as associações 
estudantis.  

Em 2014, o GAES atendeu, respectivamente, as onze associações locais, nomeadamente a 
Associação de Estudantes da Universidade de Macau, a Associação de Estudantes do Instituto 
Politécnico de Macau, a Associação de Estudantes do Instituto de Enfermagem Kiang Wu, a 
Associação de Pós-Graduação da Universidade de Macau, a Associação de Pós-Graduação da 
Universidade da Cidade de Macau, a Association of Macao College Student in Fukien/ Fujian 
University Macau Student Association, Association of Macao College Student in Zhejiang, a 
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, a Chinese Youth Advancement Association, a 
Cáritas de Macau (Centro de Serviços dos Estudantes Chineses do Ensino Superior) e a Melhores 
Amigos Associação de Macau.  
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Capítulo 4. Apoio aos Estudantes no Planeamento da sua 
Carreira Profissional 

 

Para ajudar os estudantes a conhecerem mais sobre as perspectivas do desenvolvimento, a respectiva 
qualificação profissional, as condições de trabalho e a situação real do mercado de trabalho nas várias áreas 
especializadas, o GAES apresenta aos estudantes, através de diferentes meios, as informações relacionadas 
com o emprego e cria oportunidades de estágio para os estudantes do ensino superior, para lhes permitir 
combinar os conhecimentos aprendidos e a prática, enriquecer as suas experiências sociais, alargar as suas 
relações interpessoais nas redes sociais e, ainda, delinear o próprio plano de carreira, de modo a que se 
prepararem melhor para, posteriormente, trabalhar na sociedade. 

 

Seminário de Partilha de Experiências (da série de actividades sobre o planeamento da carreira) 

Com o objectivo de permitir aos estudantes do ensino superior conhecerem e 
compreenderem a importância do planeamento 
da sua carreira, e planearem mais cedo, 
apropriadamente, a sua carreira, em 
conformidade com as suas especializações e 
interesses, o GAES, organizou, em Julho, cinco 
seminários de partilha, que abordaram o tema 
“Atreva-se a Sonhar e a Criar – Seminário de 
Partilha de Experiências (da série de actividades 
sobre o planeamento da carreira)”. Foram 
convidados o representante da Direcção dos Serviços de Economia, para apresentar os conteúdos 
e observações do “Plano de Apoio a Jovens Empreendedores”, e o representante do Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, para partilhar com os participantes as 
experiências empreendedoras, as criatividades culturais e a forma de pôr em execução os seus 
sonhos. A série de actividades atraiu a participação de 113 pessoas.  

 

Seminário sobre Exploração das Perspectivas Profissionais 

Para permitir que os finalistas do ensino secundário tenham um conhecimento geral sobre as 
diferentes profissões, antes de frequentarem os cursos do ensino superior, e tomarem decisões 
apropriadas em conformidade com os seus interesses e capacidades, em Outubro, o GAES realizou 
três seminários e convidou 22 representantes de diferentes especializações, para apresentarem e 
partilharem as suas experiências com os estudantes, permitindo-lhes conhecerem a situação de 
emprego de diferentes sectores, atraindo, assim, a presença de 1,906 pessoas.  
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Série de conversas na Internet com os estudantes do ensino superior 

Para reforçar o conhecimento dos estudantes do ensino superior sobre a perspectiva futura 
do desenvolvimento e a directriz política nas diferentes áreas de Macau, o GAES continuou a 
realizar, em 2014, a “Série de conversas na Internet com os estudantes do ensino superior”, através 
da “Sala de Conversa” no “Blog para os Estudantes do Ensino Superior de Macau”. As informações 
são como seguem: 

Data Convidado Tema 

22 de  
Abril 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, 
Chui Sai Peng José 

Explora as perspectivas do 
desenvolvimento da área da 

Engenharia 

20 de 
Agosto 

Dr. Chan Chi Ping, Victor, director do 
Gabinete de Comunicação Social 

Explora as perspectivas do 
desenvolvimento da área do 

Jornalismo 
2 de 

Dezembro 
Dr. Sou Tim Peng, director dos 

Serviços de Economia 
Explora o desenvolvimento 

diversificado da economia de Macau 

 

Sessão de esclarecimento sobre o registo de médico em Macau 

Para aprofundar o conhecimento dos estudantes do ensino superior de Macau sobre como é 
que se pode ser um médico qualificado em Macau, 
o GAES realizou, em Fevereiro, uma sessão de 
esclarecimento, na sala do “Auditório”, situada no 
R/C do Edifício de Administração do Centro 
Hospitalar Conde de Sao Januário. Foi convidado, 
como orador, o Director dos Serviços de Saúde, Dr. 
Lei Chin Ion, para apresentar os respectivos dados 
e responder às perguntas dos participantes. Essa 
actividade atraiu a participação de 175 estudantes 
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e encarregados.  

 

Seminários de Introdução à Credenciação dos Profissionais 

A fim de aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a credenciação dos profissionais 
nas áreas da Medicina e do Direito em Macau, o GAES realizou, em Agosto e Setembro, os 
seminários para as sessões dos estudantes do ensino secundário e superior. No Seminário, foram 
convidados, respectivamente, os representantes dos Serviços de Saúde e da Associação dos 
Advogados de Macau para introduzir temas como os requisitos de acesso e a credenciação nas 
áreas da Medicina e do Direito, tendo atraído cerca de 330 pessoas.  

  

 

Um Futuro Brilhante – Programa de Estágios para Estudantes do Ensino Superior de Macau 

Para proporcionar oportunidades de estágio aos estudantes, permitindo-lhes combinar os 
seus conhecimentos com a prática, enriquecer as suas experiências, experienciar o ambiente do 
trabalho e alargar as suas relações interpessoais nas redes sociais, o GAES tem vindo a realizar, 
desde 2012, o Programa, tendo uma participação activa com bons resultados. Em 2014, continuou 
a realizar programas de estágio nas férias de Verão e de Natal.  

Durante as férias do Verão, além dos estágios em Macau, foram criados, pela primeira vez, 
estágios no Interior da China. O GAES organizou, entre Junho e Julho, os estudantes do ensino 
superior de Macau para participarem no “Programa de Estágios em Hunan, para Estudantes do 
Ensino Superior de Hunan, Hong Kong, Macau e Taiwan nas Férias do Verão de 2014” realizado em 
Changsha, Hunan. Os estágios locais foram realizados em Julho, Agosto e Dezembro, entre 3 e 4 
semanas. Este programa envolveu diversos sectores: Direito, Psicologia, Tradução e Interpretação 
Chinês-Inglês, Design, Gestão, Relações Públicas, Marketing, Tecnologias da Informação, 
Engenharia, Jornalismo e Comunicação, Turismo, Convenções e Exposições, Contabilidade e 
Finanças, Economia, Química, Produção Cinematográfica e Televisiva, entre outros. As informações 
da Actividade são os seguintes:  
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Programa de estágio 
Programa de Estágios nas Férias de Verão Programa de 

Estágios nas 
Férias de Natal 

Estágios em 
Hunan 

Estágio em 
Macau (Julho) 

Estágio em 
Macau (Agosto) 

Data 
18 de Junho - 

17 de Julho, de 
2014 

7 de Julho -  
1 de Agosto, de 

2014 

4 de Agosto -  
29 de Agosto, 

de 2014 

1 de Dezembro 
de 2014 - 2 de 

Janeiro de 2015 

Período 4 semanas 3 semanas 

Número 

Estudantes em 
Macau 46 36 

Estudantes de 
Macau em 

instituições do 
exterior 

135 30 

Total 181 66 

Número de estágios 7 25 24 25 
 

  

 

