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Prefácio 
 

Há, em 2015, 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, 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. 

Em 2015, 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”, oferecendo 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” forneceu, aos estudantes, diversos serviços e informações e através do “Centro 
dos Estudantes do Ensino Superior”, realizou actividades diversificadas interescolares, organizou os 
estudantes do ensino superior para intercâmbios em diversos lugares, cooperou 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 diferentes informações, 
reedita o “Relatório Anual do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, de 2015”, 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 e internacionalização do ensino 
superior da RAEM; 

  Apoiar o contínuo aumento do nível académico, pedagógico e de investigação do ensino 
superior e promover a qualidade das actividades académicas e dos cursos; 

  Apoiar o funcionamento das instituições do ensino superior e propor medidas; 

  Colaborar na avaliação do desempenho das instituições do ensino superior; 

  Avaliar as necessidades de pessoal do ensino superior, proceder a estudos sobre o regime 
de pessoal e definir os indicadores de gestão das instituições do ensino superior; 

  Assegurar, nos termos da lei, o depósito e o registo dos planos de estudos e dos 
conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos ministrados nas instituições do ensino 
superior; 

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

  Promover a publicação de textos didácticos e científicos, colaborando na formação do 
pessoal não docente; 

  Colaborar no processo de acesso aos cursos do ensino superior; 

  Coordenar, incentivar e apoiar o intercâmbio e a cooperação local, regional e 
internacional, no domínio do ensino superior, promovendo a celebração de acordos e 
protocolos nesta área; 

  Organizar e manter actualizadas as bases de dados sobre os cursos, o pessoal das 
instituições do ensino superior e os estudantes, realizando o respectivo tratamento 
estatístico; 

  Realizar estudos de identificação das áreas de maior necessidade de formação de quadros 
qualificados e divulgar a informação sobre a empregabilidade e a inserção profissional dos 
diplomados pelo ensino superior; 

  Definir e divulgar os critérios ou orientações sobre a verificação de habilitações 
académicas do ensino superior, prestando apoio técnico e administrativo. 
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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, a 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 para 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  

  
 “Partilhar experiências com os outros” - Sessões de “Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para o 
 Partilha das Experiências de Estudo dos Antigos Alunos Prosseguimento dos Estudos e os Exames Públicos 
  do Exterior”  

aprendizagem e de vida, explicando as obrigações a cumprir. Em 2015, foram realizadas várias 
actividades, incluindo “Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para o Prosseguimento 
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dos Estudos e os Exames Públicos do Exterior”, “Sessões de Partilha das Experiências de Estudo dos 
Antigos Alunos”, e “Sessões de Aconselhamento aos Estudantes Recomendados, antes do Exame”. 
Para mais informações, pode consultar o “Anexo 1”. 

  
 “Sessões de Aconselhamento aos Estudantes “Sessão de Esclarecimento sobre o acesso ao 
 Recomendados, antes do Exame” ensino superior na Universidade de Coimbra” 

 

Continuação do Estudo de Exploração e Investigação de Carreiras dos Serviços de 

Aconselhamento aos Estudantes do Ensino Superior de Macau  

Para aprofundar o estudo sobre a situação actual e o planeamento futuro do 
desenvolvimento dos estudantes das instituições do ensino superior da RAEM e dos serviços de 
apoio à preparação dos estudantes, promovendo assim o desenvolvimento do ensino superior da 
RAEM e elaborando o plano completo dos serviços de aconselhamento para os estudantes do 
ensino superior, o GAES delegou o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui 
Macau a proceder ao “Estudo de Exploração e Investigação de Carreiras dos Serviços de 
Aconselhamento aos Estudantes do Ensino Superior de Macau”.  

Durante os meses de Março e Abril, os líderes e o pessoal do GAES visitaram sete instituições 
do ensino superior da RAEM e realizaram, junto dos respectivos representantes, o intercâmbio e a 
partilha de opiniões sobre o trabalho integral e o planeamento futuro dos assuntos discentes. Na 
altura, os delegados das instituições do ensino superior e do GAES também trocaram opiniões no 
que respeita ao mecanismo de gestão de crises, as respectivas acções de formação e à necessidade 
de supervisores em termos de aconselhamento psicológico. Para efeito, no dia 7 de Setembro de 
2015, o GAES realizou a primeira reunião do “Grupo Interdepartamental das Instituições do Ensino 
Superior sobre a Gestão de Crises e Acidentes” e convidou os representantes das dez instituições 
do ensino superior da RAEM, dos Serviços de Saúde, do Instituto de Acção Social, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária e do Corpo de Bombeiros a comparecerem à 
reunião, para que todos pudessem chegar a um consenso sobre o futuro contacto entre eles e a 
gestão de eventos. 
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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 página electrónica do GAES e no “Blog para os Estudantes de 
Ensino Superior de Macau”, transmitiu também as informações às instituições do ensino 
secundário e superior de Macau. Em 2015, através do apoio do GAES, as informações publicadas 
foram as seguintes: 

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

Brunei  
Bolsas de mérito atribuídas pelo Governo do Brunei Darussalam no 
ano lectivo 2016/2017 

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 

Turquia 
Bolsas de mérito da Turquia, para curso de verão em língua turca  
Bolsas de mérito da Turquia para os estudos pós-graduados 

Hong Kong 
Bolsas de mérito para curso de licenciatura da Education University of 
Hong Kong (anteriormente conhecida como Hong Kong Institute of 
Education) 

 

2. Apoio ao prosseguimento de estudos:  

Continuação da promoção do “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 
continuou a implementar, no ano lectivo de 2014/2015, o Projecto, optimizando, ainda, os 
respectivos procedimentos de registo e de atribuição. Após avaliação e análise, no ano lectivo de 
2014/2015, o número favorável do Subsídio chegou às 32.686 pessoas e o valor do Subsídio 
chegou aos 98.058 mil de patacas. São dez, os países ou regiões com o maior número de 
estudantes: 

Países e regiões em que os 
estudantes continuam a estudar 

Número de estudantes que 
prosseguem os estudos 

Macau, China 16.395 

Interior da China 6.653 

Taiwan, China 4.408 

Hong Kong, China 2.286 

O Reino Unido 815 
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Países e regiões em que os 
estudantes continuam a estudar 

Número de estudantes que 
prosseguem os estudos 

Os Estados Unidos 785 

Austrália 462 

Canadá 327 

Portugal 278 

Suíça 79 
 

Tratar da candidatura e a atribuição das Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados 

Desde 2004 que ao GAES 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. A partir do ano lectivo de 2014/2015, as bolsas de mérito de pós-graduados 
começaram a ser atribuídas duas vezes ao ano; em 2015, no total, 337 estudantes receberam as 
bolsas de mérito para estudos pós-graduados, num montante total de 13.644.500 patacas. 

Além disso, o GAES assinou com o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan, 
do Ministério da Educação e do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan, da 
Comissão Estatal dos Assuntos Étnicos da República Popular da China o «Protocolo de Cooperação 
na Atribuição de Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados», através da atribuição de bolsas 
de mérito aos estudantes com excelente desempenho no Interior da China e aos finalistas do 
actual ano lectivo dos cursos do ensino superior, das seis instituições directamente subordinadas à 
Comissão Estatal dos Assuntos Étnicos, dando-lhes apoios económicos no seu prosseguimento de 
estudos pós-graduados em Macau.   

 
Membros da Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para Estudos Pós-Graduados e  

vencedores das bolsas de mérito para estudos pós-graduados no Interior da China 
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Acompanhamento dos trabalhos da plataforma de serviços de bolsas de mérito, bolsas de 

estudo e bolsas-empréstimo pelos serviços públicos 

Para implementar concretamente o conteúdo referido nas linhas de acção governativa da 
“estudar-se-á um projecto mais adequado e viável para a integração das várias bolsas de estudo 
destinadas aos estudantes do ensino superior, para que sejam mais eficazes o incentivo e o apoio 
dispensado à população no prosseguimento de estudos”, o GAES, depois de ter completado o 
trabalho da primeira fase de construir uma plataforma exclusiva de informações, começou, de 
seguida, o trabalho da segunda fase de analisar as leis, os regulamentos e os formulários da 
candidatura a todos os tipos de bolsas de mérito, bolsas de estudo e bolsas-empréstimo, 
estudando os projectos viáveis de integração e melhoria, em função dos aspectos da candidatura – 
construindo uma “Plataforma de Serviços” de bolsas de estudo, bolsas de estudo e 
bolsas-empréstimo pelos serviços públicos. 

 

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. Depois de ter terminado o prazo para a inscrição online, os residentes 
podem ainda fazer uma marcação de serviços e a inscrição será realizada no Centro dos Estudantes 
do Ensino Superior. 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, admissão, etc. 

  
 A sessão de partilha sobre o “Exame de admissão conjunta Exame de admissão conjunta de candidatos 
 dos cursos de licenciatura das instituições do ensino (estudantes chineses residentes no estrangeiro, de 
 superior do Interior da China para os estudantes Hong Kong, Macau e Taiwan) aos cursos de licenciatura 
 recomendados de Macau” das instituições de ensino superior da China (em Macau) 
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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 

24 de Janeiro  
de 2015 

23 a 24 de Maio  
de 2015 

11 a 12 de Abril  
de 2015 

O local de 
realização da 

prova 
Escola Kao Yip Escola Secundária Pui 

Cheng  
Escola Secundária Pui 

Cheng 

Número de 
estudantes 
admitidos 

361 185 
126 

(20 Doutoramento,  
106 Mestrado) 

 

Além disso, para fomentar o conhecimento dos estudantes que tenham completado o ensino 
secundário em Macau e dos residentes sobre a situação do ensino superior no Interior da China, 
do dia 23 ao dia 25 de Janeiro, o GAES convidou a delegação das instituições do ensino superior do 
Interior da China para visitar Macau e participar na “Exposição sobre o Ensino Superior do Interior 
da China”, realizado pelo GAES e Department of College Students Affairs do Ministério de Educação. 
Ao mesmo tempo, reforçando o conhecimento da delegação sobre as instituições do ensino 
secundário de Macau, no dia 22 de Janeiro, o GAES organizou uma delegação de visita, em grupos 
separados, a oito escolas secundárias da RAEM. 
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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 a sua entrada em funcionamento, 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 2015, o tema básico deste Centro foi “alargar os horizontes”, 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 2015, 10.872 pessoas 
tiraram partido dos serviços do Centro. Destas, 59,39% foram estudantes do ensino superior. 

A fim de proporcionar, mais eficazmente, serviços de inscrição em exames ligados ao 
prosseguimento de estudos e actividades realizadas pelo GAES ou requisição de documentos, a 
partir de Janeiro de 2015, o GAES prolongou o horário de abertura do Centro ao público (das 
11h00 às 20h00, de terça-feira a sábado). Para mais informações sobre o Centro, pode consultar o 
website em: http://www.gaes.gov.mo/big5/cees/.  

 

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 
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Superior”, que é actualizado e os dados diversificados continuamente. Para mais informações, 
pode consultar o website em http://www.gaes.gov.mo/counseling/. 

 

A página exclusiva para os fãs do “Blog para os Estudantes do Ensino Superior de Macau” 

e aplicativo de telemóvel 

Para reforçar as interacções e 
comunicações com os estudantes 
do ensino superior de Macau, 
facilitando aos estudantes o 
acesso às últimas informações do 
ensino superior e do GAES, foi 
oficialmente criada a página 
exclusiva para os fãs (Facebook Fan 
Page) do “Blog para os Estudantes 

do Ensino Superior de Macau” no dia 17 de Abril, tendo atraído cerca de 2.900 seguidores. 

