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Prefácio 
 

Há, em 2016, 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 Serviço de Apoio ao Prosseguimento de Estudos 
 
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. Fornecer informações relevantes sobre o prosseguimento de estudos e serviços de consulta 

Realização de diferentes actividades temáticas sobre o prosseguimento de estudos 

Para ajudar os estudantes a terem informações sobre o prosseguimento de estudos em 
diferentes países e regiões, planearem apropriadamente o seu caminho para os estudos e a vida, o 
GAES organiza anualmente diversas sessões de esclarecimento sobre o prosseguimento de 
estudos, convidando representantes das instituições do ensino superior e os estudantes das 
classes mais adiantadas das diferentes instituições do ensino superior, para partilharem 
informações do prosseguimento de estudos em diferentes regiões, tais como as condições de 
acesso, os procedimentos, as propinas e as vantagens dos cursos, entre outros, e para partilharem 
as suas experiências de aprendizagem, as suas vidas nos locais e outros assuntos que necessitam 
de atenção. Em 2016, foi realizada uma série das Sessões de Esclarecimento sobre as Informações 
para o Prosseguimento dos Estudos e os Exames Públicos do Exterior, as Sessões de Partilha das 
Experiências de Estudo dos Antigos Alunos, sessões de aconselhamento antes do exame para os 
estudantes recomendados, entre outros. Para mais informações, pode consultar o Anexo 1. 

   
 Sessão de partilha dos estudantes recomendados sobre O GAES partilha as estragégias sobre  
 o prosseguimento de estudos no Interior da China a candidatura dos estudantes recomendados 
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 Sessões do aconselhamento antes do exame para os Sessão de Esclarecimento sobre o Prosseguimento de 
 estudantes recomendados (dicas para entrevista) Estudos nas Instituições do Ensino Superior do 
  Interior da China 

   
 Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para Sessões de Esclarecimento sobre as Informações para 
 o Prosseguimento dos Estudos e os Exames Públicos o Prosseguimento dos Estudos e os Exames Públicos 
 do Exterior (Sessão dos Estados Unidos da América) do Exterior (Sessão do Japão) 

   
 Sessão de Esclarecimento sobre o Prosseguimento de “Partilhar experiências com os outros” - Sessões de 
 Estudos nas Instituições do Ensino Superior Partilha das Experiências de Estudo dos Antigos Alunos 
 do Reino Unido 
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 Sessão de Esclarecimento sobre  Sessão de Esclarecimento sobre  
 o prosseguimento de estudos na Peking University o prosseguimento de estudos da Tsinghua University 

 
Acompanhar os serviços de aconselhamento das instituições do ensino superior de Macau 

Para aumentar ainda mais os conhecimentos 
profissionais do pessoal de aconselhamento das 
instituições do ensino superior, durante Fevereiro 
e Junho deste ano, o GAES incumbiu o Gabinete 
Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui 
Macau para realizar os serviços de aconselhamento 
das instituições do ensino superior de Macau. 21 
funcionários provenientes das 8 instituições do 
ensino superior de Macau participaram no serviço 
de aconselhamento pessoal, fornecendo um total 
de 49 serviços. Quanto ao serviço de aconselhamento do grupo, foram fornecidos 4 temas e um 
total de 6 horas do serviço, de forma a promover a comunicação entre o pessoal das instituições. 

No período de Setembro a meados de Dezembro deste ano, um total de 40 horas de serviço 
de aconselhamento pessoal e 3 vezes do serviço de aconselhamento foram prestados ao pessoal 
das instituições. No dia 15 de Dezembro, o GAES realizou a sessão de conclusão e partilha, foram 
conhecidas as necessidades do pessoal das instituições para os serviços no futuro. 

 
Organização das instituições do ensino superior de Macau para participarem 

na Exposição de Educação Internacional 

O GAES organizou as instituições do ensino superior de Macau para participarem na 
Exposição de Educação Internacional, fazendo comunicações face a face com os estudantes e os 
pais, fornecendo aconselhamentos, para que os estudantes e os pais do exterior compreendam a 

Os serviços de aconselhamento das instituições  
de ensino superior de Macau 
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situação do ensino superior de Macau e dominem as informações da admissão de estudantes das 
instituições do ensino superior de Macau. Através das actividades relevantes, promove 
amplamente o ensino superior de Macau, acelera o processo de internacionalização das 
instituições do ensino superior de Macau, aumentando a influência internacional das mesmas e 
permitindo aos estrangeiros compreenderem melhor a situação do ensino superior local. 

Durante Fevereiro, o GAES organizou 7 instituições do ensino superior (Universidade de 
Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística, Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau, Universidade de São José, Universidade da Cidade de Macau e Instituto de 
Enfermagem Kiang Wu de Macau) para se dirigirem a Taipei e participarem na “Exposição sobre a 
Diversificação do Acesso às Universidades e Institutos Técnicos”. Além disso, esse grupo também 
visitou a Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan, tendo sido recebido pela Chefe, 
Leong Kit Chi. Ambas as partes trocaram impressões sobre a situação de aprendizagem e vida dos 
estudantes de Macau em Taiwan e a situação do ensino superior em Macau. Em Novembro, o 

   
 O grupo das instituições do ensino superior dirigiu-se O grupo visitou a Delegação Económica e  
 a Taipei para participar na “Exposição sobre Cultural de Macau em Taiwan 
 a Diversificação do Acesso às Universidades e”  
 Institutos Técnicos 

   
 A situação no local da Exposição Internacional Pessoal da Embaixada da China na Tailândia e 
 de Educação OCSC, na Tailândia o vice-chefe do Chinese Service Center for Scholarly  
  Exchange visitaram o stand que o GAES dispôs 
  na Exposição Internacional de Educação OCSC na Tailândia 
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GAES organizou 6 instituições do ensino superior (Universidade de Macau, Instituto de Formação 
Turística, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Universidade de São José, Universidade 
da Cidade de Macau e Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau) para visitar a Tailândia e 
participar na Exposição Internacional de Educação OCSC, junto com o Chinese Service Center for 
Scholarly Exchange do Ministério da Educação.  

 
Realização da Exposição do Ensino Superior e do Emprego 

Com objectivo de oferecer aos estudantes e pais de Macau e da Região do Grande Delta do 
Rio das Pérolas uma plataforma para compreensão das informações sobre a educação e o 
prosseguimento de estudos em Macau e em diferentes países ou regiões do mundo, o GAES 
realizou, de 28 a 30 de Outubro, a Exposição do Ensino Superior e do Emprego no Pavilhão 
Desportivo da Escola Cham Son de Macau. As unidades expositoras são de diversos países e 
regiões, incluindo Macau, Hong Kong, Estados Unidos de América, Reino Unido, Portugal, Austrália, 
Canadá, Japão, Áustria, França, Alemanha, entre outros. 

A exposição dispôs de duas zonas, a “Zona de Prosseguimento dos Estudos” e a “Zona de 
Emprego”. Na “Zona de Prosseguimento dos Estudos”, mais de 60 instituições do ensino superior 
de renome e entidades de aconselhamento da continuação de estudos apresentaram a situação 
geral das suas instituições e as informações mais recentes sobre o prosseguimento dos estudos no 
local, fornecendo serviços de consulta; na “Zona de Emprego”, 20 empresas de Macau deram 
informações sobre os empregos em sectores como Hotelaria, Informática, Serviço de Apoio ao 
Cliente, Banca, Marketing, Venda a Retalho, Serviço Social e outros sectores. Além disso, foram 
realizados oito seminários temáticos, tendo atraído cerca de 3.086 pessoas participantes. 