Continuidade da organização da“InnoICT Business Plan Competition” para ajudar 

os estudantes a concretizarem os seus sonhos 

Esta Competição realizou-se em Macau há cinco anos, dando apoio aos grupos premiados a 
pôr os seus planos constantemente em prática. Em 2014, a Competição atraiu uma participação de 
31 equipas do Interior da China, Macau, Taiwan e Reino Unido. Antes do concurso, a entidade 
co-organizadora deste evento, o Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, realizou 
workshops para ensinar os estudantes a formar equipas, elaborar o plano de criação de negócio e 
ouvir as experiências dos convidados. A cerimónia de entrega de prémios teve lugar em Agosto.  
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Colaboração no Programa “Siga o Sonho” para ajudar os estudantes a terem oportunidades de 

estágio no Reino Unido 

A oportunidade de estágio designada por “Siga o Sonho” – Programa de Estágio no Zaha 
Hadid Architects” é oferecida por uma firma de arquitectura muito famosa de Londres, Reino 
Unido. Os candidatos devem apresentar o desenho de arquitectura para a avaliação do júri, 
composto por especialistas. O vencedor será totalmente subsidiado para estagiar na respectiva 
companhia de arquitectura em Londres, Reino Unido.  
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Capítulo 5. Impulsionamento Activo do Desenvolvimento do 
Ensino Superior 

 

Um regime aperfeiçoado do ensino superior é a base considerável para impulsionar o 
desenvolvimento do ensino superior de Macau. O GAES continua a promover a legislação das leis e 
regulamentos legais relacionados com o regime do ensino superior, fazendo com que o respectivo regime 
articule com as tendências e desenvolvimento do ensino superior internacional e satisfaça de forma ainda 
mais eficaz as necessidades para o desenvolvimento das instituições locais. Simultaneamente, o GAES 
promove activamente as cooperações do ensino superior, incentivando o desenvolvimento das instituições 
e o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente, no sentido de aperfeiçoar o ensino 
superior de Macau.  

 

1. Promoção activa da construção dos regulamentos legais do ensino superior 

A fim de promover o desenvolvimento estável do ensino superior de Macau, o Governo da 
RAEM tem aperfeiçoado sistematicamente a construção do respectivo regime de regulamentos 
legais. Em 2014, o GAES promoveu activamente a revisão do “Regime do Ensino Superior”, e 
começou os trabalhos de elaboração dos vários diplomas complementares, designadamente sobre 
o Fundo do Ensino Superior, o Conselho do Ensino Superior, o Regulamento do Ensino Superior, o 
Regime de Avaliação do Ensino Superior, o Sistema de Créditos do Ensino Superior, entre outros.  

A revisão da lei e dos regulamentos complementares do respectivo Regime irá assegurar o 
investimento dos recursos públicos para o ensino superior e reforçar a autonomia e a flexibilidade 
das instituições do ensino superior. Ao mesmo tempo, a criação do Sistema de Créditos e Regime 
da Avaliação facilita a transferência dos estudantes e a cooperação com o exterior, garante o 
aumento da qualidade do ensino superior e impulsiona o desenvolvimento do ensino superior de 
Macau.  

 

2. Criação de uma plataforma de cooperação e intercâmbio entre as instituições de Macau 

Organização da reunião dos dirigentes das instituições do ensino superior de Macau 

O GAES e as dez instituições do 
ensino superior de Macau têm-se 
reunido, sob um mecanismo regular. 
Em Janeiro de 2014, foi realizada a 
respectiva reunião conjunta, na qual 
foram apresentados os dados 
estatísticos actualizados do ensino 
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superior, os resultados das investigações sobre os recursos humanos qualificados do ensino 
superior e o acompanhamento dos trabalhos do “Exame Unificado de Acesso às Instituições do 
Ensino Superior de Macau”. Além disso, foram discutidos ainda outros assuntos, como a promoção 
do direito de frequência das pessoas portadoras de deficiência, a resolução da descida do número 
dos graduados do ensino secundário de Macau e o reforço da formação de quadros bilingues 
qualificados nas línguas chinesa e portuguesa.  

 

Promoção do desenvolvimento da Aliança das Bibliotecas das Instituições do 

Ensino Superior de Macau 

Quanto ao desenvolvimento de cooperação entre as instituições do ensino superior de Macau, 
o GAES coordena nove instituições: Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, 
Instituto de Formação Turística, Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, Universidade 
da Cidade de Macau, Universidade de São José, Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e Instituto de Gestão de Macau, para criar uma 
“Aliança das Bibliotecas das Instituições do Ensino 
Superior de Macau”. Com os conceitos “criação, 
aquisição, partilha e utilização conjuntas”, esta 
Aliança visa a máxima eficiência dos recursos 
actuais, através da partilha dos recursos e 
informações entre as bibliotecas das instituições 
do ensino superior.  

O GAES deu o apoio financeiro de cerca de 6.8 milhões de patacas à Aliança para comprar os 
vouchers da “Aliança Internacional das Bibliotecas” e onze bases de dados electrónicas, permitindo 
o uso aos docentes e estudantes das nove instituições e aumentando significativamente os 
recursos electrónicos das bibliotecas das instituições, obtendo bons resultados.  

 

A criação do “Grupo de trabalho sobre formação dos quadros bilingues qualificados 

nas línguas chinesa e portuguesa” 

Para reforçar a formação dos quadros bilingues qualificados nas línguas chinesa e portuguesa, 
na reunião conjunta entre os dirigentes das instituições do ensino superior de Macau e o GAES, os 
participantes chegaram a consenso sobre a criação do “Grupo de trabalho sobre formação dos 
quadros bilingues qualificados nas línguas chinesa e portuguesa”, o qual, sob a coordenação do 
GAES, formou-se pelas seguintes seis instituições: Universidade de Macau, Instituto Politécnico de 
Macau, Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, Universidade da Cidade de Macau, 
Universidade de São José e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.  
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O grupo acima referido organizou, em 2014, três reuniões, para discutir os objectivos a curto, 
a médio e a longo prazo e os projectos em relação à formação dos quadros bilingues qualificados 
nas línguas chinesa e portuguesa. A sua criação reúne os esforços das diferentes instituições, 
através da partilha de experiências e sugestões profissionais, elaborando conjuntamente projectos 
científicos e sistemáticos de formação dos quadros bilingues qualificados nas línguas chinesa e 
portuguesa.  

 

Coordenação da organização do Exame Unificado de Acesso das instituições 

Em 2014, sob a coordenação do GAES, o 
Grupo de Coordenação, formado pelas seguintes 
instituições do ensino superior de Macau: 
Universidade de Macau, Instituto Politécnico de 
Macau, Instituto de Formação Turística e 
Universidade de Ciência e Tecnologia, realizou 
várias conferências sobre os trabalhos 
preparativos do “Exame Unificado de Acesso”.  

Após a consulta de opiniões das escolas secundárias, DSEJ e respectivas associações de 
educação, o Grupo já reviu os conteúdos programáticos e os modelos da prova. O Grupo também 
se deslocou a 40 escolas secundárias de Macau para realizar seminários sobre o “Exame Unificado 
de Acesso”, recebendo mais de 9,800 participantes.  

A fim de melhorar os respectivos 
trabalhos do Exame, o GAES organizou os 
responsáveis administrativos, 
informáticos e técnicos do College 
Entrance Examination Centre e National 
Chi Nan University de Taiwan, e do The 
Education Examinations Authority of 
Guangdong Province da Província de Guangdong, para partilharem as experiências sobre o sistema 
de inscrição do exame unificado, a definição das provas, os trabalhos de correcção do exame, as 
medidas de segurança e confidencialidade, a organização da sala e da vigilância, o mecanismo de 
recurso, etc., tornando-as como referência para os trabalhos do Exame.  
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3. Promoção activa no exterior e procura de oportunidades de cooperação 

Organização da delegação dos dirigentes das instituições do ensino superior de Macau 

para intercâmbio e visita ao Brasil 

Para reforçar os conhecimentos das instituições do ensino superior sobre o desenvolvimento 
do ensino superior dos países de língua portuguesa, promover o intercâmbio e a cooperação entre 
as instituições do ensino superior de Macau e destes, o GAES, organizou, em meados de Outubro, 
uma delegação de dirigentes das dez instituições do ensino superior de Macau, que efectuou uma 
visita de estudo às cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Através da visita, além de criarem 
uma ligação entre as instituições de Macau e do Brasil, esta deu-lhes a oportunidade de 
conhecerem melhor a história e a situação do desenvolvimento do ensino superior do Brasil, 
permitindo, ainda, que as instituições deste país conheçam profundamente a situação do ensino 
superior e as instituições de Macau.  