Além disso, para aproveitar melhor a tendência da popularidade crescente da Internet e dos 
telemóveis, assim como se aproximar dos meios de comunicação dos estudantes do ensino 
superior, o Blog tem melhorado, em diferentes fases, a sua página e aplicativo. A melhoria do 
aplicativo da primeira fase terminou em Outubro, com as novas funções da agenda, da sala de 
conversas online e inscrições em 
actividades, entre outras. O 
aperfeiçoamento da página electrónica 
do Blog consiste em funções novas como 
partilha de conteúdos nas redes sociais, 
classificação de informações de acordo 
com o ano, barra de pesquisa, pesquisa 
por categoria de endereços electrónicos, 
pesquisa no “Posto de Consulta sobre o 
Prosseguimento dos Estudos”, etc.   

 iOS  Android 
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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 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, aprendizagem da língua, experiência cultural, 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: 

Tipos de 
actividades 

Nomes do projecto Data 
Número de 

participantes 

Aprendizagem 
de línguas 

Aprender Mandarim em 
Pequim 

1 a 28 de Julho de 
2015 18 

Viagem à Austrália para 
Formação em Língua Inglesa 

18 de Julho a 22 de 
Agosto de 2015 24 

O Ser e Saber da Língua 
Portuguesa – Curso de Verão, 

em Portugal 

Julho e Agosto de 
2015 99 (para Portugal) 

Experiência 
cultural 

Viagem Cultural para Jovens 
de Macau, Hong Kong e 

Guangdong 

15 a 25 de Julho de 
2015 

135 
(22 são de Macau) 

Educação sobre 
a realidade 

nacional 

Viagem à Procura das Raízes 
– Província de Zhejiang 

1 a 10 de Agosto de 
2015 38 

Pesquisa na Província de 
Henan 

17 a 26 de Agosto de 
2015 40 

Nota: Para mais detalhes sobre as respectivas actividades, pode consultar o “Anexo 2” 
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 Participação dos estudantes no curso cultural de ópera de Os estudantes participam em “Viagem Cultural 
 Pequim na Beijing Language and Culture University para Jovens de Macau, Hong Kong e Guangdong” 

  
 Os estudantes participam em “O Ser e Saber da Os estudantes participam em “Viagem à Austrália 
 Língua Portuguesa – Curso de Verão, em Portugal” para Formação em Língua Inglesa” 

  
 A caligrafia feita pelos estudantes na Os estudantes participam em  
 “Viagem à Procura das Raízes” “Pesquisa na Província de Henan” 

 

Delegação de Estudantes Excelentes do Ensino Superior de Macau para Intercâmbio e 

Visita à União Europeia 

Com o apoio da Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em 
Bruxelas, o GAES realizou, mais uma vez, uma delegação dos estudantes excelentes do ensino 
superior de Macau, para uma visita de intercâmbio de sete dias, à Bélgica. Desta vez, a actividade 
de intercâmbio viu a inscrição de 66 estudantes, entre os quais, 20 de excelência, todos apurados; 
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antes da partida, participaram num 
curso preparatório oferecido pelo 
Instituto de Estudos Europeus de 
Macau, com vista a fortalecer o 
conhecimento dos estudantes sobre a 
União Europeia. 

Durante a visita, os estudantes 
tiveram oportunidade de visitar a sede 
da EU, situada em Bruxelas e tiveram 

encontros com o pessoal da EU. Também visitaram o Colégio da Europa e a International School of 
Protocol & Diplomacy.  

 

Viagem de Experiência de Aprendizagem a Cambrígia 

Para permitir que os estudantes 
conheçam melhor, do ponto de vista 
macroeconómico, a tendência do 
desenvolvimento das indústrias do turismo e 
tecnológicas, entre outras, inspirando-os, ainda, 
para a auto-aprendizagem e impulsionando os 
seus pensamentos individuais, nos vários 
aspectos, bem como ampliando os seus 
horizontes internacionais e promovendo as 
suas capacidades globais, o GAES organizou a “Viagem de Experiência de Aprendizagem a 
Cambridge” pela primeira vez em 2015. A actividade é realizada pelo China UK Development 
Centre. Os trabalhos de inscrição foram realizados com a “Vida enriquecida – Série de actividades 
diversificadas das férias de Verão para os estudantes do ensino superior de Macau”, atraindo 
inscrições de 142 estudantes. Depois do apuramento, 20 foram seleccionados para ir à 
Universidade de Cambridge no Reino Unido entre 3 e 17 de Agosto, participando em cursos 
temáticos, cursos de línguas e uma série das palestras, visitando ainda famosas empresas locais e 
locais históricos e culturais. 

 

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 
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pedido do Cartão, para que os 
mesmos pudessem ter a 
oportunidade de obter descontos 
em qualquer canto do mundo. Em 
2015, 4.105 estudantes 
conseguiram o cartão, entre os 
quais, 3.750 estudantes frequentam as instituições do ensino superior de Macau e 355 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 2015 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 seis instituições do ensino superior: Universidade de Macau, 
Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística, Universidade da Cidade de Macau, 
Universidade de São José e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. É de destacar que essa 
foi a primeira vez que o Instituto de Formação Turística e a Universidade da Cidade de Macau 
enviaram as suas equipas femininas. A final e a cerimónia de entrega de prémios teve lugar no 
Complexo Desportivo da Universidade de Macau no dia 22 de Março, contando aproximadamente 
com 500 espectadores ao vivo. Para consultar a respectiva lista de premiados, pode ver o “Anexo 
3”. 
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Concurso de Composição de Textos, para Estudantes das Instituições 

do Ensino Superior de Macau 

O prazo de apresentação de textos para a 11ª. edição deste Concurso terminou no início de 
Março, sendo realizada a cerimónia de entrega de prémios em Maio. O concurso é composto por 
duas partes – comentário e poesia. Foram recebidos 306 trabalhos dos estudantes de Macau, que 
estudam no Interior da China, em Macau, em Taiwan, na Holanda e outros países e regiões, entre 

os quais, 136 comentários e 170 poemas, sendo o número de trabalhos o mais elevado de sempre. 
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 13ª. edição deste Concurso, entre Outubro e Novembro. O concurso é 
composto por três grupos: cantonês, mandarim e inglês. Os concursos dos grupos de cantonês e 
de mandarim foram realizado pela Associação Cultural de Debate e Discurso de Macau, contando 
com a participação de seis e quatro instituições respectivamente, cujas semifinais e finais se 
realizaram, nos dias 7 e 8 de Novembro, no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau. 
O concurso do grupo de inglês, por sua vez, foi realizado pela Macau English Debating Association, 
com cinco equipas participantes, cujas preliminares e finais tiveram lugar nos dias 24 e 25 de 
Outubro, no Centro das Actividades Estudantis da Universidade de Macau. Para consultar a 
respectiva lista de premiados, pode ver o “Anexo 5”. 
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Concurso de Debate em Mandarim entre Estudantes do Ensino Superior de Macau, 

Hong Kong e Guangdong 

A equipa campeã - Grupos de Debate em Mandarin, do IPM da “12.ª edição do Concurso de 
Debate entre Estudantes das Instituições do Ensino Superior de Macau (grupo de mandarim)”, 
organizada pela TDM Teledifusão de Macau S.A., com o apoio da GAES, foi a Hong Kong participar 
no “Concurso de Debate em Mandarim entre Estudantes do Ensino Superior de Macau, Hong Kong 
e Guangdong, em 2015” a 20 de Setembro, com outras equipas concorrentes da Southern Medical 
University e da Chinese University of Hong Kong. No total, foram realizadas três sessões de debates 
com os seguintes resultados:  

Prémio Instituições 

Primeiro Southern Medical University 

Segundo Chinese University of Hong Kong 

Terceiro Instituto Politécnico de Macau 
 

Concurso IPM de Debate em Língua Portuguesa para Instituições de Ensino Superior 

da China e da Ásia 

Para reforçar o intercâmbio académico entre os estudantes das instituições do Interior da 
China, da Ásia e de Macau, ao mesmo tempo que se desenvolvem as habilitações do pensamento 
lógico, da expressão oral e as analíticas, o GAES, em conjunto com o Instituto Politécnico de Macau, 
realizou o “6.º Concurso IPM de Debate em Língua Portuguesa para Instituições de Ensino Superior 
da China e da Ásia” nos dias 25 e 26 de Novembro, contando com a participação de onze 
instituições do ensino superior: Beijing Foreign Studies University, Shanghai International Studies 
University, Guangdong University of Foreign Studies, Beijing International Studies University, Jilin 
Huaqiao University of Foreign Languages, Sichuan International Studies University, Tokyo 
University of Foreign Studies, Hanoi University, Universidade de Macau, Instituto Politécnico de 
Macau e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. A Lista das Equipas Vencedoras 
encontra-se abaixo: 

Prémio Instituições 

Primeiro Beijing Foreign Studies University 

Segundo Universidade de Macau 

Terceiro Shanghai International Studies University 

 

Concurso das Habilitações em softwares multimédia e na Internet 

Para desenvolver as habilitações dos estudantes em desenho usando software e aplicativos, 
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assim como colaborar com a estratégia de Macau de desenvolver a indústria criativa, o GAES, em 
conjunto com o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, realizou o “2.º 
Concurso das Habilitações em Desenho usando Software Multimédia para os estudantes de Macau 
(Grupo do Ensino Superior)”, do qual o vencedor foi escolhido para participar no “Adobe Certified 
Associate World Championship” de 2015.   

Este concurso destina-se a estudantes das instituições de ensino superior com idades entre os 
15 e 22 anos, que são titulares do BIR. A vencedora do Concurso, Cheong Wai Lam, foi ao Texas nos 
EUA participar no “Adobe Certified Associate World Championship” de 2015. 

Além disso, de forma a oferecer aos estudantes de Hong Kong e Macau plataformas de 
competições e intercâmbios no domínio das técnicas de redes, o GAES, junto com a Cisco Systems 
Hong Kong, Ltd., HKU SPACE, AiLTE, IVE, Pui Ching Academy e CPTTM, realizou o “Hong Kong–
Macau Youth Networking Skills Competition 2015” (grupo de ensino superior), cujos destinatários 
são todos os estudantes do ensino superior. A vencedora do mesmo, Wu Cuiyan, participou, em 
representação de Macau na “Cisco Networking Skills Competition 2015” em Setembro, competindo 
com elites de redes em todo o mundo e ficando na final em primeiro lugar. 

  
 

14.ª Edição do Concurso de Discurso em Inglês, de Macau, 

e 21.ª Edição do Concurso Nacional de Discurso em Inglês, 

“Taça Século XXI”, Concurso Regional de Macau 

Para incentivar a sociedade de Macau a estudar e dominar 
bem o inglês, promover o ensino de inglês e desenvolver 
competências na língua inglesa por Macau, o GAES auxiliou o 
Instituto Politécnico de Macau na promoção do Concurso. O 
concurso divide-se em seis categorias: grupo júnior do primário, 
grupo sénior do primário, grupo do ensino secundário geral, grupo 
do ensino secundário complementar, grupo do ensino superior, e 
categoria aberta. Dentro do grupo do ensino superior, no total, dez 
estudantes de instituições do ensino superior de Macau 
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conseguiram classificar-se para a final que teve lugar no Auditório do Instituto Politécnico de 
Macau nos dias 14 e 15 de Novembro. O resultado encontra-se abaixo: 

Categoria Prémio Vencedores 

Grupo do ensino 
superior 

Primeiro Abuan Romina Eloisa Manabat 
(Universidade de Macau) 

Segundo Insigne Bianca Margarita Vega 
(Universidade de Macau) 

Terceiro Cheung Pui Weng 
(Instituto Politécnico de Macau) 

Melhor orador improvisado Abuan Romina Eloisa Manabat 
(Universidade de Macau) 

Orador mais humorístico Insigne Bianca Margarita Vega 
(Universidade de Macau) 

Melhores maneiras Cheung Pui Weng 
(Instituto Politécnico de Macau) 

 

Outras actividades estudantis 

O GAES ainda organiza ou realiza actividades temáticas em períodos indeterminados. Em 
2015, 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. 

 

“Plano de Financiamento das Actividades Estudantis das Instituições do Ensino Superior” 

de 2015 

O Plano está dividido em duas partes: “Financiamento Anual das Actividades das Associações 
de Estudantes do Ensino Superior” e “Financiamento dos Projectos Especiais”, para estimular os 
estudantes do ensino superior a servir a sociedade, desenvolver as suas especialidades, alargar os 
horizontes e conhecer profundamente o ordenamento jurídico de Macau.  

Em 2015 subsidiaram-se, através do “Financiamento Anual das Actividades das Associações 
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de Estudantes do Ensino Superior”, 25 associações de estudantes das instituições do ensino 
superior, para realizarem 350 actividades. Foram realizadas com sucesso 299 actividades com 
subsídios de cerca de 2,81 milhões de patacas. Subsidiaram-se, através do “Financiamento dos 
Projectos Especiais”, 16 associações de estudantes do ensino superior e 21 organizações 
não-governamentais para realizarem 78 projectos. Os temas dos projectos incluem “Trabalhos de 
voluntariado”, “Práticas profissionais”, “Expansão de horizontes” e “Popularização da lei”. Foram 
realizadas com sucesso 72 actividades com subsídios de mais de 2,99 milhões de patacas. 