 
Cooperação na Divulgação das Informações de Bolsas de Mérito do Exterior 

Para os estudantes obterem mais informações sobre as bolsas de mérito do exterior, o GAES 
dá apoio na divulgação das informações sobre as bolsas de mérito do exterior. Além de publicar na 
página electrónica do GAES e do Blog para os Estudantes do Ensino Superior de Macau, o GAES 
enviou as informações par as escolas secundárias e as instituições do ensino superior de Macau. 
Em 2016, o GAES ajudou a publicar as seguintes informações: 

Estados Unidos Programa de bolsas de mérito para jovens académicos “Yale Young 
Global Scholars” 

França Bolsas de mérito da França “Alexandre Yersin”  

Japão Bolsas de mérito para prós-graduados do governo do Japão 
(Ministério da Educação, da Cultura, dos Desportos, da Ciência e da 
Tecnologia) 

Hong Kong, China 
Bolsas de mérito para cursos de licenciatura da Education University 
of Hong Kong 
Bolsas de mérito da City University of Hong Kong.  
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2. Prestar apoio aos estudantes para o prosseguimento de estudos 

Continuar a promover o “Subsídio para aquisição de material escolar 

a estudantes do ensino superior” 

Para mostrar a valorização e atenção do Governo da RAEM quanto aos estudantes do ensino 
superior de Macau, apoiando-os na aquisição de livros, materiais de referência e material escolar, 
o Governo da RAEM continuou a implementar, no ano lectivo de 2015/2016, o “Subsídio para 
aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior”, optimizando os respectivos 
procedimentos de registo e de atribuição. Após a avaliação, foram 32.068 os beneficiários do 
Subsídio no ano lectivo de 2015/2016 e o montante do Subsídio chegou aos 96.204 milhões de 
patacas. As estatísticas do número de estudantes que prosseguem estudos em diversos países ou 
regiões são as seguintes:  

País ou região em que  
prosseguem estudos 

N.º de estudantes 

Macau 15,823 

Interior da China 7,163 

Hong Kong 1,803 

Taiwan 4,536 

Reino Unido 847 

Estados Unidos 671 

Austrália 412 

Canadá 297 

Portugal 275 

Outras Regiões 241 

 
Candidatura e atribuição das Bolsas de Mérito para Estudos Pós-graduados 

Desde 2004, o GAES começou a apoiar a Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para 
Estudos Pós-Graduados nos trabalhos de candidatura e atribuição das Bolsas de Mérito para 
Estudos Pós-graduados. No ano lectivo de 2016/2017, são no total 127 os beneficiários das Bolsas 
de Mérito para Estudos Pós-graduados, incluindo 20 para cursos de doutoramento, cinco para 
cursos integrados de mestrado e doutoramento, 100 para cursos de mestrado e 2 para cursos 
integrados de licenciatura e mestrado. 

Além disso, a Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para Estudos Pós-Graduados assinou, 
respectivamente, o «Protocolo de Cooperação na Atribuição de Bolsas de Mérito para Estudos 
Pós-Graduados» com o Gabinete para Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da 
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Educação da China e com o Gabinete para Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan da Comissão 
Estatal dos Assuntos Étnicos da República Popular da China. Através da atribuição de bolsas de 
mérito para os estudantes excelentes do Interior da China, apoiou-os a prosseguir estudos de 
pós-graduação em Macau. 
 

Encontro com os Estudantes do Ensino Superior e 

Cerimónia da Entrega das Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados 

O Encontro com os Estudantes do Ensino 
Superior e a Cerimónia de Entrega das Bolsas de 
Mérito de Pós-Graduados foi realizado em 27 de 
Janeiro, no 5º andar da Sala Lotus do  Centro de 
Comércio Mundial de Macau. O Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, Tam Chon Weng, 
reuniu-se com 139 representantes das associações 
de estudantes das 28 instituições de ensino 
superior do Interior da China, Hong Kong, Macau, 

Taiwan e de Portugal, os voluntários do Centro 
dos Estudantes do Ensino Superior e os 
representantes dos estudantes que tinham 
participado nas actividades de visitas e intercâmbio do GAES. Durante o Encontro, além de 
expressar atenção e saudações festivas aos estudantes, também entregou prémios aos 
beneficiários das Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados do ano lectivo de 2015/2016 e 
elogiou os voluntários com desempenho excelente do Centro dos Estudantes do Ensino Superior. 

 
Fotografia de grupo na Cerimónia de Entrega de Prémios de Bolsas de Mérito de Pós-Graduados 

 

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
Alexis Tam, realizou intercâmbio com os 

representantes dos estudantes 
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Acompanhar o Plano de Apoio de Pagamento de Juros de Crédito para 

a Formação Linguística de Graduados do Ensino Superior 

A fim de incentivar os graduados do ensino superior de Macau a aprenderem no exterior 
Mandarim, Português e Inglês, entre outras línguas, formando uma boa competência de línguas 
estrangeiras, ampliando os seus horizontes e aumentando a sua competitividade, o Governo da 
RAEM estudou e, através do mecanismo de apoio financeiro, criou um novo plano de apoio de 
empréstimo para estudos. 

O Plano começou a ser desenvolvido no início de Março deste ano, através da recolha e 
análise das informações dos cursos de formação das línguas em diferentes sítios, comunicando 
com o sector bancário, recolhendo opiniões dos líderes das instituições do ensino superior e dos 
representantes das associações, abordando a sua viabilidade e elaborando o regulamento e o 
programa de acção.  

 
Acompanhar a Plataforma de Serviços para Bolsas de Mérito, Bolsas de Estudo, 

Bolsas-empréstimo e Apoios Financeiros atribuídos pelos Serviços Públicos 

O Governo da RAEM apresentou, nas Linhas de Acção Governativa deste ano, no âmbito dos 
assuntos sociais e cultura: “Estudar a criação de uma plataforma de serviços que integra as bolsas 
de mérito, bolsas de estudo e bolsas-empréstimo de diferentes serviços públicos”. 

O GAES estabeleceu oficialmente, em meados de 2016, a “Plataforma de Serviços”. Foi 
composto um grupo de trabalho com os serviços públicos participantes na Plataforma, sendo o 
GAES responsável pela coordenação dos respectivos trabalhos. Em Novembro de 2016, foi 
concluído o desenvolvimento das várias funções no sistema da Plataforma de Serviços e foi aberta 
imediatamente para os serviços públicos realizarem testes e ajustamentos. 

 
3. Continuar a realização de exames, proporcionando medidas convenientes aos estudantes 

para candidatura às instituições do ensino superior do Interior da China 

Com o intuito de ajudar os residentes que pretendem frequentar cursos de licenciatura e de 
pós-graduação nas instituições de ensino superior do Interior da China, o Gabinete para Assuntos 
de Hong Kong, Macau e Taiwan, do Ministério de Educação da República Popular da China 
incumbiu o GAES de realizar em Macau, anualmente, os trabalhos de admissão dos estudantes de 
licenciatura e pós-graduação de Macau, Hong Kong e Taiwan, da inscrição e do exame dos 
estudantes recomendados.  

A fim de facilitar aos cidadãos, o GAES tem melhorado os respectivos procedimentos de 
candidatura, nos últimos anos. Depois de fazer uma inscrição on-line, pode-se fazer uma marcação 
para realizar a inscrição no Centro dos Estudantes do Ensino Superior. Para além disso, tem 
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actualizado a Guia dos Procedimentos e as informações dos exames nas respectivas páginas 
electrónicas, com vista a facilitar aos cidadãos a obtenção de informações sobre a inscrição e a 
admissão, entre outros. 

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 
16 Janeiro, 2016 21st -22nd Maio, 2016 9th -10th Abril, 2016 

O local de 
realização da 

prova 
Kao Yip Middle School Pui Ching Middle School 

Macau 
Pui Ching Middle School 

Macau 

Número de 
estudantes 
admitidos 

392 184 
205 

(26 Doutoramento,  
179 Mestrado) 

   
 Formação do pessoal supervisor do exame de A situação no local do exame de admissão conjunta 
 admissão conjunta 

Além disso, para reforçar os conhecimentos dos estudantes finalistas do ensino secundário e 
dos residentes de Macau sobre a situação do ensino superior no Interior da China, o GAES 
convidou a delegação das instituições do ensino superior do Interior da China para visitar Macau, 
de 15 a 17 de Janeiro, e para participar na “Exposição sobre o Ensino Superior do Interior da 
China”, realizado pelo GAES junto com o Departamento de Assuntos dos Estudantes de 
Instituições de Ensino Superior do Ministério da Educação da República Popular da China. 
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Situação no local da “Exposição sobre o Ensino Superior do Interior da China” 

Um total de 50 instituições de ensino superior participaram na delegação, da qual 66 pessoas 
se deslocaram a Macau para a vista de 14 a 18 de Janeiro. Na tarde de 14 de Janeiro, o Gabinete 
realizou uma reunião de trabalho com funcionários do Ministério da Educação e do Escritório da 
Admissão Conjunta para discutir e trocar pontos de vista sobre as intenções de prosseguimento de 
estudos e de emprego dos estudantes finalistas de Macau, a situação de candidaturas dos 
estudantes de Macau às instituições de ensino superior no Interior da China e em Taiwan, o 
número de estudantes de Macau que estudam na área de Educação e a situação de estudantes do 
Interior da China que prosseguem estudos em Macau. 

 
4. Coordenar os trabalhos de admissão dos estudantes do 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 autorizadas pelo Ministro da Educação da República Popular 
da China para admitir estudantes do Interior da China. 