Em resultado da visita, os dois lados pensam que é possível intensificar a respectiva 
cooperação no futuro, para promover o fomento conjunto dos dois lados, na área do ensino 
superior. 

  
 Universidade de São Paulo Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 

Participação em exposições internacionais de educação realizadas 

no Interior da China e no exterior 

O GAES organizou em Março as cinco 
instituições do ensino superior de Macau 
(Universidade de Macau, Instituto Politécnico de 
Macau, Instituto de Formação Turística, 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e 
Universidade da Cidade de Macau) para 
participarem na “19ª. Edição da China 
International Education Exhibition Tour” realizada 
em Pequim, apresentando aos estudantes do 19ª. Edição da China International Education 

Exhibition Tour 
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Interior da China a generalização do ensino 
superior de Macau, permitindo-lhes conhecer as 
informações sobre a admissão das instituições do 
ensino superior de Macau.  

Além disso, o GAES organizou também, em 
Setembro de 2014, as seis instituições do ensino 
superior de Macau (Universidade de Macau, 
Instituto Politécnico de Macau, Instituto de 
Formação Turística, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Universidade de São José e 
Universidade da Cidade de Macau) para participarem na “39th Korea Study Abroad Fair”, 
permitindo aos estudantes de outros países, e seus encarregados, conhecerem a situação do 
ensino superior de Macau. A delegação visitou também o campus da Hanyang University, em Seoul, 
e teve encontros com os representantes desta universidade, de modo a conhecer melhor a 
situação de estudo e de vida dos estudantes do Interior da China e de Macau na Coreia do Sul e, 
ainda, a oportunidade de cooperação.  

 

Coordenação das Acções de Recrutamento de Estudantes das Instituições do 

Ensino Superior de Macau no Interior da China 

As seis instituições do ensino superior de 
Macau (Universidade de Macau, Instituto 
Politécnico de Macau, Instituto de Formação 
Turística, Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau, Universidade da Cidade de Macau e 
Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau) 
foram autorizadas a admitir os estudantes do 
Interior da China. O GAES, além de prestar apoios 
aos respectivos trabalhos de divulgação, organizou 
os representantes das referidas instituições do 
ensino superior, entre Março e Abril, para 
realizarem as sessões de esclarecimento sobre o 
recrutamento em Pequim, Dalian, Guiyang e 
Kunming, reforçando a divulgação.  

No ano lectivo de 2014/2015, as seis 
instituições do ensino superior de Macau foram 
autorizadas a admitir 5,802 estudantes do Interior 
da China. Dos 3,893 estudantes matriculados, 265 

Visite a Hanyang University, Coreia do Sul 

Seminário em Pequim 

Seminário na Província de Guizhou 
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frequentaram cursos pré-universitários, 1,977 cursos de licenciatura, 1,333 cursos de mestrado e 
318 encontravam-se a frequentar cursos de doutoramento. O número total dos estudantes 
matriculados aumentou 6,3% em relação ao ano lectivo de 2013/2014.  

 

Assinatura do Memorando de Cooperação com 

o Departamento de Educação da Província de Guangdong 

O GAES, em Janeiro, organizou encontros em Guangzhou, entre os dirigentes das dez 
instituições do ensino superior de Macau e o Departamento de Educação da Província de 
Guangdong, discutindo conjuntamente o futuro rumo de intercâmbio e cooperação, entre as 
instituições do ensino superior da Província de Guangdong e Macau. Depois das negociações 
detalhadas, em 16 de Julho de 2014, foi assinado o “Memorando de Cooperação do Reforço no 
Ensino Superior entre Guangdong e Macau”, para estabelecer o mecanismo de comunicação entre 
os serviços administrativos do ensino superior de Guangdong e Macau, criando condições 
favoráveis para aprofundar o intercâmbio e a cooperação, nos aspectos diversificados e a vários 
níveis, entre as instituições dos dois lados.  

 

Realização do Fórum do Ensino Superior de Macau e Taiwan 

Para reforçar a comunicação sobre o ensino superior entre Macau e Taiwan, permitindo aos 
trabalhadores do ensino superior de Macau e Taiwan partilharem as suas opiniões sobre o 
desenvolvimento do ensino superior dos dois territórios, aprofundar o conhecimento de Taiwan 
sobre o mecanismo de garantia de qualidade do ensino superior de Macau e levar Taiwan a 
reconhecer plenamente os diplomas das instituições do ensino superior de Macau, a Associação 
para a Promoção do Pessoal do Ensino Superior de Macau foi encarregado pelo GAES de realizar, 
em 30 de Novembro, no Salão de Convenções do Centro de Ciência de Macau, o 1º Fórum do 
Ensino Superior de Macau e Taiwan. Os principais temas de discussão foram a garantia de 
qualidade do ensino superior, a formação dos quadros qualificados, o desenvolvimento do ensino 
superior, etc. 

 

4. Promoção do desenvolvimento profissional do pessoal docente e trabalhadores, e o 

aperfeiçoamento das instituições do ensino superior 

Apoio financeiro às instituições, pessoal docente e associações 

Para promover o desenvolvimento contínuo do ensino superior de Macau e o 
desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente, o GAES atribuiu apoios 
financeiros, optimizando as instalações escolares e os equipamentos pedagógicos, promovendo a 
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participação do pessoal docente nas actividades académicas e ajudando as instituições e 
associações a realizar os projectos para o desenvolvimento do ensino superior de Macau. Os 
seguintes são os projectos das instituições e associações subsidiados em 2014: 

Instituições do 
Ensino Superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Universidade de 
Ciência e 

Tecnologia de 
Macau 

Realização do seminário na Biblioteca da 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau $313,329.00 

Assuntos sobre o subsídio para o projecto de 
investigação $1,860,000.00 

Realização da Conferência Académica de 
“Inaugural Conference of the Specialty Committee 
on Immunology of Traditional Chinese Medicine of 

World Federation of Chinese Medicine Societies 
cum the First Annual Meeting” 

$863,602.04 

Participação dos docentes e investigadores nos 
seminários e publicação da dissertação (11 no 

total) 
$302,571.12 

Compra de onze bases de dados digitais para 
serem usadas pelos membros da “Aliança das 

Bibliotecas das Instituições do Ensino Superior de 
Macau” 

$6,768,663.89 

Universidade de 
São José 

Participação dos docentes e investigadores nos 
seminários e publicação da dissertação (18 no 

total) 
$284,105.30 

Macau Sociedade 
de Engenharia 

Biomédica 

Realização do Fórum de Engenharia Biomédica em 
Macau $45,100.00 

Delegação de intercâmbio de Engenharia 
Biomédica para Singapura $44,000.00 

Associação para a 
Promoção do 

Pessoal do Ensino 
Superior de 

Macau 

Realização do projecto de investigação “Análise da 
Situação de Aprendizagem e do Estado de 

Adaptação dos Estudantes de Macau em Taiwan e 
no Interior da China” 

$443,800.00 

Associação 
Internacional da 

Troca de Cultura e 
Educação de 

Macau 

Realização de visitas de estudo às instituições do 
ensino superior da Província de Sichuan $50,000.00 

Nursing 
Education 

Association of 
Macao 

Realização da Conferência Académica sobre o 
“Valor Essencial do Sector de Enfermagem” $16,318.30 

Total: $10,991,489.65 
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 Inaugural Conference of the Specialty Committee Realização de visitas de estudo às instituições do 
 on Immunology of Traditional Chinese Medicine ensino superior da Província de Sichuan da  
 of the World Federation of ChineseMedicine Societies Associação Internacional da Troca  
 cum the First Annual Meeting de Cultura e Educação de Macau 