  
 A sessão de esclarecimento sobre o “Plano de “3.º Fórum para Jovens do Interior da China, 
 Financiamento das Actividades Estudantis das Taiwan, Hong Kong e Macau” (Peking University 
 Instituições do Ensino Superior” and Macao Cultural Exchange Association) 

  
 Actividade do prosseguimento de estudos para Actividade de intercâmbio com Harbin Sport University 
 Hong Kong (The Federation of Joint Universities (Associação de estudantes da Escola Superior de Educação 
 Macau Students in Hong Kong) Física e Desporto do Instituto Politécnico de Macau) 

 

Promover a aprendizagem dos estudantes sobre a Lei Básica 

Com o objectivo de alargar o acesso das actividades de divulgação e comemoração ao campus, 
levando os estudantes do ensino superior a conhecer a Lei Básica, desenvolvendo a sua 
consciência sobre o sistema jurídico e sensibilizando-os a conhecer, mais aprofundadamente, o 
princípio “um país, dois sistemas”, o GAES, através do “Financiamento dos Projectos Especiais”, 
continuou a financiar as associações de estudantes das instituições do ensino superior e 
organizações não-governamentais, realizando actividades estudantis no ensino superior com 
temas pertinentes.  
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“3rd Legal Knowledge Competition” 

(Associação dos Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Macau) 

 
Popularização das leis nas universidades – experiência da orientação à noite 

(Associação Geral de Corrida de Orientação de Macau, China) 
 

Apoio Financeiro Individual 

Além dos projectos anualmente definidos, o GAES recebe também pedidos de subsídios 
individuais. Em 2015, subsidiaram-se, através do apoio financeiro individual, 11 organizações 
não-governamentais e 18 associações de estudantes do ensino superior para realizarem 37 
actividades com subsídios de cerca de 660 mil de patacas. Além disso, 4 estudantes obtiveram o 
financiamento real de 26 mil MOP para ir ao Canadá, EUA e Hong Kong,participando em 
seminários e outras atividades. 

A partir de 2015, o “Apoio Financeiro Individual” foi usado pela primeira vez para financiar 
entidades específicas a realizar actividades de aconselhamento de grande dimensão para o 
prosseguimento de estudos e emprego. No total, duas organizações não-governamentais foram 
financiadas no valor real de 110 mil patacas para realizarem três actividades. 

 

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 
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associações, o GAES encontra-se, anualmente e de forma ordenada, com as associações 
estudantis.  

Em 2015, o GAES atendeu, respectivamente, as onze associações locais, nomeadamente a 
Associação de Estudantes da Universidade de Macau, a Associação de Pós-Graduação da 
Universidade de Macau, a Associação de Pós-Graduação da Universidade de Macau (Associação de 
Jovens para os Assuntos Internacionais), a 
Associação de Estudantes do Instituto Politécnico 
de Macau, a Associação de Pós-Graduação da 
Universidade da Cidade de Macau, Association of 
Higher Education Students from Mainland China in 
Macao, Beijing (College) Macau Student 
Association, Associação para os Assuntos de 
Estudantes de Macau, Macao International Elite 
Association, Associação Promotora de União da 
Nação da China, e Associação dos Antigos Alunos 
da Universidade de Macau.  

 

5. Recepção da visita de intercâmbio da Northwest University for Nationalities 

O GAES convidou os estudantes e professores da Northwest University for Nationalities para 
fazer uma visita de intercâmbio a Macau entre 12 e 16 de Dezembro. A delegação para intercâmbio, 
composta por 40 membros, veio a Macau participar em workshops temáticos e numa série de 
actividades de visita, incluindo a visita aos Colégios Residenciais da Universidade de Macau, ao 
Centro dos Estudantes do Ensino Superior, ao Museu de Macau, à Galeria Tap Seac, ao Parque 
Recreativo da Freguesia de São Lázaro e ao Museu da Taipa, entre outros. O objectivo foi 
aprofundar os conhecimentos sobre Macau, experimentando a beleza do encontro das culturas 
chinesa e portuguesa. Além disso, durante a visita a Macau, a delegação para intercâmbio foi 
acompanhada pelos estudantes que haviam participado no evento Partida para “Gansu” em 2014, 
aprofundando as ligações e os intercâmbios. 

 

Encontro entre a Associação de Pós-Graduação da 
Universidade da Cidade de Macau e o Gabinete de 

Apoio ao Ensino Superior 
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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. 

 

“Caminhar em frente perante a opção da carreira –  

Workshop sobre a orientação antes da procura de emprego” 

  

Para fomentar o conhecimento dos estudantes finalistas do ensino superior sobre a tendência 
actual do emprego e ao mesmo tempo adquirir técnicas de elaboração do curriculum vitae e 
entrevistas, o GAES realizou pela primeira vez a actividade “Caminhar em frente perante a opção 
da carreira – Workshop sobre a orientação antes da procura de emprego” no Centro dos 
Estudantes do Ensino Superior a 16 de Fevereiro e 2 de Março, tendo sido convidados os 
representantes da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais e da Comissão de Juventude da Associação Comercial de Macau, 
para esclarecer, com detalhes, o procedimento de recrutamento dos serviços públicos, as situações 
e observações da procura de emprego nas entidades privadas, a elaboração do curriculum vitae e 
técnicas de entrevista, bem como a realizar entrevistas simuladas. Este evento atraiu, no total, a 
participação de 85 pessoas. 

 

Série de conversas na Internet com os estudantes do ensino superior 

Para reforçar o conhecimento dos estudantes do ensino superior sobre a perspectiva futura 
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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 

8 de Abril 

O Presidente do Conselho de 
Administração do Fundo das 

Indústrias Culturais,  
Dr. Leong Heng Teng 

O Fundo das Indústrias Culturais e Vós 

22 de Julho Senhor Presidente do Instituto de 
Acção Social, Dr. Iong Kong Io 

O desenvolvimento diversificado dos 
serviços sociais de Macau 

17 de 
Novembro 

Senhor Presidente do Instituto do 
Desporto, Dr. José Tavares 

A tendência do desenvolvimento da 
área do desporto em Macau 

 

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)”, com os respectivos temas “Propensão para exercer actividades 
culturais e criativas – Criatividade sem limites”, “Propensão para exercer actividades culturais e 
criativas – Série de Programas de Subsídios para as Indústrias Culturais e Criativas de Macau”, 
“Percurso orientado pelos sonhos – Dicas para alcançar o sucesso”, “Descodificação do 
empreendedorismo – Ponto de partida para a criação do negócio”, “Apoio à criação do seu negócio! 
– Plano de Apoio a Jovens Empreendedores e Partilha de experiências das empresas beneficiárias”. 
Os representantes do Instituto Cultural e da Direcção dos Serviços de Economia foram convidados 
a fazer apresentações detalhadas e a série de actividades atraiu a participação de 173 pessoas.  
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Seminários de Introdução à Credenciação dos Profissionais 

A fim de aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a credenciação dos profissionais 
nas diferentes áreas, o GAES realizou, durante 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, Instituto de Acção Social, e da 
Associação dos Advogados de Macau para introduzir temas como os requisitos de acesso e a 
credenciação nas áreas da Medicina, da Farmácia, da Acção Social e do Direito, tendo atraído cerca 
de 988 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, em 2015, continuou a realizar 
programas de estágio nas férias de Verão. 

Além de oferecer aos estudantes estágios em 
Macau e no Interior da China, foram criados, pela primeira vez, estágios na Austrália, realizados 
pela Prideshill Innovations Pty Ltd. Os participantes foram a uma das cidades australianas, Sydney, 
Brisbane, Melbourne ou Gold Coast, entre 13 de Julho e 28 de Agosto, para fazerem estágios com a 
duração de seis semanas, abrangendo áreas profissionais do Planeamento Urbano, Gestão Médica, 
Farmacologia, Estudos Ambientais, Engenharia, entre outras. 

Os estágios em Macau são realizados pela Associação de Jovens Empresários Chineses de 
Macau e Comissão de Juventude de Associação Comercial de Macau. Os estudantes foram 
distribuídos pelas diversas empresas de Macau para fazerem estágios com uma duração de quatro 
semanas. As áreas profissionais incluem Estudos da Língua Inglesa, Psicologia, Design, Finanças e 
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Investimento, Marketing, Turismo, Convenções e Exposições, Produção Cinematográfica e 
Televisiva, entre outras.  

  

Por outro lado, os estágios no Interior da China foram realizados pela Federação de Juventude 
da Província de Hunan. Entre os dias 2 e 31 de Julho, o GAES organizou os estudantes 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 2015”, cujas áreas especializadas incluem a 
Gestão, a Engenharia Informática, a Educação, a Enfermagem e muitas outras. Para além de 
fazerem estágios nas empresas de Hunan, os estudantes também fizeram um intercâmbio com os 
estudantes do ensino superior de Hong Kong, Interior da China e Taiwan e participaram em 
eventos culturais. 

 

Continuidade da organização da“InnoICT Business Plan Competition” 

para ajudar os estudantes a concretizarem os seus sonhos 

O concurso “InnoICT Business Plan Competition” realizado pelo GAES em cooperação com o 
Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A. apoiou, com muito sucesso, os grupos 
premiados a colocarem os seus planos constantemente em prática. Em 2015 a Competição atraiu a 
participação de 30 equipas do Interior da China, Macau, Taiwan e Reino Unido. Antes do concurso, 
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 no dia de 17 de Agosto. 

Prémio Primeiro Segundo Terceiro 

Nome da 
equipa 

Innovations Engineering Leave a Leaf Macau olha de cima  
para os heróis 

Instituição 
The Open University of 

Hong Kong Taiwan University Cheng Kung University 

Membros Lo Kuok Chi 
Chim Chi Wai, Chou Chi 

Ning, Iam Kit Wai,  
Su Hsin Yu, Lei Weng San 

Long Chak Seng 
Chen Min Chi 
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Prémio Primeiro Segundo Terceiro 

Introdução 
ao plano de 

negócios 

Desenvolver um 
sistema  de 

orientação com o 
serviço de bluetooth 

no estacionamento de 
carros com base na 
plataforma Android, 

assim como um 
sistema de 

posicionamento no 
interior 

Um aplicativo de 
registo da memória 

dos sítios 

O “Sistema Dinâmico 
de Autocarro” é um 

sistema inteligente de 
transporte, 

principalmente 
instalado em 

autocarros. Através de 
tecnologias avançadas 

de detecção e controlo, 
os passageiros podem 

saber o tempo de 
chegada dos autocarros 

através da “Placa de 
Parada Inteligente 
Multi-linha” com a 

vantagem de poupar o 
tempo de espera. 
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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: 

Para promover o desenvolvimento estável do ensino superior de Macau, o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau tem melhorado sistematicamente a construção das leis e 
regulamentos relevantes e 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. O GAES tem promovido activamente a revisão da lei do “Regime do 
Ensino Superior”. A respectiva Proposta de Lei foi 
aprovada na generalidade pela Assembleia 
Legislativa de 12 de Fevereiro de 2015 e será 
apreciada na especialidade pela 2.ª Comissão 
Permanente da AL. Até Dezembro de 2015, o 
GAES já havia efectuado onze reuniões de 
trabalho técnico com a assessoria jurídica e duas 
reuniões com a 2.ª Comissão Permanente da AL 
para discutir os conteúdos da Proposta de Lei e 
tentar completar o andamento da legislação o 
mais cedo possível.  

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 mobilidade 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. Além disso, o GAES vai elaborar, de forma ordenada, os respectivos diplomas 
complementares, nomeadamente, o Fundo do Ensino Superior, o Conselho do Ensino Superior, o 
Estatuto do Ensino Superior, o Regime de Avaliação do Ensino Superior e o Sistema de Créditos do 

A lei do “Regime do Ensino Superior” foi aprovada, 
na generalidade pela Assembleia Legislativa 
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Ensino Superior.  
 