Com a assistência dos escritórios de admissão das províncias e cidades, o GAES organizou as 
instituições de ensino superior de Macau a dirigirem-se, em Março e Abril deste ano, às cidades do 
Interior da China, como Tianjin, Pequim, Shi Jiazhuang (Província de Hebei), Hefei (Província de 
Anhui) e Wuhan (Província de Hubei), para realizar 5 sessões de esclarecimento sobre a admissão 
dos estudantes. Nessas sessões, foram apresentadas a situação geral do ensino superior em 
Macau e a situação da admissão das instituições do ensino superior de Macau, também foi feita 
uma explicação detalhada sobre as características dos cursos de cada instituição do ensino 
superior, formas de candidatura, requisitos de admissão, propinas, bolsas de mérito e perspectivas 
após a graduação e respondaram também às perguntas dos estudantes e dos pais. A delegação de 
intercâmbio de admissão também visitou a Delegação da Região Administrativa Especial de Macau 
em Pequim e o Gabinete do Comitê de Admissão das Instituições de Ensino Superior da Província 
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de Hubei. 

   
 A situação no local da sessão de esclarecimento sobre A situação no local da sessão de esclarecimento sobre 
 a admissão, realizada em Tianjin a admissão, realizada em Hebei 

 
5. Aperfeiçoamento contínuo das instalações e plataformas de serviços destinadas aos 

estudantes 

Centro dos Estudantes do Ensino Superior 

O Centro dos Estudantes do Ensino Superior proporciona aos estudantes um espaço para a 
realização de diversas actividades, permitindo-lhes desenvolverem as suas capacidades. Desde a 
sua entrada em funcionamento, o Centro tem realizado várias actividades temáticas sobre o 
prosseguimento de estudos e a preparação para o emprego 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, a 
fim de reforçar a coesão dos estudantes das diversas instituições de ensino superior, proporcionar 
a plataforma para desenvolver as suas qualidades profissonais e encorajar os estudantes a participar  

   
 Centro dos Estudantes do Ensino Superior O Centro dos Estudantes do Ensino Superior  
  proporciona aos estudantes um espaço para a realização 
  de diversas actividades 
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no planejamento e na coordenação de actividades, o Centro recruta estudantes das instituições de 
Macau, Interior da China, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos, para se juntarem à equipa de 
voluntários. 

A fim de aumentar as capacidades de comunicação, liderança, e soft power dos voluntários e 
de aprofundar os seus conhecimentos sobre trabalhos voluntários, o GAES incumbiu o Gabinete 
Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau para realizar os “Curso de Formação 
Básica dos Voluntários”. Durante os dois dias da formação, através do ensino de teorias e jogos 
em grupo, 30 voluntários compreendem o espírito e o valor dos trabalhos voluntários, a atitude e 
a responsabilidade, a autoconsciência, o espírito e as habilidades de comunicação. 

Além disso, para enriquecer o layout e as funções da página electrónica, o trabalho de 
optimização relevante foi realizado em Novembro de 2016, tendo um total de 12.484 pessoas 
(vezes) utilizando os serviços do mesmo Centro. Para mais informações, é favor consultar a página 
electrónica: http://www.gaes.gov.mo/big5/cees/. 

 
Site de informação para o prosseguimento de estudos no ensino superior 

A fim de permitir aos estudantes procurar e conhecer as informações sobre o 
prosseguimento de estudos e do emprego, o GAES criou Site de informação para o 
prosseguimento de estudos no ensino superior, os estudantes podem procurar as informações do 
prosseguimento de estudos, as informações das instituições do ensino superior do Interior da 
China, Macau, Hong Kong, Taiwan e de outros países nessa página electrónica, ou podem 
consultar no Centro dos Estudntes do Ensino Superior.  

Para mais informações, consulta a página electrónica: http://www.gaes.gov.mo/counseling/. 

 
Página electrónica e aplicação de telemóvel do 

“Blog para os Estudantes de Ensino Superior de Macau” 

A fim de facilitar aos cidadãos a recepção das informações mais recentes do ensino superior e 
do GAES, no dia 29 de Agosto deste ano, um novo design da Página electrónica do “Blog para os 
Estudantes de Ensino Superior de Macau” foi lançado oficialmente. A nova página electrónica tem 
oito secções para divulgar as informações mais recentes sobre o prosseguimento de estudos, o 
emprego, as actividades e os eventos sociais para os estudantes universitários e os estudantes 
universitários potenciais. Entre as oito secções, a secção de “Novidades mais recentes” divulga os 
mais recentes desenvolvimentos no âmbito do ensino superior e nos eventos sociais; A secção de 
“Foco dos Estudantes” mostra as actividades e competições recentes dos estudantes de ensino 
superior, o plano de apoio financeiro para actividades estudantis, actividades do prosseguimento 
de estudos e do emprego, etc; “Posto de Consulta sobre o Prosseguimento dos Estudos” cria uma 
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plataforma de intercâmbio para os estudantes, quebrando as restrições de espaço com os 
estudantes de Macau das diferentes instituições do ensino superior e respondendo as perguntas 
dos estudantes que têm a intenção de prosseguir estudos nas diferentes regiões. Além disso, o 
Blog também fornece o serviço de “Subscrição de e-mail” para facilitar aos cidadãos a recepção de 
informações. Ao mesmo tempo, foram aperfeiçoadas as funções da aplicação do telemóvel e do 
Facebook para os cidadãos poderem acompanhar as novidades mais recentes do Blog. 

Em 31 de Dezembro, o número das subscrição de e-mail registadas foi de mais de 28.000, 
enquanto a página do Facebook atraiu um total de 4.774 gostos. 

 
Abertura Oficial do Conta do WeChat do GAES 

A fim de acompanhar as mudanças no hábito da utilização dos média dos cidadãos e 
melhorar a interação e o intercâmbio com o público, o GAES abriu oficialmente a conta do WeChat 
em 29 de  

Agosto deste ano. Os cidadãos são bem-vindos para fazer a subscrição através dos 
dispositivos móveis, como smartphone, ganhando um acesso mais conveniente às informações 
recentes sobre o ensino superior. 

A conta do WeChat do GAES tem conteúdo rico, com três seções principais: A secção 
“Aproximar o Ensino Superior” onde publica as últimas notícias sobre o ensino superior; “Gostaria 
de Saber” apresenta as informações relacionadas com os estudantes, incluindo actividades dos 
estudantes, informações sobre o prosseguimento de estudos, bolsas de mérito e de estudo, 
subsídios e apoios financeiros, etc; e “Conheça-nos” é uma ligação para a página electrónica do 
GAES. 

O GAES abriu respectivamente duas contas do Wechat, a versão do Chinês tradicional e a 
versão do Chinês simplificado. Os cidadãos podem pesquisar o “澳門高等教育輔助辦公室” 

(Gabinete de Apoio ao Ensino Superior), “GAESMacau” ou “GAES_Macau” no WeChat, também 
podem digitalizar o código QR e clicar em “atenção” para obter informações do ensino superior e 
as novidades mais recentes.  
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Capítulo 3 Atenção no desenvolvimento diversificado 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 experiências 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” em 2016. O GAES espera, através da 
realização das actividades de verão diversificadas em aspectos como a aprendizagem linguística, 
experiência cultural e educação nacional, enriquecer as experiências de vida dos estudantes do 
ensino superior, criando uma boa base para uma vida plena no futuro. A série das actividades 
inclui: 

Tipos de 
actividades 

Nomes do projecto Data 
Número de 

participantes 

Aprendizagem 
de línguas 

Aprender Mandarim em 
Pequim 4 a 31 de Julho 17 

Viagem à Austrália para 
Formação em Língua Inglesa 

23 de Julho a 27 de 
Agosto 23 

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

em Portugal 
Julho e Agosto 79 (para Portugal) 

Experiência 
cultural 

Viagem Cultural para Jovens 
de Macau, Hong Kong e 

Guangdong 
12 a 21 de Julho 115 

(12 são de Macau) 

Educação sobre 
a realidade 

nacional 

Viagem à Procura das Raízes 
– Província de Sichuan 18 a 27 de Julho 30 

Viagem à Procura das Raízes 
– Província de Shanxi 4 a 11 de Agosto 36 

Pesquisa na Província de 
Xinjiang 8 a 17 de Agosto 37 

Nota: Para as informações detalhadas sobre as respectivas actividades, consulte o Anexo 2. 
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 Aprender Mandarim em Pequim O Ser e Saber da Língua Portuguesa –  
  Curso de Verão, em Portugal 

   
Viagem Cultural para Jovens de Macau, Hong Kong e Guangdong 

   
 Viagem à Austrália para Formação Viagem à Procura das Raízes 
 em Língua Inglesa – Província de Sichuan 
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 Viagem à Procura das Raízes – Província de Shanxi Pesquisa na Província de Xinjiang 

 
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 organizou, em 11 de Junho, uma delegação de estudantes excelentes de Macau 
para fazer visitas de intercâmbio na Bélgica e em França, durante nove dias. A actividade atraiu a 
inscrição de 201 estudantes, entre os quais, 40 foram seleccionados para participarem. Antes da 
partida, os estudantes participaram num curso preparatório oferecido pelo Instituto de Estudos 
Europeus de Macau, com vista a fortalecer os seus conhecimentos dos estudantes sobre a União 
Europeia e a UNESCO. 