  
 Valor Essencial do Sector de Enfermagem Realização do Fórum de Engenharia Biomédica 
  em Macau 

 

Apoio à optimização do ambiente e das condições pedagógicas 

Para apoiar as instituições do ensino superior de Macau no desenvolvimento sustentável, o 
GAES forneceu recursos às instituições, melhorando as instalações do campus e os equipamentos 
pedagógicos. O GAES ainda ajuda as mesmas a aperfeiçoar as condições pedagógicas, para 
proporcionar aos docentes e estudantes um melhor ambiente de aprendizagem e de ensino. Os 
seguintes são os projectos de optimização das instituições subsidiados em 2014: 

Instituições do 
Ensino Superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Universidade de 
Ciência e 

Tecnologia de 
Macau 

Aquisição de equipamentos pedagógicos das salas 
multimédia e substituição de equipamentos das 

salas 
$2,850,000.00 

Criação de nova sala de cozinha e alimentos da 
Faculty of Hospitality and Tourism Management, e 

aquisição dos respectivos equipamentos 
pedagógicos especiais 

$2,250,000.00 
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Instituições do 
Ensino Superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Universidade da 
Cidade de Macau Aquisição de livros e equipamentos da biblioteca $2,900,000.00 

Universidade de 
São José 

Aquisição de equipamentos para o curso de 
design, sistemas e equipamentos da biblioteca $1,070,000.00 

Melhoramento do campo de basquetebol $260,000.00 

Instituto de 
Enfermagem 
Kiang Wu de 

Macau 

Aquisição de modelos e equipamentos 
pedagógicos, equipamentos informáticos e artigos 

desportivos para os estudantes 
$3,120,000.00 

Instituto de 
Gestão de Macau 

Substituição de equipamentos pedagógicos e 
sistemas eléctricos $623,000.00 

Total: $13,073,000.00 

O GAES enviou periodicamente o pessoal às instituições para inspecção e verificação da 
realização dos vários planos de apoio financeiro, a fim de aproveitar com eficiência os recursos.  

 

Fornecimento de Formação ao pessoal da linha de frente 

Para ajudar o pessoal das instituições do ensino superior de Macau a terem mais técnicas no 
tratamento dos casos de crise e das emoções humanas, realizou-se em Outubro o “Workshop 
sobre o tratamento dos casos de crise estudantis”. Participaram no Workshop 38 agentes de 
aconselhamento aos estudantes, assistentes sociais, e respectivo pessoal de apoio, das oito 
instituições do ensino superior de Macau. 

Além disso, para reforçar o conhecimento dos trabalhadores das instituições do ensino 
superior sobre o problema de crises de saúde mental e aprofundar técnicas de avaliação, 
intervenção e respectivas estratégias de tratamento, foi realizado em Novembro o “Workshop 
sobre o tratamento dos casos de crise”, o qual recebeu 17 agentes de aconselhamento aos 
estudantes, assistentes sociais e respectivo pessoal de apoio, das seis instituições do ensino 
superior de Macau.  

  
 Workshop sobre o tratamento dos casos de crise estudantis Workshop sobre o tratamento dos casos de crise 
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Capítulo 6. Aumento da Qualidade do Ensino Superior 
 

Com a atenção voltada para a qualidade do ensino superior, o GAES estudou as experiências de outras 
regiões e incumbiu as instituições profissionais de fazerem investigações, para preparar a futura 
implementação do regime de avaliação do ensino superior, assegurar eficazmente e aumentar 
constantemente a qualidade do ensino das instituições, criando condições favoráveis para a formação de 
quadros qualificados.  

 

1. Promoção do regime de avaliação e construção de garantia o qualidade do ensino superior 

Criação sistemática do Regime de Avaliação do Ensino Superior de Macau 

Para o aperfeiçoamento permanente da qualidade do ensino superior de Macau, o GAES 
planeia, activamente, criar um mecanismo de garantia da qualidade do ensino superior de Macau. 
Assim sendo, o GAES encarregou o Hong Kong Council for Accreditition of Academic and Vocational 
Qualifications de elaborar as orientações sobre a área e os conteúdos da avaliação, para os 
respectivos projectos do “Regime de Avaliação do Ensino Superior” de Macau no futuro, incluindo 
as orientações sobre a avaliação da instituição, da auditoria à qualidade das instituições, da 
acreditação dos cursos e também a orientação sobre a avaliação externa das instituições. Em 
Outubro, o GAES convidou a equipa de investigação para apresentar as respectivas orientações às 
instituições do ensino superior, permitindo às instituições conhecerem claramente os detalhes de 
aplicação das orientações e efectuarem estudos e análises detalhadas.  

 

Realização do Plano-Piloto 

A fim de verificar a aplicabilidade e a operacionalidade das orientações de avaliação, 
aperfeiçoar o regime de avaliação e a regulamentação do funcionamento, o GAES iniciou, por fases, 
o plano-piloto da avaliação. Realizou-se, em 2014, a primeira fase de investigação sobre a 
“acreditação dos cursos”. Simultaneamente, a equipa de investigação organizou workshops para o 
pessoal de avaliação da instituição, permitindo-lhe conhecer melhor o procedimento dos trabalhos 
de avaliação e a aplicação das respectivas orientações, garantindo o desenvolvimento sustentável 
dos trabalhos de avaliação do ensino superior de Macau.  

 

Elaboração do “Indicador de Competência e de Qualidade” 

O princípio de “ter por base os resultados” é considerado o rumo do regime de avaliação. Por 
essa razão, o GAES encomendou às entidades académicas a elaboração do “Indicador de 
Competência e de Qualidade”, servindo como uma base referencial para a implementação do 
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regime de avaliação do ensino superior. Em 2014, o provisório “Enquadramento de indicadores 
para as capacidades gerais” do regime de avaliação do ensino superior foi concluído e, depois de 
recolhidas e organizadas as opiniões das instituições, a equipa de investigação já ajustou 
apropriadamente os respectivos conteúdos do enquadramento.  

 

Participação nos encontros anuais das organizações da garantia de qualidade 

O GAES, em 2014, enviou pessoal para participar nos encontros anuais das organizações da 
garantia de qualidade, nomeadamente, “International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education” (INQAAHE), a maior organização internacional de garantia de qualidade e 
“Asia-Pacific Quality Network” (APQN). Através da participação nos encontros anuais, o GAES pode 
conhecer as informações actualizadas, as opiniões e análises dos especialistas e as experiências 
baseadas na prática, no que diz respeito à garantia de qualidade do ensino superior, tomando 
como referência as experiências das diferentes regiões para a definição do regime de avaliação do 
ensino superior de Macau.  

 

2. Acompanhamento contínuo do funcionamento das instituições 

Auditoria do Funcionamento dos Cursos do Ensino Superior Local e Não Local 

O pessoal do GAES, entre Março e Maio, e Outubro e Novembro, procederam aos trabalhos 
de auditoria para os cursos locais e não locais, realizados em Macau, das dez instituições do ensino 
superior de Macau e seis organizações de cooperação, verificando 133 cursos e 166 turmas no 
total, para conhecer as circunstâncias dos cursos, garantir o funcionamento normal e satisfizer os 
requisitos da lei e as regras definidas no despacho do curso.  

As circunstâncias de auditoria dos cursos de 2014 são as seguintes: 

Tipo de curso 

2º semestre do ano lectivo 
de 2013/2014 

1º semestre do ano lectivo 
de 2014/2015 

Número de 
cursos 

Frequência 
Número de 

cursos 
Frequência 

Curso local 53 64 46 55 

Curso 
não-local 20 27 14 20 

Total 73 91 60 75 
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Análise do Relatório Anual das Instituições do Ensino Superior de Macau 

As organizações do ensino superior devem entregar, por lei, aos respectivos serviços públicos 
do Governo da RAEM, o relatório anual e esclarecer os detalhes das diversas actividades. O GAES 
deve analisar e comparar o referido relatório, para conhecer mais aprofundadamente o 
funcionamento e o desenvolvimento das instituições do ensino superior.  