2. Estabelecer as plataformas de intercâmbio para as instituições do ensino superior: 

Fórum entre o Ministério da Educação da RPC e os reitores das instituições 

do ensino superior de Macau 

Durante a visita a Macau da 
delegação do Ministério da 
Educação da RPC, liderada pelo 
vice-ministro Du Yubo, em 
Outubro, o GAES coordenou e 
organizou os reitores das seis 
instituições do ensino superior 
de Macau (Universidade de 
Macau, Instituto Politécnico de 
Macau, Instituto de Formação 
Turística, Universidade de São 
José, Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau), para 
participarem num fórum, em 
conjunto com a delegação 
liderada pelo vice-ministro, Du 
Yubo e os representantes do 
Gabinete do Secretário para os 
Assuntos Sociais e da Cultura. Na altura, os participantes do fórum trocaram opiniões sobre o tema 
de discussão de “Como o desenvolvimento rápido do ensino superior de Macau contribuirá para a 
prosperidade e desenvolvimento de Macau, garantindo a sua estabilidade e boa governação”. 

 

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 Março, 
foi realizada a respectiva reunião 
conjunta, na qual foram 
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apresentadas muitas informações, incluindo a estatística do ensino superior do ano lectivo de 
2014/2015, a situação e os seus dados estatísticos de atribuição do “Subsídio para Aquisição de 
Material Escolar a Estudantes do Ensino Superior”, as informações estatísticas de 2014, sobre o 
“Inquérito de acompanhamento, após a graduação dos estudantes do ensino superior de Macau”, 
o andamento do Regime do Ensino Superior e a situação actual do Regime de Avaliação do Ensino 
Superior de Macau; discutindo-se sobre as medidas ou mecanismos para promover a igualdade de 
género e a prevenção do assédio sexual nas instituições do ensino superior de Macau.  

 

Apoiar os trabalhos do “Grupo de trabalho sobre formação dos 

quadros bilingues qualificados nas línguas chinesa e portuguesa” 

O GAES, em 2015, continuou a coordenar os respectivos trabalhos do Grupo de trabalho 
sobre formação dos quadros bilingues qualificados nas línguas chinesa e portuguesa. Na reunião, 
os intervenientes chegaram a um consenso de juntar a força de todas as instituições para 
publicarem a versão chinesa dos manuais em língua portuguesa e compilarem os dicionários 
bilingues chinês-português; de reforçar a formação e o intercâmbio dos estudantes para que se 
melhorem os resultados de estudo a português; de desenvolver mais aulas dadas em língua 
portuguesa nas disciplinas dos outros cursos a fim de formar quadros bilingues qualificados em 
todos os cursos; e de intensificar a formação dos professores de português, elevando os seus níveis 
pedagógicos bem como reforçar a cooperação com as regiões adjacentes (como o Interior da 
China), formando professores nas respectivas regiões. O Grupo vai estudar como corresponder à 
estratégia do desenvolvimento do país, “Uma Faixa, Uma Rota”, formando mais quadros bilingues 
qualificados.  

 

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.  

A aliança carregou as 14 bases de dados compradas no Macau Academic Library Alliance 
E-Resources Center, completou a versão beta do Catálogo uniformizado entre essas bibliotecas, 
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que serve como base da invenção do 
sistema da segunda fase dos serviços 
de agência no ato de pedir 
emprestado ou devolver os livros, 
assim como iniciou oficialmente o 
trabalho de desenvolver o sistema da 
entrega e submissão das dissertações 
académicas. Além disso, a aliança 
organizou, entre a segunda metade de 
Novembro e a primeira metade de 
Dezembro, a “Delegação da Aliança 
das Bibliotecas das Instituições do 
Ensino Superior de Macau”, para ir à Austrália realizar um intercâmbio com as bibliotecas das 
instituições do ensino superior locais, a biblioteca nacional e as associações das respectivas 
bibliotecas, o que trouxe muitos resultados positivos.   

 

Coordenar as instituições para formarem a “Comissão para a Promoção da Igualdade 

de Género das Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Para continuar a melhorar os respectivos mecanismos e medidas à promoção da igualdade de 
género e à prevenção do assédio sexual das instituições do ensino superior, as dez instituições do 
ensino superior de Macau, em Setembro, formaram oficialmente a “Comissão para a Promoção da 
Igualdade de Género das Instituições do Ensino Superior de Macau”. A Comissão está a elaborar a 
minuta do enquadramento das políticas para a Comissão e do processo de trabalho para o 
tratamento dos casos de assédio sexual, assim como a preparar o lançamento do trabalho do 
plano de formação profissional de curto prazo. A Comissão continuará a melhorar o 
enquadramento das respectivas políticas.  

Além disso, o GAES, convidou a Professora Fanny M.C. Cheung, Pro-Vice-Chanceler, da 
Universidade Chinesa de Hong Kong, e o Professor Japhet Law para realizar em Macau o “Seminar  
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on Combating Sexual Harassment: Concept, Policies and Practices”, apresentando a definição de 
Hong Kong sobre o assédio sexual e a sua influência sobre os indivíduos ou organizações, assim 
como partilhando as experiências de Hong Kong sobre o estabelecimento das respectivas medidas 
e os mecanismos de tratamento destes casos, o que permite o aprofundamento desse 
conhecimento pelos membros da Comissão, docentes e trabalhadores das instituições do ensino 
superior que se responsabilizam pelos respectivos assuntos. 

 

Realizar o “Joint Workshop on E-learning and Big Data” 

O GAES auxiliou, em Março, o “Joint Workshop on E-learning and Big Data” realizado pelo 
Massachusetts Institute of Technology em conjunto com a Fundação Dr. Stanley Ho para o 
Desenvolvimento da Medicina. A reunião convidou dois professores experientes do Massachusetts 
Institute of Technology, Chris Terman e Steve Ward, para fazerem apresentações intituladas 
respectivamente, “See One, Do One, Teach One” e “Algorithmic Education”, partilhando a situação 
dos últimos desenvolvimentos das plataformas da educação online e de Big Data. O evento contou 
com a participação de mais de 80 pessoas provenientes de nove instituições do ensino superior de 
Macau, da Chinese University of Hong Kong e instituições da educação para adultos de Macau, 
tendo obtido resultados positivos. 

  
 

Coordenar as instituições a organizar o “Exame Unificado de Acesso” 

Para aliviar a pressão dos estudantes, resultante dos exames de admissão, realizados em 
diferentes instituições do ensino superior, bem como para responder às exigências, existentes 
ao longo do tempo, do sector educativo, dos estudantes e dos seus pais, foi formado, em 
2012, por quatro instituições do ensino superior (Universidade de Macau, Instituto 
Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística e Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau), um Grupo de Coordenação, que abrange, actualmente, a maior parte 
dos candidatos locais. Ao Grupo de Coordenação compete a organização do “Exame 
Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau”, adiante 
designado por “Exame Unificado de Acesso”. Assim, este Grupo lança, de forma ordenada, 
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os respectivos trabalhos, de acordo com o projecto definido, realizando reuniões periódicas 
para obter consenso, através de negociações, das acções relacionadas, no sentido de 
promover, em conjunto, o respectivo exame. O exame será implementado em 2017, realizado 
em Abril anualmente. Ao mesmo tempo, o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior foi 
convidado a coadjuvar a implementação e a prestar o respectivo apoio administrativo a este 
exame. 

Para melhorar a divulgação do Exame, o Grupo de Coordenação do “Exame Unificado de 
Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau”, formado pelos representantes da 
Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística e 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, realizou um encontro com os delegados da 
Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, no qual, foram apresentados os esquemas 
do Exame Unificado de Acesso e foram trocadas opiniões entre os intervenientes. Foi feito um 
filme do “Seminário de introdução para escolas secundárias de Macau” realizado pelos 
representantes das quatro instituições das várias sessões itinerantes, nas escolas do ensino 
secundário. O mesmo foi carregado nas páginas electrónicas das quatro instituições e do GAES 
para esclarecer os residentes sobre os respectivos arranjos do Exame. Além disso, o GAES também 
enviou as respectivas informações do Exame para as 44 escolas secundárias de Macau, os serviços 
do Governo, os grupos educativos, assim como para as associações e centros da juventude, para 
permitir que os docentes e estudantes destas escolas, seus pais e toda a sociedade possam 
conhecer detalhadamente o Exame. 

O respectivo pessoal do 
“Exame Unificado de Acesso” foi 
fazer uma visita a Hong Kong em 
Julho e visitou a Hong Kong 
Examinations and Assessment 
Authority, conhecendo o seu 
sistema de pontuação online e a 
situação do trabalho de 
avaliação e trocando respectivas experiências de trabalho. 

 

Conhecer mais sobre o “Exame Unificado de Acesso” 

Enquanto que o exame único é uma avaliação global para o ensino básico, o “Exame 
Unificado de Acesso” é uma avaliação para observar as capacidades para o acesso às Quatro 
Instituições de Macau (Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de 
Formação Turística e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau). O “Exame Unificado 
de Acesso” envolve as provas de quatro disciplinas (Chinês, Inglês, Matemática e Português) 
e os conteúdos das mesmas provas, que foram definidos nos exames de acesso dessas quatro 
instituições do ensino superior. Deste modo, não é obrigatório os alunos candidatarem-se a 
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todas estas disciplinas, pois podem escolher apenas algumas delas, de acordo com os 
requisitos da instituição e a área especializada em que querem ingressar. Aliás, as restantes 
provas das outras disciplinas podem ser organizadas, livremente, pelas instituições do ensino 
superior.  
 
O Exame não é a única modalidade de admissão. Na admissão dos estudantes, para além de 
se avaliarem as classificações obtidas, pelos alunos, no Exame, as instituições do ensino 
superior podem, ainda, acrescentar outros elementos que serão considerados para uma 
ponderação global, de acordo com as suas próprias características e os requisitos do curso a 
que o estudante se quer candidatar. 
 
Não é obrigatório que os estudantes do ensino secundário façam o Exame. Aliás, o resultado 
dos estudantes neste Exame não está nada relacionado com a conclusão do ensino 
secundário e também não prejudica a sua participação nos exames de admissão realizados 
por outras instituições, que estão fora do âmbito do Exame Unificado de Acesso, nem o 
prosseguimento dos seus estudos no exterior. 
 
No Exame Unificado de Acesso não é definida uma classificação mínima para admissão, pelo 
que não há critérios para classificar o resultado como aprovação ou reprovação. O resultado 
das provas dos candidatos destina-se apenas para selecção e admissão a efectuar pelas 
instituições. Não serão, então, publicadas informações estatísticas, como, entre outras, a 
pontuação obtida pelos candidatos e a sua pontuação média de cada instituição. Assim, 
mantêm-se, como antes, os processos e critérios de admissão, isto é, as quatro instituições 
fazem as suas admissões de acordo com os critérios de admissão definidos, por elas próprias. 
 
O Exame Unificado de Acesso não tem distribuição centralizada, por isso os estudantes 
continuam a fazer as escolhas dos cursos, da forma habitual, através da inscrição nas 
instituições. Aliás, as opções devem ter em consideração os requisitos de curso a que se 
pretendem candidatar. 
 

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 a Portugal e à Alemanha 

Para reforçar os conhecimentos dos dirigentes das instituições do ensino superior de Macau 
sobre a situação do desenvolvimento do ensino superior em Portugal e na Alemanha, assim como 
promover o intercâmbio e a cooperação de instituições do ensino superior de Macau com os dois 
países, o GAES, em meados de Dezembro, organizou uma visita de intercâmbio dos dirigentes das 
nove instituições do ensino superior a Portugal e à Alemanha. Através de encontros com os 
delegados do Federal Institute for Vocational Education and Training, da Alemanha e da Frankfurt 
School of Finance and Management, a delegação ficou com mais conhecimentos sobre as 
características e experiências da educação profissional na Alemanha, obtendo resultados positivos 
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e lançando uma futura base para o desenvolvimento dos trabalhos de educação profissional por 
parte das instituições do ensino superior de Macau. 

Além disso, o GAES também fez uma visita ao Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos e com ele assinou a “Declaração de Entendimento para o Desenvolvimento 
de Actividades pelo GAES e pelo CCISP” com a finalidade de aprofundar a cooperação entre as 
instituições do ensino superior nos dois lados, em áreas como o desenvolvimento de quadros 
bilingues qualificados nas línguas chinesa e portuguesa, reconhecimento de habilitações 
académicas, a investigação científica e os intercâmbios de estudantes e professores.   