Durante a actividade, os estudantes foram convidados a visitar a sede da União Europeia em 
Bruxelas, na Bélgica, o Colégio da Europa e a Escola Internacional de Protocolo e Diplomacia. Além 
disso, a delegação dirigiu-se a Paris, em França para visitar a sede da UNESCO, trocando 
impressões com os novos funcionários e estagiários desta organização. 

   
 Os estudantes excelentes de Macau visitou Os estudantes excelentes de Macau foram  
 a Sede da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica compreender os assuntos internacionais  
  relacionados com a União Europeia 
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Viagem de Experiência de Aprendizagem a Cambrígia 

Para os estudantes compreenderem, de ângulo de macro-economia, a tendência de 
desenvolvimento nas áreas do turismo e tecnologia, inspirando-os a terem pensamento e 
aprendizagem multi-ângulo, alargando mais os seus horizontes e reforçando as competências 
gerais, o GAES continuou a realizar em 2016 a Viagem de Experiência de Aprendizagem a 
Cambrígia, para enriquecer os conhecimentos profissionais dos estudantes e aprofundar a sua 
compreensão sobre a University of Cambridge. 

O GAES organizou 20 estudantes para participarem nos cursos temáticos, cursos de línguas e 
uma série de palestras, na University of Cambridge, no Reino Unido nos passados dias 7 a 22 de 
Agosto, bem como visitaram as famosas empresas locais e atracções históricas e culturais. 

   
 Os estudantes fizeram intercâmbio com professores Fotografia de grupo dos estudantes e professores 
 no Churchill College da University of Cambridge na University of Cambridge 

 
Implementação do “Plano do Cartão Internacional de Estudante” 

Com o intuito de incentivar os estudantes a enriquecerem os seus conhecimentos no exterior, 
experimentando culturas e costumes de diferentes regiões, alargando a sua visão do mundo, o 
GAES lançou o “Plano do Cartão Internacional de Estudantes para os Estudantes do Ensino 
Superior de Macau”, entre Agosto e Outubro, auxiliando os estudantes no pedido do Cartão, fazendo  
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com que os estudantes possam usufruir de descontos em todos os lados do mundo. Em 2016, 
3.558 estudantes obtiveram o Cartão, entre os quais, 3.173 são estudantes das instituições do 
ensino superior de Macau e 385 são estudantes de Macau que estudam no exterior. 

 
2. Realização de diversas actividades extracurriculares para promover o desenvolvimento 

diversificado dos estudantes 

Concurso de Composição de Textos, para Estudantes 

de Instituições do Ensino Superior de Macau 

O prazo da apresentação de textos para a 12ª edição do “Concurso de Composição de Textos 
para Estudantes de Instituições do Ensino Superior de Macau” terminou no dia 15 de Março, 
tendo sido realizada a cerimónia de entrega de prémios em Maio. O tema do Concurso baseia-se 
na interpretação humanística de obras literárias. Os participantes devem selecionar uma das 16 
obras designadas e escrever textos de comentário sobre a obra. 

Nesse Concurso, foram recebidas no total 159 inscrições dos estudantes de Macau que 
estudam no Interior da China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Portugal, Estados Unidos, entre outros 
países. Pode-se ver no Anexo 3 a respectiva lista dos premiados. 

 
A cerimónia de entrega de prémios da 12ª edição do “Concurso de Composição de Textos para Estudantes de 

Instituições do Ensino Superior de Macau” 

 
10ª edição do “Concurso de Debate em Mandarim entre Estudantes 

do Ensino Superior de Macau , Hong Kong e Cantão” 

Este ano, o GAES continuou a apoiar a actividade organizada pela T.D.M. – Teledifusão de 
Macau, o Canal de Notícias da Rádio de Cantão e a RTHK–Rádio e Televisão de Hong Kong, a 10ª 
edição do “Concurso de Debate em Mandarim entre Estudantes do Ensino Superior de Macau, 
Hong Kong e Cantão”. O Concurso realizou-se na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a 
24 de Setembro. A equipa participante de Macau foi a “Equipa de Debate em Mandarim da 
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Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau”, que tinha sido a equipa vencedora da 13.ª 
edição do “Concurso de Debate entre Estudantes das Instituições do Ensino Superior de Macau 
(Grupo de Mandarim)”, organizado pelo GAES. As outras equipas participantes eram da Southern 
Medical University e da Hong Kong University of Science and Technology. Os premiados foram os 
seguintes: 

Prémio Instituições 

Primeiro Hong Kong University of Science and 
Technology Southern Medical University 

Segundo Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 

Terceiro Southern Medical University 

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

A 14ª edição do “Concurso de Debate entre Estudantes das Instituições do Ensino Superior de 
Macau” realizou-se entre Outubro e Novembro, pela Associação Cultural de Debate e Discurso de 
Macau. Foi dividido em dois grupos: Grupo de Cantonês e Grupo de Mandarim, em que 
participaram, respectivamente, seis e cinco instituições de ensino superior,. A semifinal e final 
foram realizadas, a 12 e 13 de Novembro, no Centro de Conferências do Centro de Ciência de 
Macau. Pode-se consultar o Anexo 4 sobre a respectiva lista de premiados. 

   
 Situação da sessão eliminatória do Grupo de Cantonês Situação da sessão eliminatória do Grupo de Mandarim 

 
Concurso do IPM de Debate em Língua Portuguesa 

para Instituições do Ensino Superior da China e da Ásia 

Para reforçar o intercâmbio académico entre os estudantes das instituições de Macau, do 
Interior da China e da Ásia, aumentando as suas habilitações no pensamento lógico, na 
expressão oral e na capacidade analítica, o GAES, junto com o Instituto Politécnico de Macau, 
realizou o “7.º Concurso do IPM de Debate em Língua Portuguesa para Instituições de Ensino 
Superior da China e da Ásia” nos dias 16 e 17 de Novembro, contando com a participação de 11 
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instituições do ensino superior: Harbin Normal University, Lanzhou Jiaotong University, Dalian 
University of Foreign Languages, Hebei Foreign Studies University, Zhejiang International Studies 
University, Tianjin Foreign Studies University, Vietnam National University, Hanoi, Hankuk 
University of Foreign Studies, Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau e 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Os resultados foram os seguintes: 

Prémio Instituições 

Primeiro Instituto Politécnico de Macau 

Segundo Hankuk University of Foreign Studies 

Terceiro Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 
 

 
Fotografia da 7ª Edição do Concurso do IPM de Debate em Língua Portuguesa  

para Instituições do Ensino Superior da China e da Ásia 

 
Concurso de Habilidades de Software de Design Multimédia e Competição de Habilidades de 

Rede de Jovens de Hong Kong e Macau (Grupo do Ensino Superior) 

Para melhorar as habilidades dos estudantes em design de software aplicativo e acompanhar 
a estratégia de desenvolvimento das indústrias criativas de Macau, o GAES e o Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau organizaram, em conjunto, a 3º edição do 
“Concurso de Habilidades de Software de Design Multimédia e Competição de Habilidades de 
Rede de Jovens de Hong Kong e Macau” (Grupo do Ensino Superior). Cheung Kok Pan, o vencerdor 
da actividade, representou Macau, em Agosto, na “Competição Mundial de Habilidades de 
Software Multimedia da Adobe de 2016” nos Estados Unidos, conquistando o terceiro lugar. 

Além disso, para promover a educação da tecnologia da informação na comunidade 
académica de Macau e ampliar o interesse e os conhecimentos dos jovens de Macau na tecnologia 
de redes informáticas, o GAES co-organizaram com o Centro a “Competição de Habilidades de 
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Rede de Jovens de Hong Kong e Macau 2016 (Grupo do Ensino Superior)”, tendo sido os 
destinatários estudantes de instituições de ensino superior de Hong Kong e Macau. Durante o 
período de Maio a Julho, os concorrentes de Macau receberam cursos de formação de 
pré-competição, sendo selecionados cinco estudantes do ensino superior, que representaram 
Macau, na Competição realizada em Hong Kong em 2 de Julho. 