Em 2014, o GAES criou um grupo de trabalho, para analisar, de acordo com as instruções 
internas, o relatório anual entregue pelas dez instituições do ensino superior do ano lectivo de 
2012/2013. Ao mesmo tempo, com base nos relatórios anuais entregues, o GAES fez pareceres de 
análise pormenorizados para cada instituição e entregou-os junto aos representantes das 
instituições do ensino superior para consultarem e acompanharem.  
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Capítulo 7. Construção da Plataforma Informática do Ensino 
Superior 

 

As informações aperfeiçoadas favorecem a revelação clara do estado, características, nível e natureza 
das coisas, servindo como uma referência importante. Assim, o GAES continua a aperfeiçoar o sistema da 
base de dados do ensino superior, a melhorar os trabalhos de recolha, das estatísticas e da gestão das 
informações do ensino superior, a elaborar o sistema de indicadores do ensino superior, a recolher, por 
ordem, as informações sobre os quadros qualificados e iniciar os respectivos estudos e a integrar e 
aperfeiçoar a plataforma de publicação das várias informações do ensino superior, para fornecer serviços 
melhores e sistemáticos.  

 

Aperfeiçoamento Contínuo da Base de Dados dos Recursos Humanos Qualificados 

do Ensino Superior 

O GAES criou, em 2013, a Base de Dados dos Recursos Humanos Qualificados do Ensino 
Superior que abrange conteúdos como “Situação actual dos quadros qualificados”, “Provimento 
dos quadros qualificados” e “Necessidades do mercado em recursos humanos”, para fornecer 
informações relativas aos residentes, especialmente os estudantes preparados para se inscreverem 
em cursos de ensino superior, os seus encarregados e as instituições do ensino superior de Macau.  

Em 2014, além de continuar a realizar as investigações relativas e os trabalhos de recolha de 
dados para a renovação dos mesmos, o GAES lançou o “Inquérito de acompanhamento após a 
graduação dos estudantes do ensino superior de Macau”, para conhecer a situação de trabalhos 
dos graduados do ensino superior de Macau, especialmente, os sectores onde estão empregados, 
os seus cargos, o salário e os seus planos de continuação dos seus estudos no futuro, entre outros, 
de modo a depreender de um modo geral os fluxos dinâmicos e as tendências de mudança dos 
recursos humanos qualificados de Macau após a graduação. Simultaneamente, em 2014, foram 
concluídos, sucessivamente, os trabalhos de investigação sobre a situação da procura de quadros 
qualificados do ensino superior dos sectores de “Tradução”, “Contabilidade”, “Engenharia” e da 
“Segunda fase da área de Hotelaria”. As informações relativas foram comparadas com os dados do 
estado actual dos recursos qualificados e da oferta dos mesmos de Macau, com vista à previsão da 
situação da oferta e procura dos quadros qualificados nos diversos sectores de Macau.  

Para permitir aos residentes obter, de uma forma eficaz, informações relativas, em 2014, o 
GAES continuou a enriquecer o conteúdo da página electrónica da “Base de Dados dos Recursos 
Humanos Qualificados do Ensino Superior” e actualizar os respectivos dados, os quais foram 
divulgados oportunamente à população, de modo a aprofundar e aperfeiçoar conteúdo da base de 
dados.  
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Definição dos Indicadores do Ensino Superior 

Para melhor reflectir as circunstâncias do ensino superior de Macau, o GAES actualiza e 
aperfeiçoa, em permanência, os dados sobre os indicadores estatísticos do ensino superior e, 
comparando e analisando esses dados com o exterior, o GAES observa o desenvolvimento do 
ensino superior de Macau. Em 2014, o GAES concluiu a elaboração do “Relatório dos Indicadores 
do Ensino Superior de Macau – Ano Lectivo 2013/2014”, cujo conteúdo é constituído por três 
partes: “Indicadores do ensino superior de Macau”, “Indicadores do ensino superior das dez 
instituições do ensino superior de Macau” e “Comparação internacional dos indicadores do ensino 
superior de Macau”.  

 

Aperfeiçoamento da Base de Dados para o Ensino Superior 

O GAES recolheu, sistematicamente, as informações dos docentes, pessoal não docente, 
investigadores e estudantes de ensino superior, através do aperfeiçoamento das formas e meios de 
recolha dos dados do ensino superior, procedendo às estatísticas como referência para o Governo 
da RAEM, para as instituições de Macau e para o pessoal pedagógico e investigador, de modo a 
promover o desenvolvimento e estudo do ensino superior de Macau e fornecer ao público os 
dados do ensino superior mais completos. Para mais informações, pode consultar o website em: 
http://www.gaes.gov.mo/mhedb/.  

 

Revista do Ensino Superior de Macau 

Para permitir aos residentes conhecerem a situação sobre o ensino superior e as instituições 
do ensino superior, o GAES continuou a publicar a “Revista do Ensino Superior de Macau”, em 2014. 
Além de temas relacionados com o ensino superior, inclui a apresentação das organizações 
especiais e cursos das instituições de Macau, a partilha de experiências de aprendizagem dos 
estudantes, a apresentação das actividades dos estudantes do ensino superior, as informações 
relativas ao prosseguimento de estudos e a mostra de obras próprias.  

Há duas versões desta Revista, uma em Chinês e outra internacional, no intuito de alcançar 
todas as pessoas de Macau e do exterior, para dar a conhecer o desenvolvimento do ensino 
superior de Macau e ajudar os estudantes que preparam o seu ingresso no ensino superior, e 
respectivos familiares, na obtenção de mais informações sobre as instituições do ensino superior, 
construindo uma plataforma de comunicação e partilha de experiências de crescimento para os 
docentes e estudantes do ensino superior.  

Para mais informações, pode consultar o website em: http://www.gaes.gov.mo/publish/p3.  
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Anexos 
Anexo 1: Actividades principais sobre o prosseguimento dos estudos realizadas pelo GAES em 

2014 

Projecto Introdução 

Sessões de Esclarecimento 
sobre o Prosseguimento dos 
Estudos e os Exames Públicos 
do Exterior (doze sessões no 

total) 

Incluindo sessões dos países: Interior da China, Estados Unidos da 
América, Portugal, Espanha, Austrália, Reino Unido, França, 
Alemanha e Canadá, etc; e também sessões dos exames públicos, o 
IELTS, o TOEFL,e o TOEIC. Esta actividade atraiu a participação de 691 
pessoas. 

Sessão de Esclarecimento 
sobre o prosseguimento de 
estudos no Interior da China 

Foram convidados os antigos alunos de Macau que estudam em 
Guangdong, Tianjin, Pequim, Xangai, Jiangsu, Namquim, Sichuan, 
Fujian, Zhejiang e Hubei para partilharem as suas experiências de 
aprendizagem e vida com os recém-graduados do ensino secundário 
complementar, admitidos pelas instituições de ensino superior do 
Interior da China, e apresentarem as condições gerais de inscrição e 
as respectivas observações.  

Sessão de Esclarecimento 
sobre o prosseguimento de 
estudos no Interior da China 

para os estudantes 
recomendados 

Foram convidados os respectivos representantes de associações 
estudantis do ensino superior para partilharem com os estudantes 
recomendados as suas vidas universitárias, para efeitos de melhor 
conhecimento do prosseguimento de estudos no Interior da China.  

Sessão de Esclarecimento 
sobre o prosseguimento de 

estudos na Suíça 

Foi convidado o representante do Consulado-Geral da Suíça em Hong 
Kong, para explicar os requisitos de acesso, a vida escolar, as 
propinas, os meios de candidatura às bolsas de mérito e o visto, entre 
outros pontos de interesse. Participaram na sessão 60 pessoas. 