  
 A delegação visitou a O GAES visitou o Conselho Coordenador 
 Frankfurt School of Finance and Management dos Institutos Superiores Politécnicos 

 

Realizar a “5.ª Mesa Redonda sobre a Cooperação Internacional no Sector do Ensino Superior 

entre Macau, a Província de Jiangsu e os Países de Língua Portuguesa” 

O GAES auxiliou o Gabinete 
dos Assuntos de Hong Kong e 
Macau do Governo Popular da 
Província de Jiangsu no convite 
aos representantes das 
instituições do ensino superior 
de Macau de visita à província 
de Jiangsu, na segunda metade 
de Outubro, assim como na 
participação na 1.ª reunião de trabalho organizada pelo “Grupo de Promoção da Cooperação 
Internacional do Ensino Superior entre a Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua 
Portuguesa”. A reunião contou com a participação de cerca de 50 pessoas, incluindo os 
representantes das 23 instituições do ensino superior e entidades educativas da China, Portugal, 
Brasil e Moçambique, entre os quais, seis instituições do ensino superior de Macau e duas 
entidades educativas de língua portugusa. A reunião promoveu a cooperação e o intercâmbio na 
área do ensino superior entre a província de Jiangsu, Macau e os países de língua portuguesa. 
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Alguns intervenientes assinaram acordos de cooperação durante a reunião, de forma a aprofundar 
a construção de mecanismos de cooperação e intercâmbio estáveis.  

 

Organizar as instituições do ensino superior de Macau para participar 

em exposições internacionais 

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 “20ª. Edição da 
China International Education Exhibition Tour” realizada em Pequim, apresentando aos estudantes 
do 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, no mesmo mês, as quatros instituições do ensino 
superior de Macau (Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação 
Turística, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) para visitar Taiwan e participar na 
“Exposição sobre as Diversas Formas da Admissão nas Universidades e Institutos Técnicos”, 
permitindo aos estudantes de Taiwan e seus pais conhecerem a situação do ensino superior de 
Macau. 

  
 O GAES organizou um grupo para participar na Participação na “20ª China  
 Exposição sobre as Diversas Formas de Admissão Internacional Education Exhibition Tour” 
 nas Universidades e Institutos Técnicos 

 

Organizar a “International Higher Education 
Exposition of Macao” 

Para proporcionar aos estudantes de Macau 
e aos seus pais e da “Região Alargada do Delta do 
Rio das Pérolas” que pretendem prosseguir os 
seus estudos, uma plataforma de informações de 
educação e prosseguimento de estudos de Macau 
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e até do mundo, o GAES, entre 13 e 15 de Março, realizou, junto com The Venetian, a 
“International Higher Education Exposition of Macao”, na qual foram instaladas cerca de 110 
bancas com a participação de 112 entidades. Durante o evento, realizaram-se mais de 50 palestras 
sobre o prosseguimento de estudos, 18 sessões de partilha sobre as disciplinas e 8 sessões de 
partilha entre antigos alunos de diferentes lugares. 

 

Grupo Específico para a Promoção da Cooperação Zhongshan-Macau – 

Grupo de Trabalho da Cooperação na Educação 

Com base no consenso da 1.ª reunião do Grupo Específico para a Promoção da Cooperação 
Zhongshan-Macau sobre o estabelecimento de uma divisão subordinada, o “Grupo de Trabalho da 
Cooperação na Educação”, o GAES, convidou, em Agosto, o vice-director da entidade coordenadora 
do “Grupo de trabalho da cooperação na educação” da cidade de Zhongshan – Os Serviços de 
Educação e Desporto da cidade de Zhongshan, Li Guoxi e a sua delegação para virem a Macau 
negociar e discutir sobre os programas de cooperação e intercâmbio de educação entre as duas 
regiões, juntamente com os representantes do GAES, da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e da Direcção dos Serviços de 
Economia. Mais tarde, a Vice-Presidente do Governo Municipal da Cidade de Zhongshan, Wu 
Yuexia, liderou, em Outubro, uma delegação para Macau para participar no “Colóquio sobre a 
Cooperação e Intercâmbio nas Áreas Socioculturais entre a Cidade de Zhongshan e Macau”, 
aprofundando a discussão sobre os assuntos da cooperação na educação.  

Com base nesse colóquio, depois de ter negociado com a entidade coordenadora do “Grupo 
de trabalho da cooperação na educação” em Zhongshan e consultado as opiniões dos respectivos 
serviços como a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, a Direcção dos Serviços de 
Economia, e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, o GAES, em Dezembro, chegou a 
consenso sobre o “Programa de Cooperação e Intercâmbio na Educação entre Zhongshan e 
Macau”, abrangendo as áreas do ensino superior, ensino básico, iniciativas de negócios dos jovens 
e formação profissional.  

 

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 
aprovadas pelo Governo da RAEM e pelo Ministério da Educação da República Popular da China, 
podendo admitir 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, 
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entre Março e Abril, para realizarem as sessões de esclarecimento sobre o recrutamento em 
Pequim, Nanjing, Xian e Zhengzhou, reforçando a divulgação. 

  
 A situação da sessão de esclarecimento A situação da sessão de esclarecimento 
 sobre a admissão realizada em Pequim sobre a admissão realizada em Nanjing 

 

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

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. 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, promovendo a 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 respectivos projectos, em 
2015, são os seguintes: 

Instituições do 
ensino superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Universidade de 
Ciência e Tecnologia 

de Macau 

O subsídio para o projecto de investigação de 
“Prevenção, diagnóstico e tratamento de 

novas, abruptas e graves epidemias no trato 
respiratório” e da “Investigação inovadora da 

medicina tradicional chinesa no tratamento de 
doenças virais do trato respiratório” 

$2.280.000,00 

3.a fase de aquisição da licença de uso da base 
de dados electrónicos para a “Aliança das 

Bibliotecas das Instituições do Ensino Superior 
de Macau” 

$260.532,76 
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Instituições do 
ensino superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Universidade de 
Ciência e Tecnologia 

de Macau 

Realizar o seminário de educação do 
empreendedorismo, o “Junior World 

Entrepreneurship Forum 2015 - Macau” 
$92.604,15 

Realizar o seminário internacional,  
“Cartografia Global de Macau” $236.740,49 

Comprar os equipamentos do laboratório 
pedagógico da Faculdade de Tecnologia 

Informática, os equipamentos dos laboratórios 
pedagógicos do curso de Farmacologia Chinesa e 
os equipamentos dos laboratórios de cerâmicas 

da Faculdade de Humanidades e Artes 

$2.980.000,00 

Realizar a “1.ª Cimeira Mundial de Medicina” $595.000,00 

Fundo da 1.a fase do sistema informático  
do Exame Unificado de Acesso $500.000,00 

Universidade da 
Cidade de Macau 

Realizar o “7º Fórum Internacional  
de Análise Psicológica e Cultura Chinesa” $70.000,00 

Universidade de São 
José 

Comprar os equipamentos pedagógicos para  
os laboratórios do Institute of Science and 

Environment e renovar os aparelhos 
informáticos das faculdades 

$1.400.000,00 

Instituto de 
Enfermagem Kiang 

Wu de Macau 

Comprar as máquinas e modelos pedagógicos 
para os laboratórios e substituir os modelos  

de anatomia avariados 
$1.000.000,00 

Macau Sociedade de 
Engenharia 
Biomédica 

Participar nas actividades de intercâmbio 
académico, do “The World Congress on 

Medical Physics & Biomedical Engineering” 
$10.000,00 

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 

Realizar a actividade da visita e intercâmbio  
do ensino superior da Mongólia Interior $30.000,00 

Nursing Education 
Association of 

Macao 

Realizar a Conferência Académica sobre 
“Enfermagem, Vida e Morte” $14.988,53 

Associação de 
Estudos Sintético 
Social de Macau 

Publicar a imprensa académica «Jornal 
Académico de Humanidades de Macau» $12.000,00 

Associação Química 
de Macau 

Participar no seminário académico 
internacional “250th American Chemical 

Society (ACS) National Meeting & Exposition” 
$26.300,00 
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Instituições do 
ensino superior 

Projecto de financiamento 
Montante do 

subsídio (Patacas) 

Federação dos 
Alumni das 

Instituições do 
Ensino Superior de 
Shanxi em Macau 

Participar no “Seminário Temático do Programa 
de Intercâmbio da Visita de Estudo dos 

Estudantes de Excelência de Macau e Shanxi”  
e na actividade da visita de intercâmbio 

$45.988,51 

Total: $9.997.954,44 

 

  
 Equipamentos dos laboratórios pedagógicos da Equipamentos dos laboratórios pedagógicos do curso 
 Faculdade de Tecnologia Informática (alguns) de Farmacologia Chinesa (alguns) 
 (Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) (Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) 

  
 Aparelhos de modelos pedagógicos dos laboratórios Modelos de anatomia (alguns) do 
 (alguns) do Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau 

  
 Conferência Académica sobre “Enfermagem, Vida Seminário Temático do Programa de Intercâmbio da 
 e Morte” (Nursing Education Association of Macao) Visita de Estudo para os Estudantes de Excelência de 
  Macau e Shanxi (Federação dos Alumni das Instituições 
  de Ensino Superior de Shanxi em Macau)  
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 Seminário de educação do empreendedorismo, o “Junior Actividade de visita e intercâmbio do ensino superior 
 World Entrepreneurship Forum 2015 - Macau” da Mongólia Interior (Associação Internacional 
 (Universidade de Ciências e Tecnologias de Macau) da Troca de Cultura e Educação de Macau) 

 

Além disso, para apoiar a participação activa dos docentes e investigadores de Macau nos 
respectivos projectos que possam desenvolver as qualidades de ensino e investigação, em 2015, o 
GAES, financiou, no total, 30 docentes e investigadores no valor total de mais de 550 mil patacas. 

 

Oferecer sessões de formação aos docentes e investigadores das instituições do ensino superior 

Para implementar as linhas de acção governativa de formação de quadros qualificados definida 
pelo Governo da RAEM, treinando as suas aplicações, profissionais e elite de Macau, o GAES 
organizou, na primeira metade de Agosto, o “Programa de Formação de Docentes e Investigadores 
das Instituições do Ensino Superior de Macau - Curso de Verão na Universidade de Cambridge”. Este 
curso foi realizado pelo Clare Hall da Universidade de Cambridge, através de um curso de formação 
intensivo e incisivo, desenvolve capacidades profissionais de investigação científica e pedagogia do 
pessoal académico e de investigação das instituições de ensino superior de Macau, o que, por sua 
vez, pode construir uma equipa de académicos e investigadores de elevada qualidade e eficiência 
para as instituições de ensino superior, fomentando a competitividade global das instituições de 
ensino superior de Macau e promovendo a 
qualidade e o nível de investigação do ensino 
superior de Macau. 

Os 20 participantes admitidos no curso 
disseram que o evento os ajudou muito no 
desenvolvimento das suas capacidades de ensino e 

investigação, conhecendo, do ponto de vista macro, 
as formas de gestão das universidades de primeira 
classe do mundo e expandindo as suas visões. Ao 
mesmo tempo, o curso também promoveu o 
intercâmbio entre o pessoal académico e de 
investigação dos dois lugares, construindo uma boa 
plataforma para futuras cooperações. 
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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 da garantia de qualidade do ensino superior: 

Criação sistemática do Regime de Avaliação do Ensino Superior de Macau 

Ao mesmo tempo que vai promovendo o processo legislativo da lei do “Regime do Ensino 
Superior”, o GAES tem feito muitos trabalhos de preparação para a implementação do “Regime de 
Avaliação do Ensino Superior” e encarregou o Hong Kong Council for Accreditation of Academic 
and Vocational Qualification (abaixo designado por HKCAAVQ) da elaboração das orientações de 
avaliação. Até agora foram elaboradas, basicamente, as seguintes orientações : “orientação sobre a 
acreditação das instituições do ensino superior”, 
“orientação sobre a auditoria à qualidade das 
instituições”, “orientação sobre a acreditação dos 
cursos” e “orientação sobre a avaliação externa 
das instituições”. Em 2015, realizou-se a primeira 
fase do plano-piloto da “acreditação dos cursos”, 
visando verificar a universalidade e 
praticabilidade da respectiva orientação. 

Além disso, para aprofundar o conhecimento 
da sociedade sobre o Regime de Avaliação do Ensino Superior, o GAES fez um vídeo para 
apresentar conceitos como o enquadramento, objectivos e características da avaliação do ensino 
superior de Macau. Para mais detalhes, pode consultar 
http://www.gaes.gov.mo/qualityassurance/video.html. 