Ao mesmo tempo, para aprofundar os conhecimentos dos participantes, durante os dias da 
competição em Hong Kong, eles foram organizados a visitar as unidades locais de tecnologia da 
informação. 

 
Cheung Kok Pan, o vencerdor do 3.ª edição do “Concurso de Habilidades de Software de Design Multimédia e 

Competição de Habilidades de Rede de Jovens de Hong Kong e Macau” (Grupo do Ensino Superior) representou 
Macau, em Agosto, na “Competição Mundial de Habilidades de Software Multimedia da Adobe de 2016”  

nos Estados Unidos 

 
Fotografia da Delegação de Macau na “Competição de Habilidades de Rede de Jovens de Hong Kong e Macau 2016” 
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“Competição de Badminton entre as Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Organizada pelo GAES e realizada pela Federação de Badminton de Macau, a “Competição de 
Badminton entre as Instituições do Ensino 
Superior de Macau 2016” realizou-se entre 5 e 20 
de Março. Essa Competição usa a forma mista de 
homens e mulheres e contou com a participação 
de equipas dos 7 institutos, incluindo a 
Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de 
Macau, o Instituto de Formação Turística, a 
Universidade da Cidade de Macau, a Universidade 
de São José, o Instituto de Enfermagem de Kiang 
Wu de Macau e a Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau. 

A final da Competição e a cerimónia de entrega de prémios foram realizadas no Pavilhão 
Desportivo da Escola Cham Son de Macau, em 20 de Março, atraindo cerca de 90 espectadores. Os 
premiados foram os seguintes: 

Prémio Instituições 

Primeiro Universidade de Macau 

Segundo Instituto Politécnico de Macau 

Terceiro Instituto de Formação Turística 

Quarto Universidade da Cidade de Macau 
 

 
Fotografia de grupo da “Competição de Badminton entre as Instituições do Ensino Superior de Macau 2016” 

 
Competição de Basquetebal entre as Instituições do Ensino Superior de Macau 

A “Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino Superior de Macau 2016”, 

Situação da Competição de Badminton entre as 
Instituições do Ensino Superior de Macau 
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organizada pelo GAES e realizada pela Associação 
Geral de Basquetebol de Macau-China, realizou-se 
entre Fevereiro e Março. No grupo masculino, 
participaram estudantes das oito instituições do 
ensino superior: a Universidade de Macau, o 
Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de 
Formação Turística, a Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau, a Universidade da Cidade 
de Macau, a Universidade de São José, o Instituto 
de Enfermagem de Kiang Wu de Macau e a 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. 
No grupo feminino, participaram estudantes das 
seis insituições do ensino superior: a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o 
Instituto de Formação Turística, a Universidade da Cidade de Macau, a Universidade de São José e 
a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. A final da Competição e a cerimónia de entrega 
de prémios realizaram-se no Pavilhão Desportivo do Centro Desportivo Olímpico da Taipa, a 17 de 
Março, atraindo cerca de 400 espectadores. Podem ver no Anexo 5 a respectiva lista de 
premiados. 

 
Fotografia de grupo da “Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino Superior de Macau - 2016” 

 
11º Concurso de Declamação de Poesia em Língua Portuguesa 

para Instituições de Ensino Superior da China 

A fim de aprofundar o interesse dos 
estudantes pela literatura e cultura portuguesas, 
estimular e incentivar o hábito de leitura e 
promover o intercâmbio cultural entre os 
estudantes de Macau e do Interior da China que 
estudam português em Macau, realizou-se o 
“11º Concurso de Declamação de Poesia em 
Língua Portuguesa para Instituições de Ensino 

Situação da Competição de Basquetebal entre as 
Instituições do Ensino Superior de Macau 

Vencedores do Concurso de Declamação 
de Poesia em Português 26 



 

Superior da China”, co-organizado, pelo Instituto Politécnico de Macau e pelo GAES, a 14 de Abril, 
contando com a participação de 12 instituições do ensino superior: Harbin Normal University, Jilin 
Huaqiao University of Foreign Languages, Communication University Of China, University of 
International Business and Economics, Xi'an International Studies University, Sichuan International 
Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, Sun Yat-sen University, Universidade 
de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de São José e Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau. Os resultados foram os seguintes: 

Prémio Nome do estudante Instituição em que estuda 

Nível avançado 

Primeiro Chan Kit Ieng Universidade de Macau 

Segundo Zhang Dongyun Guangdong University of 
Foreign Studies 

Terceiro Chen Zhenghao Communication University 
of China 

Nível intermédio 

Primeiro Xin Haiqiao Sun Yat-sen University 

Segundo Liu Ziyi Universidade de Macau 

Terceiro Li Ruiping Instituto Politécnico de 
Macau 

Nível elementar 

Primeiro Li Yuheng Guangdong University of 
Foreign Studies 

Segundo Yang Lirong Instituto Politécnico de 
Macau 

Terceiro Liu Lingyi Communication University 
of China 

Prémio da Fundação Oriente Wu Hui Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau 

 

 
Fotografia do “11º Concurso de Declamação de Poesia em Português para Instituições de Ensino Superior da China” 
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15ª Edição do Concurso de Discurso em Inglês, de Macau, e 22ª 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, promovendo o 
ensino de inglês e aumentando o nível da língua inglesa de toda a Macau, o GAES auxiliou o 
Instituto Politécnico de Macau na promoção da 15ª Edição do Concurso de Discurso em Inglês e a 
22ª Edição do Concurso Nacional de Discurso em Inglês, “Taça Século XXI”, Concurso Regional de 
Macau. 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. A final realizou-se no Instituto Politécnico de Macau nos dias 
12 e 13 de Novembro. O resultado encontra-se abaixo: 

Prémio Instituições premiados 

Primeiro Cheung Pui Weng (Instituto Politécnico de Macau) 

Segundo Peng Yingying (Instituto Politécnico de Macau) 

Terceiro Lu Yihan (Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) 

Melhor orador 
improvisado Cheung Pui Weng (Instituto Politécnico de Macau) 

Orador mais 
humorístico Peng Yingying (Instituto Politécnico de Macau) 

Melhores maneiras Lu Yihan (Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) 
 

 
Fotografia de grupo da 15ª Edição do Concurso de Discurso em Inglês e da 22ª Edição do Concurso Nacional de 

Discurso em Inglês, “Taça Século XXI”, Concurso Regional de Macau 

 

Outras actividades estudantis 

O GAES organizou e realizou, não periodicamente, actividades temáticas,. Em 2016, foram 
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realizadas as actividades de apreciação de filmes, promoção do Grande Prémio de Macau e 
distribuição de bilhetes, entre outras. 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 seu desenvolvimento integral. 
“Plano de Financiamento das Actividades Estudantis das Instituições do Ensino Superior” de 2016 

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 2016, subsidiaram-se, através do “Financiamento Anual das Actividades das Associações 
de Estudantes do Ensino Superior”, 28 associações de estudantes das instituições do ensino 
superior para realizarem 273 actividades. Foram realizadas, com sucesso, 139 actividades com 
subsídios no valor de 1,08 milhões de patacas. Subsidiaram-se, através do “Financiamento dos 
Projectos Especiais”, 20 associações de estudantes do ensino superior e 10 organizações 
não-governamentais para realizarem 57 projectos. Os temas dos projectos incluem “Trabalhos de 
voluntariado”, “Práticas profissionais”, “Expansão de horizontes” e “Popularização da lei” e 
“Comemorar a história Guerra da Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa”. Foram 
realizadas com subsídios de dois milhões de patacas. 

   
 Actividade de Ensino Voluntário Actividade de “Felicidade com os Idosos” 
 “Partida do Coração” de 2016 (Delegação da Associação de Estudantes do Instituto de  
 (Beijing (College) Macao Student Association) Enfermagem Kiang Wu de Macau – “Coro de Voz e Sonho”) 
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Para permitir às unidades e os candidatos beneficiados do apoio conhecerem mais sobre os 
conteúdos e as regras e observações do plano do apoio, bem como fortalecer a consciência de 
integridade das unidades de apoio financeiro e orientar os seus projectos de orçamentos e 
conceitos de contabilidade, o GAES realizou respectivamente quatro sessões de esclarecimento 
relevantes, com um total de 308 participantes. 