Sessão de Esclarecimento 
sobre o prosseguimento de 
estudos nas instituições de 
Ensino Superior de Pequim 

Os representantes das 15 instituições de ensino superior de Pequim 
apresentaram aos estudantes e docentes de Macau a situação geral 
das suas escolas, a configuração das disciplinas, as bolsas de mérito e 
bolsas de subsídio, padrões de recrutamento de estudantes, bem 
como as políticas e medidas para a formação dos estudantes de 
Macau, entre outros, contando com a participação de 60 pessoas.  

“Partilhar experiências com 
os outros – Sessões de 

Partilha de Experiências de 
Estudo dos Antigos Alunos” 

(duas sessões) 

Nas sessões, foram convidados respectivamente os antigos alunos de 
Macau, que estudaram no Interior da China (Pequim, Xangai, e 
Guangdong), Macau, Hong Kong, Taiwan, Estados Unidos da América, 
Canadá, Reino Unido, Portugal, Austrália e Japão, que partilharam as 
suas experiências, para permitir que os recém-graduados do ensino 
secundário complementar conheçam  mais sobre a situação do 
prosseguimento de estudos nas diferentes regiões. As duas sessões 
da actividade atraíram a participação de 247 pessoas. 
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Projecto Introdução 

“Propósito de estudar — 
Seminário de 

Aconselhamento para o 
Prosseguimento de Estudos 
após o Ensino Secundário 

Complementar” (As palestras 
foram realizadas nas escolas 

secundárias, de forma 
itinerante) 

As palestras foram organizadas, de forma itinerante nas escolas 
secundárias de Macau, pelo GAES e realizadas pelo Gabinete 
Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, tendo 
como objectivo incentivar os estudantes do ensino secundário 
complementar a elaborarem apropriadamente os seus planos de 
estudos. Nas respectivas actividades participaram 5,460 estudantes 
das 33 escolas secundárias de Macau.   
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Anexo 2: “Vida Enriquecida 2014 – Série de actividades diversificadas das férias de Verão para os 
estudantes do ensino superior de Macau” 

Nome e Data da 
actividade  

Número de 
participantes 

Entidade 
organizadora 

Conteúdo e resultados das 
actividades 

Experiência cultural 

1 

Viagem Cultural 
para Jovens de 
Macau, Hong 

Kong e 
Guangdong 

 
De 9 a 18 de 

Julho de 2014 

138  
(inclui 20 

estudantes 
de Macau) 

Entidade 
co-organizadora: 
 GAES 
 Departamento de 

Cultura da Província 
de Guangdong 
 Home Affairs Bureau 

de Hong Kong 

 Conteúdo: Visitas a pontos turísticos 
e culturais e museus de Macau, 
Hong Kong, Guangdong e Província 
de Hunan; apreciação de 
espectáculos artísticos e culturais e 
produção de artigos de arte 
cerâmica.  
 Resultado: Reforçou os 

conhecimentos dos estudantes de 
ensino superior sobre as culturas e a 
situação actual da China, 
promovendo o intercâmbio e a 
cooperação entre os estudantes de 
ensino superior dos três territórios. 

2 

Partida para 
“Gansu” 

 
De 13 a 22 de 
Julho de 2014 

30 

Entidade 
organizadora: GAES 
 
Entidade realizadora: 
Northwest University 
for Nationalities 

 Conteúdo: Participação nas palestras 
temáticas, visitas a empresas 
famosas da Cidade de Lanzhou da 
Província de Gansu, visitas às 
prefeituras autónomas das minorias 
étnicas de Linxia e Gannan e 
participação nas actividades de 
experiência cultural. 
 Resultado: Aprofundou os 

conhecimentos dos estudantes 
sobre a vida de diferentes etnias da 
China, promovendo o intercâmbio 
com os estudantes locais. 

Aprendizagem de línguas 

3 

Aprender 
Mandarim em 

Fujian 
 

De 20 de Julho 
a 9 de Agosto 

de 2014 

17 

Entidade 
organizadora: GAES 
 
Entidade realizadora: 
Huaqiao University 

 Conteúdo: Participação nos cursos 
de mandarim, de língua e cultura e 
nas palestras culturais; visitas a 
famosas empresas locais e 
excursões a lugares históricos e 
culturais. 
 Resultado:  Aperfeiçoou a 

capacidade comunicativa em 
mandarim, para estabelecer uma 
base para enfrentar a sociedade no 
futuro 
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Nome e Data da 
actividade  

Número de 
participantes 

Entidade 
organizadora 

Conteúdo e resultados das 
actividades 

4 

Viagem à 
Austrália para 
Formação em 
Língua Inglesa 

 
De 21 de Julho 
a 22 de Agosto 

de 2014 

24 

Entidade 
organizadora: GAES 
 
Entidade realizadora: 
Pridehill Innovations 
Pty Ltd. 

 Conteúdo: Participação no curso de 
língua na University of Queensland, 
Austrália e intercâmbio com as 
associações de estudantes de 
Macau, criadas na Austrália.  
 Resultado: Reforçou a proficiência 

de inglês dos estudantes, promoveu 
o intercâmbio entre os estudantes 
de Macau e da Austrália e alargou a 
visão internacional. 

Educação sobre a realidade nacional 

5 

Viagem “À 
Procura das 

Raízes” – 
“Jiangxi” 

 
De 1 a 10 de 

Agosto de 2014 

38 

Entidade 
organizadora: GAES 
 
Entidade realizadora: 
Gabinete para os 
Assuntos dos Chineses 
Ultramarinos da 
Província de Jiangxi 

 Conteúdo: Participação nas 
palestras temáticas, nas actividades 
promovidas, como por exemplo, a 
ópera da colheita do chá e danças 
de Ganzhou e nas visitas guiadas 
aos pontos históricos e culturais de 
Ganzhou.  
 Resultado: Promoveu o intercâmbio 

entre os estudantes dos dois 
territórios e aprofundou o 
conhecimento sobre o regime 
político, a economia, o regime 
jurídico, a educação, a história e a 
cultura do país. 

6 

Pesquisa em 
“Harbin” 

 
De 17 a 26 de 

Agosto de 2014 

40 

Entidade 
organizadora: GAES 
 
Entidade realizadora: 
Harbin Institute of 
Technology 

 Conteúdo: Participação nas 
palestras temáticas, visitas a 
famosas empresas locais, excursões 
a lugares históricos e culturais e 
actividades de intercâmbio com os 
seus estudantes.  
 Resultado: Promoveu o intercâmbio 

entre os estudantes dos dois 
territórios, aprofundando o 
conhecimento sobre a realidade do 
regime político, economia, regime 
jurídico e educação do país. 
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Anexo 3: Lista de premiados da “Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino 
Superior de Macau 2014” 

Grupo Prémio Equipa premiada/ estudante 

Masculino 

Vencedora do torneio da Taça 
de Ouro Universidade de Macau 

2.º do torneio da Taça de Ouro Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 

3.º do torneio da Taça de Ouro Universidade de São José 

4.º do torneio da Taça de Ouro Instituto Politécnico de Macau 
Vencedora do torneio do 

Prato de Prata Escola Superior das Forças de Segurança de Macau 

Melhor Marcador 

Wu Ka Hou (Universidade de São José) 
Melhor Marcador de Três Pontos 

Melhor Ressaltador 

Melhor marcador 
(em média, por jogo) 

Melhor marcador dos três pontos 
(em média, por jogo) 

Ng I Lam 
(Escola Superior das Forças de Segurança de Macau) 

Melhor Ressaltador 
(em média, por jogo) Wu Ka Hou (Universidade de São José) 

Melhor atleta 

Lao Fu In (Universidade de Macau) 

Wu Xuming (Instituto Politécnico de Macau) 

Kong Hou In (Instituto de Formação Turística) 
Ng I Lam 

(Escola Superior das Forças de Segurança de Macau) 
Xue Jihan (Universidade da Cidade de Macau) 

Wu Ka Hou (Universidade de São José) 
Wong Wai Kin 

(Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) 