 

Realizar o plano-piloto da “acreditação dos cursos” 

Tendo desenvolvido a primeira fase do plano-piloto da “acreditação dos cursos” e analisado 
sinteticamente as intenções e opiniões das instituições do ensino superior, o GAES finalmente 
aceitou o curso de licenciatura em Economia Aplicada da Universidade de Ciências e Tecnologia de 
Macau como o destinatário de avaliação. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 
empregou o HKCAAVQ como a instituição de avaliação exterior; com a disposição da instituição de 

Enquadramento do Regime de Avaliação 
do Ensino Superior de Macau – vídeo 
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avaliação exterior, foram convidados especialistas 
e estudiosos do Reino Unido, Austrália e Hong 
Kong para formar uma equipa de avaliação, em 
conformidade com as respectivas orientações e 
critérios da avaliação de Macau, avaliando o curso 
acima referido através de provas de várias fontes. 
Depois da avaliação, será publicada nas 
instituições do ensino superior a versão 
modificada das respectivas orientações, através 
de sessões de esclarecimento.  

 

2. Intercâmbios com as instituições de ensino superior e realização das respectivas actividades 

de formação:  

Fomentar relações com as organizações de avaliação de diferentes regiões 

A 22 e 23 de Janeiro, o GAES e a Rede de Qualidade da Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Quality 
Network, APQN) co-organizaram, um seminário, abordando o tema “Quality Assurance in Cross 
Border Higher Education” (“Garantia da qualidade para o ensino superior transfronteiriço”). Assim, 
reuniram-se, em Macau, mais de 30 especialistas, das organizações de avaliação de renome 
internacional e da UNESCO, vindos de Hong Kong, Taiwan, União Europeia, Austrália, Malásia, Índia, 
Indonésia, Médio Oriente e entre outros locais, para participarem neste seminário, tendo estado, 
também, presentes, como convidados, o Chefe da Divisão de Educação Superior do Departamento 
de Educação da Província de Guangdong, Zhen Wen, e o Director Adjunto da Divisão de 
Intercâmbio e Cooperação, Li Jinjun, bem como os representantes das instituições do ensino 
superior de Macau. Na ocasião, especialistas e académicos partilharam experiências, efectuando a 
exploração temática sobre a garantia da qualidade para o ensino superior transfronteiriço. 

 
O GAES e a Rede de Qualidade na Ásia-Pacífico co-organizaram um seminário, abordando o tema 

“Garantia da qualidade para o ensino superior transfronteiriço” 

Especialistas de avaliação fizeram uma inspecção à 
Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau 
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No seminário, realizaram-se sete orações temáticas e três debates de subtemas, tendo 
contado com a participação de 15 especialistas, cujas intervenções foram subordinadas ao tema 
“Garantia da qualidade para o ensino superior transfronteiriço”. Além de proporcionar uma 
plataforma de intercâmbio e comunicação entre as instituições do ensino superior de Macau, 
especialistas e académicos das organizações internacionais de avaliação, é também uma 
oportunidade de dar a conhecer as tendências internacionais do desenvolvimento, no âmbito da 
garantia da qualidade no ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento da garantia da 
qualidade do ensino superior na Ásia. 

Além disso, o Dr. Paul Fear, director-geral executivo, e a Dra. Sheila Needham, inspectora 
chefe, representantes do British Accreditation Council, realizaram uma visita ao GAES, em Junho. 
Na ocasião, para promover o intercâmbio nos assuntos do ensino superior, ambas as partes 
consideraram que deviam continuar a manter a comunicação para que se amplie o espaço de 
cooperação. O GAES fez uma apresentação sobre a visão geral do ensino superior de Macau e do 
enquadramento do futuro Regime da Avaliação do Ensino Superior de Macau. Para além disso, 
através deste encontro, o GAES pôde também conhecer a prática concreta e as situações sobre as 
entidades internacionais, no 
domínio da garantia da 
qualidade do ensino superior, 
reforçando a respectiva ligação, 
para criar uma boa base no 
desenvolvimento dos futuros 
trabalhos do Regime da 
Avaliação do Ensino Superior de 
Macau. 

 

Estabelecer mecanismos de comunicação com os departamentos responsáveis 

pela avaliação e ensino no exterior 

Para conhecer a situação do desenvolvimento do trabalho de avaliação do ensino superior no 
Interior da China, o GAES enviou, entre 18 e 20 de Outubro, uma delegação para Pequim para 
visitar o escritório do ensino exterior e o escritório de supervisão do Departamento Internacional 
de Cooperação e Intercâmbios do Ministério da Educação da RPC, o Higher Education Evaluation 
Center do Ministério da Educação e o China Academic Degrees & Graduate Education Development 
Center do Ministério da Educação, o que ajudou a reforçar o intercâmbio com os departamentos, 
do Interior da China, responsáveis pela avaliação e o ensino no exterior, assim como a estabelecer 
os mecanismos de comunicação, prestando assistência à promoção do desenvolvimento do ensino 
superior de Macau. 

O GAES realizou um intercâmbio com o British Accreditation Council 
sobre o Regime de Avaliação do Ensino Superior 

44 



 

  
 A visita do GAES ao China Academic Degrees & A visita do GAES ao Higher Education Evaluation Center 
 Graduate Education Development Center, of the Ministry of Education, do Ministério da Educação 
 do Ministério da Educação  

 

Desenvolver a qualidade do pessoal das instituições do ensino superior 

para garantir a sua capacidade de trabalho 

Para reforçar o conhecimento do pessoal das instituições do ensino superior de Macau e do 
GAES sobre a garantia da qualidade do ensino superior e da sua avaliação, o GAES convidou a Sra. 
Susanna Lee, directora-geral dos serviços de consultoria assim como directora sénior de avaliação 
do Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualification, para 
desenvolver o “Curso de Formação para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior” no dia 9 de 
Julho. Através do estudo de casos assim como práticas simuladas, a realização desse curso teve por 
objectivo tornar os participantes capazes de utilizar as ferramentas informáticas de avaliação, a 
qualidade do ensino superior e efectuar as respectivas análises para administrar e supervisionar 
eficazmente a acreditação de cursos pertinentes. A seguir a esse curso, realizou-se, no dia 15 de 
Outubro, o workshop de formação intitulado “Orientar os Observadores na Aplicação Prática do 
Trabalho de Avaliação”, ajudando os participantes a dominar os procedimentos de acreditação dos 
cursos, conhecendo as fontes de onde as provas de avaliação são provenientes, o ponto-chave e o 
processo de pesquisa de provas, a avaliação das provas, o julgamento e o resultado da revisão, 
assim como o seu impacto em assuntos futuros. 

No dia 10 de Dezembro, o Sr. Wong Chi Kin, Honorary Professional Consultant e também 
professor da Faculdade de Educação da Universidade Chinesa de Hong Kong, foi convidado a 
presidir o workshop de formação intitulada “Aprendizagem do princípio com base nos resultados e 
na eficiência”, com a finalidade de levar o pessoal das instituições do ensino superior de Macau e 
do GAES a conhecer esse princípio “com base nos resultados e na eficiência” e ser capazes de 
distinguir a qualidade da “descrição do resultado da aprendizagem” e saber como planificar os 
cursos por via do princípio “com base nos resultados e na eficiência”. 
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 Situação de Curso de Formação para a Garantia da O especialista na garantia da qualidade do ensino 
 Qualidade do Ensino Superiorsuperior de Hong Kong, Wong Chi Kin, deu formação ao pessoal 
  das instituições do ensino superior de Macau e do GAES 

 

Aprender com experiências internacionais, desenvolvendo o nível de serviços 

O GAES, em 2015, enviou pessoal para participar nos encontros anuais das organizações da 
garantia de qualidade, nomeadamente, “International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education” (INQAAHE), 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.  

  
 O GAES participou na reunião annual da INQAAHE 2015 O GAES participou na 12a edição do seminário   
  Internacional do ensino superior 

 

Além disso, o GAES também enviou delegados para participarem noutras actividades, 
incluindo “Data Speaks: Lessons from Large-scale Educational Data Surveys for Educational Policy 
Reform and School Improvement International Conference” organizado pela Universidade Chinesa 
de Hong Kong, o “Sino-Australia Forum on Transnational Education and Student Mobility”, 
co-organizado pela China Education Association for International Exchange e a Embaixada da 
Austrália na República Popular da China, o “The 1st Forum on Sustainable Development in Higher 
Education” co-organizado pela Hang Seng Management College, de Hong Kong e UNESCO Bangkok, 
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Asia-Pacific Regional Bureau for Education e a “12ª Edição do Seminário Internacional do Ensino 
Superior” organizado pela Tianjin Normal University, etc. Através da participação nas várias 
actividades, o GAES trocou experiências com o pessoal da garantia de qualidade do ensino 
superior de diferentes lugares, aprofundando o conhecimento sobre o desenvolvimento e a 
tendência dos respectivos trabalhos de todos os locais, melhorando o nível de serviços.  

 

3. Acompanhamento contínuo do funcionamento das instituições: 

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. 

O GAES analisou, 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. 

 

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

O pessoal do GAES, entre Março e Abril, e Outubro e Dezembro, 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 135 cursos e 182 turmas no 
total, para conhecer as circunstâncias dos cursos, garantir o funcionamento normal e satisfazer os 
requisitos da lei e as regras definidas no despacho do curso. 

As circunstâncias da auditoria dos cursos de 2015 são as seguintes: 

Tipo de curso 

2º Semestre do 
Ano Lectivo de 2014/2015 

1º Semestre do 
Ano Lectivo de 2015/2016 

N.º de cursos Turma N.º de cursos Turma 

Curso local 46 56 62 81 

Curso não local 16 23 11 22 

Total 62 79 73 103 
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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 2015, o GAES continuou a realizar as investigações relativas e os trabalhos de recolha de 
dados para a renovação dos mesmos. Simultaneamente, lançou o “Inquérito de acompanhamento 
após a graduação dos estudantes do ensino superior de Macau”, para conhecer a situação de 
emprego dos graduados do ensino superior de Macau, incidindo especialmente nos 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. 
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Para permitir aos residentes obter, de uma forma eficaz, informações relativas, em 2015, o 
GAES continuou a enriquecer o conteúdo da página electrónica da “Base de Dados dos Recursos 
Humanos Qualificados do Ensino Superior” e a actualizar os respectivos dados, os quais foram 
divulgados oportunamente à população, de modo a aprofundar e aperfeiçoar conteúdo da base de 
dados.  

  

Aperfeiçoamento da Base de Dados para o Ensino Superior 

O GAES recolheu, sistematicamente, informações dos docentes, 
pessoal não docente, investigadores e estudantes do ensino superior, 
através do aperfeiçoamento das formas e meios de recolha de 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 
o estudo do ensino superior de Macau e fornecer ao público dados 
mais completos, relativos ao ensino superior. Para mais informações, 
pode consultar o website (http://www.gaes.gov.mo/mhedb/) ou a 
«Colecção de Dados Estatísticos do Ensino Superior 2014» publicado 
em 2015 pelo GAES. 

 

Publicação da Revista do Ensino Superior de Macau 

Para permitir aos residentes conhecerem a situação do ensino superior e as instituições do 
ensino superior, o GAES continuou a publicar a “Revista do Ensino Superior de Macau”. Além de 
abordar 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.  
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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. 
 

Melhorar e actualizar os 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 2015, o GAES concluiu a elaboração do “Relatório dos Indicadores 
do Ensino Superior de Macau – Ano Lectivo de 2014/2015”, 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”. Os conteúdos dos indicadores abrangem a “proporção de pessoal docente a 
tempo inteiro nas instituições do ensino superior”, a “proporção de pessoal docente feminino nas 
instituições do ensino superior”, a “proporção de pessoal docente estrangeiro nas instituições”, a 
“proporção de pessoal docente doutorado”, o “rácio entre o pessoal de apoio administrativo a 
tempo inteiro e o pessoal docente a tempo inteiro nas instituições”, o “rácio entre os professores e 
os estudantes”, o “rácio entre as estudantes femininas e os estudantes masculinos”, a “proporção 
de estudantes estrangeiros”, a “proporção de estudantes de pós-graduação”, a “taxa bruta de 
escolarização no ensino superior em Macau”, e a comparação internacional da “proporção de 
custos do ensino superior no Produto Interno Bruto (PIB)”, da “percentagem de custos do ensino 
superior governamental nas despesas do Governo”, dos “custos dos estudantes per capita no 
ensino superior”, da “taxa bruta de escolarização no ensino superior em Macau”, e do “rácio entre 
professores e estudantes do ensino superior”. 