O GAES organizou, em 23 e 29 de Janeiro, 21 de Julho e 27 de Agosto, a “Sessão de Partilha 
de Experiências das Actividades dos Estudantes das Instituições de Ensino Superior”, 
respectivamente, no Centro dos Estudantes do Ensino Superior, convidando as associações de 
estudantes beneficiadas do apoio, a fim de criar uma plataforma de intercâmbio para os 
estudantes das associações dos estudantes do ensino superior que são responsáveis pela 
organização de actividades, 
enriquecendo a diversidade 
das actividades dos 
estudantes de ensino 
superior. Através da 
partilha de experiências, 
fornecem-se oportunidades 
para que as diferentes 
associações de estudantes 
possam aprender umas 
com outras. 

 
Sessão de Partilha de Experiências das Actividades dos Estudantes das Instituições de Ensino Superior 

 
Apoio Financeiro Individual 

Além dos projectos anuais, o GAES fornece também o “Apoio Financeiro Individual das 

A sessão de esclarecimento sobre o “Plano de Financiamento das Actividades 
Estudantis das Instituições do Ensino Superior” 
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Actividades das Associações de Estudantes do Ensino Superior”, “Apoio Financeiro dos Serviços de 
Aconselhamentos do Prosseguimento de Estudos e do Emprego” e “Apoio Financeiro das Práticas 
Sociais de Estudantes do Ensino Superior”. 

Apoio Financeiro Individual das Actividades das Associações de Estudantes do Ensino 

Superior 

Aceitam-se requerimentos de apoio financeiro para actividades Individuais. 

Em 2016, foram financiadas um total de 30 actividades estudantis organizadas pelas 23 
associações sem fins lucrativos e associações de estudantes do ensino superior. O valor do 
financiamento real foi cerca de 730 mil patacas. Além disso, também foram financiados seis 
estudantes para se dirigirem aos Estados Unidos, Canadá, Japão e Tailândia para participarem 
em seminários e actividades de investigação. O valor do financiamento real foi de cerca de 30 
mil patacas. 

Apoio Financeiro dos Serviços de Aconselhamentos do Prosseguimento de Estudos e do 

Emprego 

O GAES continuou a financiar as organizações relevantes para realizarem os serviços de 
aconselhamento do prosseguimento de estudos e do emprego, foram financiadas duas 
actividades organizadas por duas organizações não-governamentais. O valor do 
financiamento real foi cerca de 80 mil patacas. 

Apoio Financeiro das Práticas Sociais de Estudantes do Ensino Superior 

O GAES lançou o “Apoio Financeiro dos Estágios de Estudantes do Ensino Superior” em forma 
de apoio financeiro individual, financiando os estudantes do ensino superior a realizar 
actividades de estágio no exterior. A fim de beneficiar mais estudantes, o Gabinente concluiu 
a revisão das regras a observar no requerimento do mesmo apoio financeiro, no final de 2016, 
e alterou o nome para “Apoio Financeiro das Práticas Sociais de Estudantes do Ensino 
Superior”. 

 
Encontro com as associações e associações de estudantes  

Em 2016, o GAES encontrou-se com 23 associações/organizações locais, respectivamente, 
Associação de Estudantes da Universidade de Macau, União dos Estudantes da Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau, Associação de Pós-graduação da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau, Macao Association of University Postgraduate, Beijing (College) Macau 
Student Association, The Federation of Joint Universities Macau Students in Hong Kong, 
Association of Macao College Student in Shanghai, Associação dos Graduados de Ensino Superior 
de Macau-Hubei, Associação de Estudantes de Macau nas Instituições do Ensino Superior de 
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Zhejiang, Macao Youth League of United Kindgom, Associação de Estudantes Ultramarinos de 
Macau em Londres, Reino Unido, Confederação dos Estudantes do Ultramar de Nam Hoi de Macau, 
Centro de Serviços para Estudantes Estrangeiros Chineses de Caritas de Macau, Comissão 
Preparatória de Formação de Empreendedorismo e Criatividade da Juventude, Chinese Youth 
Advancement Association, Business Development Association of Macao, Macau Junior Business 
Trade Development Association, Association for the Promotion of Chinese Ethnic Unity, Associação 
Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, Fundação Rui Cunha, Cimeira da Juventude de Macau, 
Comissão Nacional dos Assuntos Étnicos e Associação de Educação Turística e Cultural de Macau. 

Durante o encontro, os dirigentes e chefes do GAES trocaram impressões com as associações / 
organizações sobre os assuntos de estudantes do ensino superior e, ao mesmo tempo, 
conheceram as necessidades dos alunos, trocaram informações e partilharam ideias. 
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Capítulo 4. Combinação dos Estudos e 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 reforçar os conhecimentos dos estudantes finalistas do ensino superior sobre a 
tendência actual do emprego, promovendo a oportunidade de ser contratado no mercado de 
emprego, o GAES realizou duas sessões da “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 5 e a 26 de Fevereiro, tendo sido convidados os representantes da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais (DSAL) 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 fazer entrevistas simuladas. Este evento atraiu, no total, a participação de 
102 pessoas. 

   
 Representante da Comissão de Juventude da A DSAL fez entrevistas simuladas com os participantes 
 Associação Comercial de Macau apresentou a situação   
 de emprego em entidades privadas 
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Série de conversas na Internet com os estudantes do ensino superior 

Para reforçar o conhecimento dos estudantes do ensino superior sobre a perspectiva futura 
do desenvolvimento e a directriz política das diferentes áreas de Macau, o GAES realizou, em 2016, 
a “Série de conversas na Internet com os estudantes do ensino superior”, através da “Sala de 
Conversa” no “Blog para os Estudantes de Ensino Superior de Macau”. As informações são como 
seguem:  

 
Convidado: Presidente do Conselho de 

Administração do Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia, Ma Chi Ngai (quinto da 
direita na fotografia) 

Data: 6 de Abril 
Tema: Partilhar as Oportunidades e Desafios 

do Desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia de Macau 

 
 
 
 
Convidado: Presidente do Instituto de Formação 

Turística, Vong Chuk Kwan. 
Data: 24 de Agosto 
Tema: Partilhar as Oportunidades e Desafios 

trazidos pelo Centro Global para a 
Educação e Formação em Turismo. 

 
 
Convidado: Presidente do Gabinete de Protocolo, 

Relações Públicas e Assuntos 
Externos, Fung Sio Weng (esquerdo 
na fotografia) 

Data: 7 de Dezembro 
Tema: Partilhar as Perspectivas de 

Desenvolvimento do Serviço de 
Protocolo e Assuntos Externos. 
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Seminários de Introdução à Credenciação dos Profissionais 

Para permitir aos estudantes terem uma 
compreensão mais profunda sobre a credenciação 
dos profissionais nas diferentes áreas, 
realizaram-se, nos dias 13 e 14 de Agosto, quatro 
sessões de “Seminários de Introdução à 
Credenciação dos Profissionais 2016”, foram 
convidados os representantes dos Serviços de 
Saúde (SSM), da Associação dos Advogados de 
Macau e do Instituto de Acção Social (IAS), para 
apresentar aos estudantes que estão a estudar e 
que têm a intenção de estudar em Medicina, 
Farmácia, Acção Social e Direito, sobrea situação de credenciação de áreas profissionais, estágio e 
o respectivo desenvolvimento. Este evento atraiu, no total, a participação de 168 pessoas. 

Data Tema Convidado 
N.º de 

participantes 

13 de 
Agosto 

Medicina Dr. Lei Cho Fong, de SSM 58 

Farmácia 
Ms. Cheang Im Hong,  

Chefe de Divisão do Gabinete de Inspecção e 
Licenciamento do SSM 

51 

14 de 
Agosto 

Direito 
Ms. Kong Sut Mui,  

Advogada da Associação dos Advogados  
de Macau 

33 

Assistente  
Social 

Ms. Alice Wong (Chefe de Divisão),  
Ms. Ip Weng Sam (Técnico Superior)  

do Divisão de Advogado e Interpretação e  
Mr. Ieong Chon Cheong (Técnico)  
do Divisão de Desenvolvimento e 
Planejamento Profissional, do IAS 

26 

 
Atreva-se a Sonhar e a Criar – Seminário de Partilha de Experiências 

A fim de permitir aos estudantes do ensino superior conhecerem e compreenderem a 
importância do planeamento das suas carreiras, apoiando-os, ainda, na organização dos seus 
planeamentos mais adequados de carreira, de acordo com as próprias capacidades e desejos, o 
GAES realizou, entre Agosto e Setembro, uma série de cinco seminários “Atreva-se a Sonhar e a 
Criar – Seminários de Partilha de Experiências” subordinados aos temas “Propensão para exercer 
actividades culturais e criativas – Criatividade sem limites”, “Percurso orientado pelos sonhos — 
Dicas para alcançar o sucesso”, “Descodificação do empreendedorismo–Ponto de partida para a 
criação do negócio” e “Apoio à criação do seu negócio! - Projecto de cooperação de inovação e 

Chefe de divisão dos Serviços de Saúde, Dra. 
Cheang Im Hong, apresentou a situação da 

acreditação da profissão de farmácia. 
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empreendedorismo dos jovens”, partilharam as experiências de sucesso em empreendedorismo, 
indústrias culturais e criativas. O GAES convidou representantes do Instituto Cultural e da Direcção 
dos Serviços de Economia para apresentarem sobre o conteúdo e as observações dos subsídios e 
dos planos de apoio, convidando também representantes dos sectores comerciais e das 
actividades culturais e criativas, e até mesmo os jovens que criaram os seus negócios para 
partilharem as experiências de sucesso e como concretizaram os seus sonhos, com os 
participantes na actividade. Este evento teve, no total, a participação de 188 pessoas. 