Feminino 

Vencedora Universidade de Macau 
Melhor marcador 

(em média, por jogo) Ng Ka Ian 
(Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) Melhor marcador dos três pontos 

(em média, por jogo) 
Melhor Ressaltador 

(em média, por jogo) 
Hu Yeqing 

(Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) 

Melhor atleta 

Mak I Tong (Universidade de Macau) 

Pang Cheng Si (Universidade de São José) 
Ng Ka Ian 

(Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau)   
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Anexo 4: Lista de premiados da 10ª edição do “Concurso de Composição de Textos para 
Estudantes das Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Prémio 
Comentário Poesia 

Nome do 
estudante 

Instituição 
Nome do 
estudante 

Instituição 

1.º Chen Jujun Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Zhao Xin Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

2.º Xie Li Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Hong Longwei Universidade de Macau 

3.º Cheong Mei In Universidade de Macau Jiang Chendi Universidade de Macau 

4.º Chen Sheng 
biao Universidade de Macau Wang 

Chunyang 
Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Prémio de 
Mérito 

Ieong Chio 
Keng Fudan University Chang Yue Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Tu Xinyu Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Chen Jujun Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Sun Yue Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Liu Yining Universidade de Macau 

Huang Danni Instituto Politécnico de 
Macau Qin Zhihao Universidade da Cidade 

de Macau 

Chan Lam National Cheng Kung 
University Lei Weng Si Universidade de Macau 

Chan Chi 
Weng Wuhan University Leong Chon 

Kit Peking University 

Prémios de 
Excelência 

Wang Sijie Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Wu Zongru Universidade da Cidade 

de Macau 

Li Caiwei Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Io Weng Lam Beijing Normal 

University 

Shi Qianyun Universidade de Macau Bao Jintao Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Xiang Yang Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Xu Ziqi Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Tou Soi Ieng East China Normal 
University Wu Junli Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Su Dan Instituto Politécnico de 
Macau Liu Hengyi Instituto Politécnico de 

Macau 

Liu Xuan Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Li Ang Universidade de Macau 

Wang Jianuo Universidade de Macau Pang Peiqi Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Sou Sam U Central University of 
Finance and Economics An Wen Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Hu Bixia Universidade de Macau Zhou Zitong Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 
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Anexo 5: Lista de premiados da 12ª edição do “Concurso de Debate entre Estudantes das 
Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Grupo Grupo de cantonense Grupo de mandarim 

1.º Universidade de Macau Instituto Politécnico de Macau 

2.º Instituto Politécnico de Macau Universidade de Macau 

3.º Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau 

Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau 

Melhor 
orador da 

sessão final 

Jogo de disputa do 1º lugar: Tang Kai 
Chong (Universidade de Macau) 

Jogo de disputa do 1º lugar: Chen Yuhan 
(Instituto Politécnico de Macau) 

Jogo de disputa do 3º lugar: Zhang 
Jiahua (Universidade de Ciência e 

Tecnologia de Macau) 

Jogo de disputa do 3º lugar: Chang Hao 
(Universidade de Ciência e Tecnologia de 

Macau) 
Melhor 

orador da 
sessão 

semi-final 
 

1.ª sessão: Kou Man Hou 
(Instituto Politécnico de Macau) 

1.ª sessão: Xu Yangqing 
(Universidade de Macau) 

2.ª sessão: Iong Pok San 
(Universidade de Macau) 

2.ª sessão: Yang Wanyu 
(Instituto Politécnico de Macau) 

Melhor 
orador da da 

sessão 
eliminatória 

Kuan Ka Hei 
(Instituto Politécnico de Macau) 

Chen Yuhan 
(Instituto Politécnico de Macau) 

Lou Chi Weng (Universidade de Macau) Jiang Yixue (Universidade de Macau) 

Liu Jianhui (Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau) 

Chang Hao (Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau) 

Kou Man Hou 
(Instituto Politécnico de Macau) Lei Ka Kei (Universidade de Macau) 

Lei Ka Wan (Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau) 

Yin Mengdi (Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau) 

Tong Weng Sam 
(Instituto de Enfermagem Kiang Wu) -- 
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Anexo 6: Outras actividades estudantis realizadas em 2014 

Actividade Data 
Entidade 

organizadora 
Situação concreta da actividade 

1 Apreciação 
dos filmes 

1ª: entre Março e Abril 
2ª: entre Julho e 

Agosto 
3ª: Outubro 

GAES 

 Através da apreciação de filmes, 
divulgou junto dos estudantes 
uma visão sobre a vida e valores 
positivos. Os três filmes foram os 
seguintes: “Noé” (filme 3D), “The 
Fault in Our Stars” e “My Voice My 
Life”. Foram distribuídos 717 
bilhetes. 

2 

Sessão de 
Partilha 

“Escalar o 
pico da 

montanha‧
Vida” 

22 de Novembro GAES 

 Através da partilha de experiências 
na actividade de escalar as 
montanhas, tais como, a criação 
preliminar da actividade, a sua 
realização e o processo de subir a 
montanha até chegar ao pico com 
sucesso, visa, ainda, incentivar, 
nesta mesma sessão, os 
estudantes a atreverem-se a 
concretizar os seus sonhos. 

3 

Apreciação de 
Filmes 

Excelentes do 
Interior da 

China 

Novembro 

Associação 
Promotora de 

Media de 
Macau 

 O comentário escrito, após a 
apreciação da “12.ª Exposição de 
Filmes Excelentes do Interior da 
China”, relacionado com o 
Concurso “Taça do Lótus de Ouro”, 
foi co-organizado pelo GAES. Em 
meados de Outubro, ajudou a 
distribuir os bilhetes para o filme. 
 Organizou mais oito sessões no 

Centro dos Estudantes do Ensino 
Superior para que os interessados 
pudessem apreciar os filmes 
gratuitamente, uma vez que as 
sessões anteriormente realizadas 
foram recebidas com entusiasmo. 
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Actividade Data 
Entidade 

organizadora 
Situação concreta da actividade 

4 

Actividade 
Divulgadora 

do “61º 
Grande 

Prémio de 
Macau” 

Antes da realização 
do “61º Grande Prémio 

de Macau” 

Comissão do 
Grande 

Prémio de 
Macau 

 O GAES ajudou a divulgar a 
respectiva actividade, a saber: 
divulgou o “Concurso de Design do 
jogo temático do Grande Prémio 
de Macau” e a actividade de Visita 
ao Edifício do Grande Prémio para 
“Conhecer o Grande Prémio de 
Macau”; solicitou às instituições 
do ensino superior de Macau que 
instalassem os cartazes de 
divulgação nos seus campus e 
distribuiu, de forma uniformizada, 
bilhetes para as sessões de 
treinos.  
 Além disso, a Comissão do Grande 

Prémio de Macau ofereceu 200 
bilhetes para as sessões de treinos 
de dois dias ao GAES, para 
permitir aos estudantes 
interessados de Macau que não 
estudam nas instituições locais, 
uma oportunidade de assistirem o 
Grande Prémio. Os estudantes 
podiam inscrever-se para a 
obtenção dos bilhetes através do 
“Blog para os Estudantes do 
Ensino Superior de Macau”. 
Registou-se uma participação 
activa. 
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Anexo 7: Carta de Qualidade 

Item Serviço 
Prazo 

(Dia útil) 

Taxa de 
sucesso 
prevista 

Número 
tratado 

Número 
tratado a 

tempo 

Número 
não 

tratado a 
tempo 

Tempo de 
tratamento 

médio 
(Dia útil) 

Taxa de 
sucesso real 

1 

Serviços de consulta sobre o prosseguimento dos estudos 

Consulta telefónica 2 98% 242 242 0 1 100% 

Consulta por e-mail 3 98% 28 28 0 1.3 100% 

Aconselhamento individual/ em 
pequenos grupos 3 100% 17 17 0 1 100% 

Pedido de dados sobre o 
prosseguimento de estudos da 
sala de informações 

20 
minutos 95% -- -- -- -- -- 

Pedido de dados sobre o 
prosseguimento de estudos fora 
da sala de informações 

3 95% -- -- -- -- -- 

2 

Pedido dos cursos de ensino superior ministrados em Macau 

Deslocação pessoal 2 (1) 80% 1 1 0 1 100% 

Telefone 2 (1) 80% 7 7 0 1 100% 

Por escrito (E-mail / Fax / Carta) 5 (2) 80% -- -- -- -- -- 

3 

Exame (em Macau) de admissão conjunta de candidatos (estudantes chineses residentes no estrangeiro, de Hong 
Kong, Macau e Taiwan) aos cursos de licenciatura das instituições de ensino superior da China 