50 



 

Anexos 
Anexo 1: Actividades principais sobre o prosseguimento dos estudos realizadas pelo GAES em 2015 

Projecto Apresentação 

Sessões de Esclarecimento 
sobre as Informações para o 

Prosseguimento dos Estudos e 
os Exames Públicos do Exterior 

(14 sessões no total) 

Incluindo sessões dos países: Interior da China, Japão, EUA, 
Portugal, Espanha, Austrália, Reino Unido, Suíça, França, 
Alemanha e Canadá, etc; e também sessões dos exames 
públicos: o IELTS, o TOEFL, e o TOEIC. Esta actividade atraiu a 
participação de 553 pessoas. 

Sessões de Aconselhamento 
aos Estudantes Recomendados, 

antes do Exame 

Auxiliar os estudantes recomendados na boa preparação para os 
exames, esclarecer informação como por exemplo o processo 
dos exames, as técnicas de entrevistas, apresentação pessoal, 
observações e outros. Houve 294 finalistas em 26 escolas 
secundárias que participaram neste evento. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o acesso ao ensino superior na 

Universidade de Coimbra 

Convidar o vice-reitor da Universidade de Coimbra, Prof. 
Joaquim Ramos de Carvalho e os respectivos representantes 
para explicar a situação da Universidade, os meios de inscrição, 
a propina e o alojamento, entre outras informações, assim como 
responder às perguntas. A actividade atraiu 80 pessoas. 

“Partilhar experiências com os 
outros” - Sessões de Partilha 

das Experiências de Estudo dos 
Antigos Alunos (cinco sessões 

no total) 

Foram convidados antigos alunos de Macau, que estudaram em 
diferentes países e regiões, para partilharem as suas 
experiências, permitindo 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 508 pessoas. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o prosseguimento de estudos 

no Interior da China 

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

Sessão de partilha sobre o 
prosseguimento de estudos dos 
estudantes recomendados no 

Interior da China 

Convidar os respectivos representantes das associações de 
estudantes do ensino superior a partilhar a sua vida 
universitária, para permitir que os estudantes recomendados 
conheçam mais sobre o prosseguimento de estudos no Interior 
da China 

Sessão de esclarecimento sobre 
o Exame de admissão de 
candidatos aos cursos de 

pós-graduação das instituições 
do ensino superior da China 

Oferecer aos estudantes e residentes, que pretendem 
frequentar cursos de pós-graduação nas instituições de ensino 
superior do Interior da China, informações sobre a candidatura, 
as condições, os exames e as admissões. Esta actividade atraiu a 
participação de 32 pessoas. 
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Projecto Apresentação 

Sessão de Esclarecimento sobre 
Bolsas de Mérito para Estudos 

Pós-Graduados 

Os representantes da Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas 
para Estudos Pós-Graduados esclarece os estudantes que 
querem pedir bolsas de mérito para estudos pós-graduados 
sobre os processos de candidatura, o número e o montante das 
bolsas assim como as obrigações do bolseiro. As duas sessões 
atraíram no total 110 pessoas. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o Prosseguimento de Estudos 

na Suíça 

Convidar os representantes do Consulado-Geral da Suíça em 
Hong Kong, a estarem presentes no evento, apresentando as 
condições de admissão dos cursos do ensino superior da Suíça, a 
vida universitária, as propinas, as bolsas de estudo e a 
solicitação dos vistos. Esta actividade atraiu a participação de 60 
pessoas. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o Prosseguimento de Estudos 

nas Instituições do Ensino 
Superior de Pequim 

Os representantes das 15 instituições do 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 as bolsas de subsídio, os 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. 

“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 2015 – 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 

Conteúdos e resultados 

Aprendizagem de línguas: 

1 

Aprender 
Mandarim 
em Pequim  

 
De 1 a 28 de 

Julho de 2015 

18 

Organizador: GAES 
Realizador: Beijing 
Language and Culture 
University 

 Conteúdo: Participar no curso de 
formação de mandarim, no curso de 
língua e cultura, e nos seminários 
temáticos; visitar a locais históricos e 
culturais, e famosas empresas.  
 Resultado: Elevar a capacidade de 

comunicação em mandarim, 
estabelecendo uma base para 
enfrentar a sociedade no futuro. 

2 

Viagem à 
Austrália para 
Formação em 

Língua 
Inglesa 

 
De 18 de 

Julho a 22 de 
Agosto de 

2015 

24 
Organizador: GAES  
Realizador: Prideshill 
Innovations Pty Ltd. 

 Conteúdo: Deslocar-se à University of 
Queensland para participar no curso de 
língua e fazer intercâmbios com 
associações locais de estudantes de 
Macau. 
 Resultado: Aumentar o nível de inglês 

dos estudantes do ensino superior de 
Macau, promover o intercâmbio entre 
os estudantes de Macau e do resto do 
mundo, bem como alargar a sua visão 
internacional. 

3 

O Ser e Saber 
da Língua 

Portuguesa – 
Curso de 

Verão, em 
Portugal  

 
Entre os 

meses de 
Julho e 

Agosto de 
2015 

99 
(para 

Portugal) 

Organizador: GAES  
Realizador:  
 Instituto Português 

do Oriente 
 Faculdade de Letras 

da Universidade de 
Lisboa 
 Universidade do 

Porto 

 Conteúdo: Participar nos cursos de 
formação de línguas em Lisboa ou no 
Porto. 
 Resultado: Enriquecer os 

conhecimentos, dos estudantes do 
ensino superior de Macau, sobre a 
língua e a cultura portuguesas e 
aumentar o seu interesse pela 
aprendizagem de português. 
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Nome e data da 
actividade 

Número de 
participantes 

Entidade 
organizadora 

Conteúdos e resultados 

Experiência cultural: 

4 

Viagem 
Cultural para 

Jovens de 
Macau, Hong 

Kong e 
Guangdong 

 
De 15 a 25 de 
Julho de 2015 

135 
(inclui 22 

estudantes  
de Macau) 

Organizadores 
conjuntos: 
 GAES 
 Departamento de 

Cultura da Província 
de Guangdong 
 Home Affairs 

Bureau, de Hong 
Kong 

 Conteúdo: Visitar a pontos turísticos e 
culturais e museus em vários lugares, 
incluindo Hong Kong, Macau, 
Chaozhou, Shantou, Jieyang, Puning, 
Shanwei, Foshan, Nanhai, Guangzhou e 
Xiamen da Província de Fujian, etc., 
assim como assistir a espectáculos 
artísticos e culturais. 
 Resultado: Reforçar os conhecimentos 

dos estudantes das instituições de 
ensino superior de Macau, Hong Kong 
e Guangdong, sobre a cultura chinesa, 
bem como elevar o reconhecimento da 
Pátria e promover o intercâmbio entre 
os estudantes dos três locais. 

Educação sobre a realidade nacional: 

5 

Viagem à 
Procura das 

Raízes – 
Província de 

Zhejiang 
 

De 1 a 10 de 
Agosto de 

2015 

38 

Organizador: GAES 
Realizador: Overseas 
Chinese Affairs Office 
of Ningbo, 

 Conteúdo: Participar em seminários 
temáticos, visitar empresas locais 
famosas e locais culturais, assim como 
fazer intercâmbios com estudantes 
locais. 
 Resultado: Promover o intercâmbio 

entre os estudantes das duas regiões e 
aprofundar o conhecimento sobre o 
regime político, a economia, o regime 
jurídico, a educação, entre outros.  

6 

Pesquisa na 
Província de 

Henan 
 

De 17 a 26 de 
Agosto de 

2015 

40 

Organizador: GAES 
Realizador: 
Departamento de 
Educação da Província 
de Henan 

 Conteúdo: Participação em seminários 
temáticos, visitas a empresas locais 
famosas, excursões a lugares históricos 
e culturais e actividades de intercâmbio 
com os seus estudantes. 
 Resultado: Promover o intercâmbio 

entre os estudantes das duas regiões e 
aprofundar o conhecimento sobre o 
regime político, a economia, o regime 
jurídico, a educação, entre outros. 
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Anexo 3: Lista de premiados da “Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino 

Superior de Macau 2015” 

Prémios Masculino Feminino 

1.º lugar do torneio Universidade de Macau Universidade de Macau 

2.º lugar do torneio Instituto Politécnico de Macau Instituto Politécnico de Macau 

3.º lugar do torneio Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau 

Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau 

4.º lugar do torneio Universidade de São José Instituto de Formação Turística 

1.º lugar do Prato de Prata Universidade da Cidade de 
Macau -- 

Melhor Marcador Lai Ka Tong  
(Universidade de Macau) 

Ng Ka Ian (Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau) 

Melhor Marcador de Três 
Pontos 

Un Kam Chi  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Ng Ka Ian (Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau) 

Melhor Ressaltador Lai Ka Tong  
(Universidade de Macau) 

Lou Mei Ian  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Jogador com Melhor 
Pontuação 

Lai Ka Tong  
(Universidade de Macau) 

Cheang Nga Si  
(Universidade de Macau) 

Lo Hip Meng  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Chan Ka I  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Leong Hou Man (Instituto de 
Formação Turística) 

Yam Yuk Chui (Instituto de 
Formação Turística) 

Lao Tak Cheong (Escola Superior 
das Forças de Segurança 

de Macau) 

Tam On U (Universidade da 
Cidade de Macau) 

Lam Ka Seng (Universidade da 
Cidade de Macau) 

Pang Cheng Si  
(Universidade de São José) 

Lo Chi Hou  
(Universidade de São José) 

Ng Ka Ian (Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau) 

Chen Shupeng (Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau) -- 

Melhor atleta 

Lai Ka Tong  
(Universidade de Macau) 

Mak I Tong  
(Universidade de Macau) 

Lo Hip Meng  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Seng On Kei  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Lei Keng Tou (Instituto de 
Formação Turística) 

Ip Si Nam (Instituto de 
Formação Turística) 

Lao Tak Cheong (Escola Superior 
das Forças de Segurança de 

Macau) 

Tam On U (Universidade da 
Cidade de Macau) 
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Prémios Masculino Feminino 

Melhor atleta 

Huang Baiying (Universidade da 
Cidade de Macau) 

Loi Hio Cheng  
(Universidade de São José) 

Chan Pou U  
(Universidade de São José) 

Ng Ka Ian (Universidade de 
Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
Chen Shupeng (Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau) -- 
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Anexo 4: Lista de premiados da 11ª 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 Cho On Ni 
Annie 

Hong Kong Shue Yan 
University Ng Hou Man Universidade de Macau 

2.o Ou Sushi Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Tang Hon Ian Wuhan University 

3.o Ge PeiYao Instituto Politécnico 
de Macau 

Zhang 
MingHao 

Instituto Politécnico 
de Macau 

4.o Chen Yang Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Zhou YingQi Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Prémio de 
Mérito 

Ren YiLin Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Lei Weng Si Universidade de Macau 

Zhu YeZi Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Xu MeiJing Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Xiao FeiXin Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Chen 
ShengBiao Universidade de Macau 

Kou Su Tong Central China Normal 
University 

Huang 
JiaCheng 

Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Liu YaLin 
Universidade de Ciência 

e Tecnologia 
de Macau 

Ge PeiYao Instituto Politécnico 
de Macau 

Pong Weng 
Ian 

Instituto de Formação 
Turística Lu Wei Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Prémios de 
Excelência 

Wong Weng 
Cheong Wuhan University Lei Lou U Universidade de Macau 

Zhou ZiHang Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Zhou YingSi Universidade de Macau 

Sun JiaQing Universidade da Cidade 
de Macau 

Yuan 
MengTing 

Universidade da Cidade 
de Macau 

HOI KENG 
IEONG Sun Yat-sen University Zhang PeiNi Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 

Guo HaiYin Instituto Politécnico 
de Macau Cheong Lai Chi Beijing Normal 

University 

Guo PeiFeng Universidade de Macau Chan Hio 
Cheng Universidade de Macau 

Chen WenHao Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Wong Chong 
Weng Wuhan University 

Wong Lai 
Meng Fudan University Jiang ZheYu Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 
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Prémio 
Comentário Poesia 

Nome do 
estudante 

Instituição 
Nome do 
estudante 

Instituição 

Prémios de 
Excelência 

Zheng JiaQi Universidade de Macau Deng XiaoLin Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau 

Zheng Quan Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau Su ZhuoHua Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Macau 
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Anexo 5: Lista de premiados da 13ª edição do “Concurso de Debate entre Estudantes das 

Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Prémio Grupo de cantonense Grupo de mandarim Grupo de inglês 