   
 O representante do Centro de Incubação de Negócios  Representante da Campanhia Boss Tradução Limitada  
 para os Jovens da Direcção dos Serviços de Economia explicou o seu percurso na criação dos negócios 
 partilha as suas experiências  

 
InnoICT Business Plan Competition 

Para incentivar e promover o pensamento criativo dos estudantes de Macau de instituições 
de ensino superior em Macau e no exterior, promover a inovação e o desenvolvimento local de 
tecnologias de informação e comunicação, apoiar estudantes de ensino superior a realizar os seus 
sonhos de empreendedorismo, formar mais empresas criativas em Macau e promover o 
desenvolvimento de informação inovadora e tecnologia de comunicação, o GAES organizou a 
“InnoICT Business Plan Competition 2016”, conjuntamente com o Centro Incubador de Novas 
Tecnologias de Macau, S.A., os destinatários foram os estudantes de ensino superior (estudantes  

 
Fotografia de grupo dos convidados e premiados no InnoICT Business Plan Competition 
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que frequentem em Macau ou fora de Macau). Cada equipa participante é composta por 1 a 5 
estudantes de ensino superior, entre eles, a metade ou mais dos participantes devem ser 
portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, bem como os estudantes de Macau 
que estudam no exterior também podem formar equipa com os estudantes locais. 

A competição de 2016 teve um total de 24 equipas participantes do Interior da China, Hong 
Kong, Macau, Taiwan e Inglaterra. Em 30 de Junho, foram realizados workshops para ensinar os 
participantes como formar uma equipa e como escrever uma proposta de criação de negócio 
efectivamente, ao mesmo tempo, tendo os convidados a compartilhar experiências relevantes. A 
competição foi julgada em 27 de Agosto e a cerimónia de entrega de prémios foi realizada em 29 
de Agosto. A lista de premiados é a seguinte: 

Prémio Primeiro Segundo Terceiro 

Nome de 
grupo 

IMMO APP One Corner Electronic 
Culture City Rail Life Team 

Instituição do 
ensino 

Universidade de  
São José 

National Chiao Tung 
University Universidade de Macau 

Membros 
Manuel Correia da Silva,  

Elena Pomytkina 

Lei Ka Kei, Kuan Seng 
Lam, Pang Hong Kit, 

Chan Kuok Wai, Wong 
Yuen Ki 

Ding Xiao, Kiefer Hou, 
Zhang Xin, Pan Qiu Ting 

Breve 
apresentação 

dos Planos 

Criar um conjunto de 
ferramentas para os 
usuários, que pode 
facilitar a gestão de 
tempo livre e pode 
ajudá-los a tomar 

melhores decisões. 

Uma plataforma de 
leitura gratuita e 
criação. Atrair as 
contribuições dos 

criadores pelas 
características dos 
retornos elevados, 

ganhos ao longo prazo e 
sem limite inferior de 

palavras. Fazer as 
pessoas gostarem 

novamente da leitura e 
criar o fluxo da estação 
pela leitura gratuita e a 
interface humanizada. 

Atrair anunciantes para 
investir na publicidade e 
reembolsar os criadores 

duma nova forma. 

Basear-se em 
tecnologias de novas 
medias, utilizando a 

publicidade exterior nas 
ferrovias urbanas para 
fazer uma integração 

dos serviços de vida no 
software de mensagens 

instantâneas 
conveniente, 

proporcionando 
conveniência de viver, 
enquanto realizando a 
comunicação de marca 

de produto, as 
informações geradas por 

actividade e 
participantes serão 

divulgadas pela Internet 
pela segunda vez. 
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Capítulo 5 Estabelecer Bases para o 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. Promover activamente a criação dos regulamentos legais do ensino superior 

Para promover o desenvolvimento estável do ensino superior de Macau, o Governo da RAEM 
tem melhorado sistematicamente a criação das leis e regulamentos relevantes. O GAES tem 
promovido activamente a revisão da lei do “Regime do Ensino Superior”, a qual foi aprovada em 
generalidade pela Assembleia Legislativa (AL) em 12 de Fevereiro de 2015, foi discutida em 
especialidade pela 2.ª Comissão Permanente da AL. Entre 29 de Abril de 2015 e 23 de Novembro 
de 2016, na 2.ª Comissão Permanente foram convocadas 16 reuniões e realizaram-se 21 reuniões 
técnicas de trabalho com a assessoria da Assembleia Legislativa. 

A revisão da lei do “Regime do Ensino Superior” e dos respectivos regulamentos vai assegurar 
o investimento dos recursos públicos na área do ensino superior, reforçando a autonomia e a 
flexibilidade das instituições do ensino superior. Ao mesmo tempo, a criação do Sistema de 
Créditos e do Regime da Avaliação facilita a mobilidade dos estudantes, a cooperação das 
instituições com o exterior, a garantia e o aumento contínuo da qualidade do ensino superior, 
impulsionando o desenvolvimento a bom ritmo do ensino superior de Macau. Além disso, o GAES 
avança de forma ordenada com os trabalhos de elaboração de uma série dos regulamentos, 
designadamente sobre o Fundo do Ensino Superior, o Conselho do Ensino Superior, o Estatuto do 
Ensino Superior, o Regime da Avaliação do Ensino Superior, o Sistema de Créditos do Ensino 
Superior. 

 
2. Criar plataformas de cooperação e intercâmbio entre as instituições do ensino superior 

Organização da Reunião dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior de Macau 

O GAES realizou a 1.ª Reunião dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior de Macau 
2016, em 7 de Janeiro, junto com os dirigentes das dez instituições do ensino superior de Macau. Na 
reunião, o GAES apresentou aos participantes o progresso do “Regime do Ensino Superior”, os 
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resultados do “Pesquisa sobre a Intenção do Prosseguimento de Estudos e do Emprego dos 
Recém-graduados do Ensino Superior” e “Inquérito de acompanhamento após a graduação dos 
estudantes do ensino superior de Macau”, de 2015, o Regime de Gestão de Processos Individuais 
dos Estudantes de Ensino Superior, a situação dos estudantes do Interior da China, titulares do 
Passaporte da China e documentos comprovativos do direito de residência do exterior, que 
frequentam as instituições de ensino superior de Macau, bem como apresentou a situação da 
Comissão para a Promoção da Igualdade de Género das Instituições do Ensino Superior. 

 
A situação da 1.ª Reunião dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior de Macau de 2016 

O GAES organizou, em 13 de Outubro, a 2.ª Reunião dos Dirigentes das Instituições do Ensino 
Superior de Macau do mesmo ano, na qual os dirigentes das instituições do ensino superior de 
Macau trocaram impressões sobre os dados estatísticos mais recentes na área de ensino superior 
de Macau, os resultados da “Inquérito de acompanhamento sobre o emprego, três anos após a 
graduação dos estudantes do ensino superior de Macau”, o “Plano de Apoio de Pagamento de 
Juros de Crédito para a Formação Linguística de Graduados do Ensino Superior”, o “Quadro 
Processual de Tratamento de Queixas de Assédio Sexual nas Instituições do Ensino Superior de 
Macau”, o plano de promoção do ensino superior de Macau e a criação de condições para atrair os 
estudantes de Macau a prosseguirem estudos em Macau. 