Inscrição de exame 20 
minutos 90% 241 241 0 4.95 

minutos 100% 

4 
Exame (em Macau) de admissão de candidatos de pós-graduação das instituições de ensino superior da China 

Inscrição de exame 20 
minutos 90% 189 189 0 6.2 

minutos 100% 

5 

Pedido e atribuição sobre a candidatura a bolsas de mérito para estudos pós-graduados, da Comissão Técnica de 
Atribuição de Bolsas para Estudos Pós-Graduados 
Candidatura a bolsa de mérito 
para estudos pós-graduados de 
Macau 

25 
minutos 90% 458 458 0 12 

minutos 100% 

6 

Emissão de pareceres sobre a verificação de habilitações académicas 

Deslocação pessoal 30 
minutos 95% 31 31 0 9.9 

minutos 100% 

Telefone 2 95% 188 188 0 1 100% 

E-mail 5 85% 32 31 0 2.9 100% 

Por escrito 10 85% 2 2 0 10 100% 

Nota: 1. Se o interessado (caso telefone/deslocação pessoal) solicitar informações escritas (pedido excepcional de 
informações), o prazo máximo estimado para a conclusão do serviço pedido será dois dias úteis. Se a resposta 
for solicitada por escrito, trata-se, então, de uma “consulta escrita”. 

 2. Se a consulta ou a resposta precisar de tradução, para outra língua oficial ou para inglês, o prazo para a 
resposta estende-se por mais cinco dias úteis. 
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Anexo 8: Tratamento de Queixas, Sugestões e Reclamações 

Queixas, 
reclamações e 

sugestões para o 
GAES 

Prazo para 
resposta Nota 
(dias úteis) 

Número de 
tratamento 

Concluído 
a tempo 

Não 
concluído a 

tempo 

Hora de 
conclusão 

média (dias 
úteis) 

Taxa de 
sucesso 
actual 

Queixa 15 3 3 0 12 100% 

Sugestão 15 2 2 0 3 100% 

Reclamações 15 5 5 0 6.6 100% 
 

Queixas, 
reclamações e 
sugestões para 
outra entidade 

Prazo para 
resposta Nota 
(dias úteis) 

Número de 
tratamento 

Concluído 
a tempo 

Não 
concluído a 

tempo 

Hora de 
conclusão 

média (dias 
úteis) 

Taxa de 
sucesso 
actual 

Queixa 15 9 9 0 7.1 100% 

Sugestão 15 -- -- -- -- -- 

Reclamações 15 -- -- -- -- -- 

Nota: Nos casos onde o GAES teve de remeter os procedimentos de acompanhamento como o aconselhamento, 
aprovação, verificação ou pedidos de informação para uma outra entidade, a contagem do prazo para a 
resolução do caso é suspenso no dia da remissão, e a contagem continua no segundo dia útil após a recepção 
de resposta da respectiva entidade. 

 

Anexo 9: Respostas aos outros serviços públicos e residentes sobre as consultas da habilitação 
académica 

Formas de consulta Número 

Por escrito 305 

Telefone 179 

Deslocação pessoal 13 

Total 497 

 

Anexo 10: Pedidos para a Realização dos Cursos do Ensino Superior 

Em 2015, o GAES analisou 47 pedidos para autorização de cursos ou alteração do plano de 
estudos de cursos já existentes nas várias instituições do ensino superior de Macau. Destes, 
dezasseis foram aprovados, três não foram aprovados, doze foram cancelados, pelas instituições, 
e dezasseis estão em fase de análise. Para cursos do ensino superior ministrados em Macau, pelas 
instituições do ensino superior do exterior, foram apresentados 36 pedidos, incluindo a criação, 
alteração e renovação de alguns desses cursos, destes, 31 foram aprovados, um cancelado, pela 
instituição, e quatro estão a ser analisados. 
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Informações de contacto do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 

 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 

 Endereço: Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues  
n.os 614A - 640, Edifício Long Cheng,  
5.o a 7.o andares, Macau  
(c/entrada pela Rua de Goa, n.o 105) 

 Website: http://www.gaes.gov.mo/ 

 Tel: (853) 2834 5403 

 Fax: (853) 2831 8401 / 2832 2340 / 2837 0105 / 
     2870 1076 

 E-mail: info@gaes.gov.mo 

 Horário de expediente:  
De segunda a quinta-feira, das 09:00h às 13:00h, e das 14:30h às 17:45h; 
Sexta-feira, das 09:00h às 13:00h, e das 14:30h às 17:30h. 

 

 

Centro dos Estudantes do Ensino Superior 

 Endereço: Avenida do Conselheiro Ferreira de 
Almeida n.º 68-B, Edifício Va Cheong, R/C B, Macau 

 Tel: (853) 2856 3033 

 Fax: (853) 2856 3722 

 E-mail: cees@gaes.gov.mo 

 Horário de expediente:  
De terça a sexta-feira: das 10:30h às 19:00h;  
Sábado: das 11:00h às 18:00h. 
Descanso às Segundas-feiras, feriados públicos e 
tolerâncias de ponto. 
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Contactos das Instituições do Ensino Superior 

Instituições do 
Ensino Superior 

Telefone Fax E-mail Endereço 

Universidade de 
Macau 8822 8833 8822 8822 info@umac.mo Avenida da Universidade, 

Taipa, Macau 

Instituto Politécnico 
de Macau 2857 8722 2830 8801 webadmin@ipm.edu.mo Rua de Luís Gonzaga 

Gomes, Macau 

Instituto de Formação 
Turística 2856 1252 2851 9058 iftpr@ift.edu.mo Colina de Mong Há, 

Macau 

Escola Superior das 
Forças de Segurança 

de Macau 
2887 1112 2887 1117 esfsm-info@fsm.gov.mo Calçada do Quartel, 

Coloane, Macau 

Universidade da 
Cidade de Macau 2878 1698 2878 1691 info@cityu.edu.mo 

Avenida Xian Xing Hai, 
Centro Golden Dragon, 

19º andar, Macau 

Universidade de 
São José 8796 4400 2872 5517 pr@usj.edu.mo 

Rua de Londres Nº 16 
(Wan Yu Villas), NAPE, 

Macau 

Instituto de 
Enfermagem Kiang Wu 8295 6200 2836 5204 admin@kwnc.edu.mo Est. Repouso No. 35, R/C, 

Macau 

Universidade de 
Ciência e Tecnologia 

de Macau 
2888 1122 2888 0022 enquiry@must.edu.mo Avenida Wai Long, Taipa, 

Macau 

Instituto de Gestão 
de Macau 2832 3233 2832 3267 registry@mim.edu.mo 

Rua de Xangai, N.º 175, 
Edif. ACM, 9.º andar, 

Macau 

Instituto Milénio 
de Macau 2878 8186 2878 8246 info@mmc.edu.mo 

Edif. China Civil Plaza, 8.º 
andar, Alameda Dr. Carlos 

D’Assumpção, N. º 255, 
Macau 

Nota: 1. Nos termos da Ordem Executiva n.º 6/2011, a denominação da «Universidade Aberta Internacional da Ásia 
(Macau)» passa a ser «澳門城市大學» em chinês, em Janeiro de 2011. 

2. Nos termos da Ordem Executiva n.º 64/2009, a denominação do «Instituto Inter-Universitário de Macau» 
passa a ser «聖若瑟大學» em chinês, em Dezembro de 2009. 

 

 

 51 