1.o Instituto Politécnico de 
Macau 

Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau 

Lin Shixiang, Lam Pek 
Kei (equipa C da 
Universidade de 

Macau) 

2.o Universidade de Macau Universidade de Macau 

Leong Sin Ieng, Kwok In 
(equipa A da 

Universidade de 
Macau) 

Tian Xiying, Gu Zifeng 
(equipa A do Instituto 
Politécnico de Macau) 
Su Shidi, Zhang Xiaoyu 

(equipa C da Universidade 
de Ciência e Tecnologia de 

Macau) 

3.o 
Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu 
de Macau 

--- --- 

Melhor 
orador da 

sessão final 

Jogo de disputa do 1º 
lugar 

Lai Kit Leng (Instituto 
Politécnico de Macau) Jogo de disputa do 1º lugar 

Zheng Bowen 
(Universidade de Macau) 

Lam Pek Kei  
(Universidade de Macau) Jogo de disputa do 3º 

lugar 
Tong Weng Sam  

(Instituto de Enfermagem 
Kiang Wu de Macau) 

Melhor 
orador da 

sessão 
semi-final 

1ª sessão 
Mak Iok Hang 

(Universidade de Macau) 
--- --- 

2ª sessão 
Ho Meng Ieong 

(Instituto Politécnico de 
Macau) 

--- --- 

Melhor 
orador da 

sessão 
eliminatória 

1ª Sessão 
Lou Chi Weng 

(Universidade de Macau) 

1ª Sessão 
Zheng Bowen 

(Universidade de Macau) 

Lin Shixing 
(Universidade de 

Macau) 
2ª Sessão 

Lai Kai Wan 
(Escola Superior das 

Forças de Segurança de 
Macau) 

2ª Sessão 
Chang Hao  

(Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau) 

Kwok In  
(Universidade de 

Macau) 
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Prémio Grupo de cantonense Grupo de mandarim Grupo de inglês 

Melhor 
orador da 

sessão 
eliminatória 

3ª Sessão 
Chan Chi Ian  

(Instituto Politécnico de 
Macau) 

3ª Sessão 
Yin Mengdi 

(Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau) 

Lam Pek Kei 
(Universidade de 

Macau) 

4ª Sessão 
Mak Iok Hang 

(Universidade de Macau) 

4ª Sessão 
Jiang Yixue 

(Universidade de Macau) 

Wong Ka Kei 
(Universidade de 

Macau) 
5ª Sessão 

Tong Weng Sam 
(Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu 
de Macau) 

--- 
Leong Ka Wai 

(Universidade de 
Macau) 

6ª Sessão 
Kuan Ka Hei  

(Instituto Politécnico de 
Macau) 

--- --- 
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Anexo 6: Outras actividades estudantis realizadas em 2015 

Actividade Data 
Entidade 

organizadora 
Situação concreta da actividade 

1 Apreciação de 
filmes 

1ª : entre 
Março e 

Abril 
2ª: 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: 
“Little Big Master”, “To The Fore”, 
“The Martian” (3D). No total, foram 
distribuídos 556 bilhetes. 

2 

Exposição 
fotográfica dos 

15 anos da 
diplomacia sobre 

Macau 

Entre Abril e 
Novembro 

 Comissariado do 
Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros da 
RPC na RAEM 

 O GAES auxilia na realização da 
exposição de mais de 100 fotografias, 
nas nove instituições do ensino 
superior. As fotos expostas reflectem 
o desenvolvimento activo do 
intercâmbio com o exterior pelo 
Governo da RAEM e toda a 
sociedade, assim como a situação do 
desenvolvimento das actividades de 
divulgação diplomática e cultural pelo  
Comissariado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da RPC na 
RAEM. Este evento conta com a 
participação de mais 5400 pessoas. 

3 

Série de 
actividades de 

visita, em 
Macau, dos 
atletas de 

medalha de ouro 
dos Jogos 

Olímpicos — 
Verão Dinâmico 

9 de Agosto 

 Comité Olímpico 
e Desportivo de 
Macau, China 
 Instituto do 

Desporto 

 O GAES auxilia, em nome do Centro 
dos Estudantes do Ensino Superior, 
na instalação e nos respectivos jogos, 
atraindo 200 visitantes. 

4 

Período da 
Guerra – 

Memórias da 
guerra contra a 

invasão 
japonesa: 70.o 
Aniversário da 

Vitória na Guerra 
de Resistência 

contra a 
Agressão 
Japonesa 

18 de 
Setembro 

 Organizador: 
Gabinete do 
Secretário para os 
Assuntos Sociais e 
Cultura, DSEJ, e 
GAES 
 Realizador: 

Associação de 
Intercâmbio de 
Cultura Chinesa e  
TDM - Teledifusão 
de Macau, S.A. 

 Os participantes são provenientes das 
oito instituições do ensino superior de 
Macau, do grupo de voluntários do 
Centro dos Estudantes do Ensino 
Superior, e das associações de 
estudantes. No total, são 30 pessoas. 
 As seis instituições do ensino superior 

de Macau organizaram os estudantes 
para assistir à transmissão em tempo 
real e à gravação da actividade. No 
total, participaram 522 estudantes 
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Actividade Data 
Entidade 

organizadora 
Situação concreta da actividade 

5 

Plano de 
Formação para 

Alunos 
Excelentes 

－ 

 Centro de 
Produtividade e 
Transferência de 
Tecnologia de 
Macau 

 O GAES auxilia na promoção de três 
áreas dos cursos de formação com os 
respectivos temas: “Sistema e 
Internet”, “Desenhos Animados”, 
“Desenho de Páginas da Internet”. 

6 

Apreciação de 
Filmes 

Excelentes do 
Interior da China 

Entre 
Outubro e 
Novembro 

 China Film 
Foundation,  
 Associação 

Promotora de 
Media de Macau 

 O GAES auxiliou na promoção da 
“12.ª Exposição de Filmes Excelentes 
do Interior da China”, relacionada 
com o Concurso “Taça do Lótus de 
Ouro”, em Macau.  Durante os 
meses de Outubro e Novembro, 
organizaram o visionamento gratuito 
dos respectivos filmes, no Centro de 
Estudantes do Ensino Superior, para 
os interessados. 
 O GAES co-organizou o comentário 

escrito, após a apreciação da “12.ª 
Exposição de Filmes Excelentes do 
Interior da China”, relacionada com o 
Concurso “Taça do Lótus de Ouro”. 

7 

Actividade 
Divulgadora do 
“62.o Grande 

Prémio de 
Macau”  

Entre 
Outubro e 
Novembro 

 Comissão do 
Grande Prémio 
de Macau 

 O GAES auxiliou a Comissão do 
Grande Prémio de Macau na 
distribuição uniformizada dos 
bilhetes das sessões de treinos. As 
dez instituições inscreveram-se e 
pediram, no total, 4.242 bilhetes.  

 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, a oportunidade de assistirem 
ao 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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Actividade Data 
Entidade 

organizadora 
Situação concreta da actividade 

8 8ª Edição do Dia 
de Seguros 

18 de 
Outubro 

 Autoridade 
Monetária de 
Macau 
 Macau Insurers' 

Association 
 Associação dos 

Mediadores de 
Seguros de 
Macau 
 Federação dos 

Intermediários 
de Seguros de 
Macau 

 O GAES auxilia, em nome do Centro 
de Estudantes do Ensino Superior, na 
instalação e respectivos jogos, 
atraindo 457 visitantes. 

9 14th National 
Challenge Cup 

Entre 16 e 21 
de 

Novembro 

 The Central 
Committee of the 
Communist 
Young League 
 China 

Association for 
Science and 
Technology 
 Ministério da 

Educação da RPC 
 Governo da 

Província de 
Guangdong 

 O GAES auxilia na divulgação da 
actividade para as instituições do 
ensino superior de Macau. A 
delegação de Macau é formada pela 
Universidade de Macau, Instituto 
Politécnico de Macau e Universidade 
de Ciência e Tecnologia, com a 
participação de 37 estudantes no 
final deste concurso. 
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Anexo 7: Carta de Qualidade 

Item Serviços 
Prazo para 
concluir(1) 

(dias úteis) 

Taxa 
prevista de 
conclusão 

Número de 
tratamento 

Concluído a 
tempo 

Não 
concluído a 

tempo 

Tempo 
médio de 
conclusão 
(dias úteis) 

Taxa de 
sucesso 
actual 

1 

Serviços de consulta sobre o prosseguimento de estudos 

Consulta telefónica 2 98% 151 151 0 1 100% 

Consulta por e-mail 3 (2) 98% 20 20 0 1,5 100% 

Pedido de dados sobre 
o prosseguimento de 
estudos, na sala de 
informações (3) 

20  
minutos 95% 7 7 0 20  

minutos 100% 

Pedido de informações 
sobre o 
prosseguimento de 
estudos, fora da base 
de dados 

3 (2-4) 95% -- -- -- -- -- 

2 

Pedido dos cursos do ensino superior ministrados em Macau 

Deslocação pessoal 2 (5) 80% 4 4 0 1 100% 

Telefone 2 (5) 80% 10 10 0 1 100% 

Por escrito  
(E-mail/ Fax/ Carta) 5 (5) 80% 1 1 0 3 100% 

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 
(6-7) 90% 208 208 0 6,78 

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 

(6-7) 90% 129 129 0 8,14 
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 

(6-7) 90% 424 422 2 15 
minutos 99% 

6 

Emissão de pareceres sobre a verificação de habilitações académicas 

Deslocação pessoal 30 minutos 95% 31 31 0 11,06 
minutos 100% 

Telefone 2 (4) 95% 222 222 0 1 100% 

E-mail 5 (2-8) 85% 61 61 0 2,82 100% 

Por escrito 10 (2-8) 85% 3 3 0 4 100% 

Notas: 

(1) O prazo para tratamento conta-se a partir do dia seguinte ao da apresentação de pedido. 
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(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. 

(3) As informações que estão na área dos livros e periódicos, do Centro dos Estudantes do Ensino Superior, não 
estão disponíveis para empréstimo, podendo, no entanto, ser consultadas ou fotocopiadas (é favor solicitar o 
serviço de fotocópias).  

(4) Será suspensa a contagem de tempo, no caso de ser necessário consultar os dados não existentes na base de 
dados deste Gabinete, retomando-se a contagem do prazo logo após a recepção dos dados em falta. 

(5) 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”. 

(6) A rede de sistema da inscrição pertence ao Interior da China. No caso de haver atrasos no procedimento da 
confirmação da inscrição, não será feita a contagem de tempo na respectiva Carta de Qualidade.   

(7) Será iniciada a contagem de tempo da carta de qualidade, quando o requerente chegar ao balcão de 
atendimento para tratamento do seu pedido, no caso de possuir todos os documentos completos e 
necessários. A hora de espera não será contabilizada. 

(8) No caso de ser necessário o pedido de consulta a outro serviço, será suspensa a contagem de tempo da 
respectiva Carta de Qualidade no dia do pedido da consulta. Neste contexto, voltará a ser feita a contagem, 
no segundo dia útil após a recepção da resposta enviada pelo outro serviço. 
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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 5 5 0 6,4 100% 

Sugestão 15 2 2 0 3,5 100% 

Reclamações 15 3 3 0 4,33 100% 
 

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 39 39 0 5,03 100% 

Sugestão 15 3 3 0 1,67 100% 

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 15 

Telefone 26 

Total 41 

 

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

Em 2015, o GAES analisou 37 pedidos para autorização de cursos ou alteração do plano de 
estudos de cursos já existentes, nas várias instituições do ensino superior de Macau. Destes, dez 
foram aprovados, nove foram cancelados, pelas instituições, e dezoito estão em fase de análise. 
Para cursos do ensino superior ministrados em Macau, pelas instituições do ensino superior do 
exterior, foram apresentados 40 pedidos, incluindo a criação, alteração e renovação de alguns 
desses cursos. Destes, 31 foram aprovados, dois foram cancelados, pela instituição, e sete 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-feira a Sábado: das 11:00h às 20:00h 
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, China 

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

Macau 

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

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 Padre Tomás 

Pereira Taipa, Macau 

Universidade de 
São José 8796 4400 2872 5517 pr@usj.edu.mo Rua de Londres 16 (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 175, Edif. 

ACM, 9° andar, Macau 

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

Alameda Dr. Carlos d’ 
Assumpção N.° 255 China 
Civil Plaza 8- andar, 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. 
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