 
A situação da 2.ª Reunião dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior de Macau de 2016 
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Coordenação na formação de quadros qualificados bilingues nas línguas chinesa e portuguesa 

O GAES realizou, em 2016, duas reuniões do “Grupo de Trabalho sobre a Formação dos 
Quadros Bilingues Qualificados nas Línguas Chinesa e Portuguesa”. A 1.ª Reunião realizou-se em 
14 de Março, na qual foi apresentado o “Projecto dos Financiamentos Especiais para a Formação 
de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e Português e para a Cooperação do Ensino e da 
Investigação das Instituições do Ensino Superior de Macau”, partilhando os dados estatísticos dos 
quadros qualificados bilingues em chinês e português de Macau, apresentando a ideia de 
organizar a delegação para se dirigir a Hong Kong para aprender as experiências em ensino e 
formação de línguas. Na 2.ª Reunião, em 9 de Dezembro, foi feita uma conclusão sobre a situação 
dos “Financiamentos Especiais para a Formação de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e 
Português e para a Cooperação do Ensino e da Investigação das Instituições do Ensino Superior de 
Macau” de 2016, e apresentou-se o plano preliminar para o ano de 2017, bem como o plano de 
construir Macau como a “Base de Formação e Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e 
Português”, tendo-se convidado as instituições a partilhar as suas opiniões sobre as actividades de 
visita na University of Hong Kong e Chinese University of Hong Kong e discutir sobre o 
planeamento do trabalho no futuro. 

 
1.ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Formação dos Quadros Bilingues Qualificados  

nas Línguas Chinesa e Portuguesa 

Além disso, em 11 de Dezembro de 2015, durante a viagem da “Delegação da Visita a 
Portugal e Alemanha dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior de Macau”, o GAES 
assinou, com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), de Portugal, 
a “Declaração de Entendimento para o Desenvolvimento de Actividades pelo GAES e pelo CCISP”. 
Para promover a cooperação entre a China e Portugal no domínio do ensino superior e da 
“Declaração”, o GAES, a responder ao CCISP de Portugal, no dia 17 de Maio de 2016, coordenou 
uma delegação da Comissão para se dirigir a Guangzhou para visitar o Departamento de Educação 
da Província de Guangdong, com o objectivo de aprofundar a compreensão da delegação sobre o 
sistema educativo no Interior da China e o desenvolvimento do ensino superior na Província de 
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Guangdong, fortalecendo os laços e criando uma base para a cooperação futura entre as duas 
partes. 

   
 Fotografia da Delegação da Visita com Representantes Fotografia da Delegação da Visita com Representantes 
 do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores do Federal Institute for Vocational Education 
 Politécnicos de Portugal and Training, da Alemanha 

 
Reunião de Trabalho da Coordenação do “Programa de Formação de 

Quadros Qualificados de Português Profissionais” 

De acordo com a instrução do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, sobre a 
realização do “Programa de Formação de Quadros Qualificados de Português Profissionais” no 
“Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020)”, o GAES, em 18 de Agosto, 
coordenou os representantes da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Comissão 
Técnica de Atribuição de Bolsas para Estudos Pós-Graduados, Universidade de Macau, do Instituto 
Politécnico de Macau e do Instituto de Formação Turística para realizar uma reunião para abordar 
a “Concepção preliminar sobre o desenvolvimento em conjunto do `Programa de Formação de 
Quadros Qualificados de Português Profissionais´”, elaborada pela Comissão de Desenvolvimento 
de Talentos. 

 
3.ª Reunião Conjunta para a Cooperação 

Universitária entre Jiangsu, 

Macau e os Países de Língua Portuguesa 

O GAES foi convidado a participar, de 20 a 26 
de Outubro de 2016, na 3.ª Reunião Conjunta 
para a Cooperação Universitária entre Jiangsu, 
Macau e os Países de Língua Portuguesa, 
organizada pelo Jiangsu Provincial Department of 
Education e realizada pela Yangzhou University. O 
Coordenador-Adjunto, Chang Kun Hong, assistiu à 

3.ª Reunião Conjunta para a Cooperação 
Universitária entre Jiangsu, Macau e os Países de 

Língua Portuguesa 
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reunião em nome do GAES. O Jiangsu Provincial Department of Education convidou também sete 
instituições do ensino superior, nomeadamente, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico 
de Macau, o Instituto de Formação Turística, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a 
Universidade da Cidade de Macau, a Universidade de São José e o Instituto de Enfermagem Kiang 
Wu de Macau, bem como duas entidades educativas de Português para participarem. Os 
representantes das instituições de ensino superior de Jiangsu, de Macau e dos Países de Língua 
Portuguesa aprovaram na reaunião o estatuto da “Aliança de Cooperação das Instituições de 
Ensino Superior Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa”, abordando os projectos de 
cooperação e assinando acordos de colaboração. 

 
Fotografia dos representantes na 3.ª Reunião Conjunta para a Cooperação Universitária entre Jiangsu,  

Macau e os Países de Língua Portuguesa 

 
A Delegação de Visita da University of Hong Kong e Chinese University of Hong Kong 

sobre a Formação Linguística e E-learning 

Para aperfeiçoar os trabalhos relativos à formação de quadros qualificados em Português do 
ensino superior de Macau e o ensino de Chinês internacional, promovendo o e-learning dos 
respectivos cursos, o GAES organizou, em 12 de Outubro, a delegação de visita da University of 
Hong Kong e Chinese University of Hong Kong sobre a Formação Linguística e E-learning, 
permitindo aos representantes das nove instituições de ensino superior de Macau tirarem as 
experiências das duas universidades em cursos de rede aberta em larga escala (MOOCs), 
e-learning e formação linguística. Os representantes das instituições de ensino superior deram 
atenção às experiências e desafios das duas universidades de Hong Kong na formação linguística, 
e-learning, especialmente MOOCs e ensino de Chinês, trocando ideias com os representantes. 
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Além disso, a delegação visitou os laboratórios de aprendizagem de línguas das duas universidades 
e o Edifício de Laboratório Multimedia da University of Hong Kong, sendo uma referência para a 
construção e aperfeiçoamento de instalações de hardware das instituições de Macau. 

   
 A Delegação visitou o “Centre for Learning Enhancement Representante da Chinese University of Hong Kong 
 and Research” da Chinese University of Hong Kong apresentou os cursos de Chinês para estudantes  
  internacionais 

 
Promoção do desenvolvimento da Aliança das Bibliotecas das Instituições 

do Ensino Superior de Macau 

Em 2016, de acordo com o plano anual, a Aliança das Bibliotecas das Instituições do Ensino 
Superior de Macau, completou a compra, em Fevereiro, do direito de utilização das 14 bases de 
dados electrónicos de Janeiro a Junho. Além disso, concluiu o trabalho de desenvolvimento do 
catálogo conjunto das instituições do ensino superior de Macau em Março. Foi carregado para o 
“Centro de Recursos Electrónicos da Aliança das Bibliotecas das Instituições do Ensino Superior de 
Macau” para que os leitores possam encontrar os conteúdos da colecção das bibliotecas de cada 
instituição do ensino superior e, continua o trabalho de desenvolvimento da plataforma de 
pesquisa de teses no sistema de apresentação da tese. A Aliança solicitou ao GAES, em Abril, o 
financiamento para a compra do direito de utilização das 10 bases de dados electrónicos durante 
Julho e Dezembro, tendo o montante apoiado 
sido no total de 4.043.778,28 patacas. Em 
Novembro, a Aliança solicitou ao GAES o 
financiamento para a compra do direito de 
utilização das 12 bases de dados electrónicos 
durante 2017, tendo sido o montante apoiado de 
9.387.934,41 patacas. 

A Aliança continua neste ano a redigir o 
acordo de cooperação, todas as instituições 
membros estão a fazer a revisão final do 

A delegação visitou o Centro de Tecnologia de 
Protecção de Relíquias Culturais de Museu de Xangai 
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respectivo acordo e estão a preparar os assuntos relevantes para a assinatura do acordo. Previu-se 
que o acordo assinado no primeiro semestre de 2017. 

A Aliança organizou, de 21 a 25 de Novembro, uma delegação para se dirigir a Xangai, 
Hangzhou e Ningbo, a fim de visitar as bibliotecas das instituições do ensino superior nos locais, os 
museus de história, as bibliotecas famosas e os museus antigos, para reforçar a cooperação entre 
a Aliança e as bibliotecas das instituições do ensino superior e as respectivas entidades do Interior 
da China. 

 
A delegação da Aliança das Bibliotecas das Instituições do Ensino Superior de Macau foi a Xangai, Hangzhou e Ningbo 

 
Comissão para a Promoção da Igualdade de Género das Instituições 

do Ensino Superior de Macau 

A Comissão para a Promoção da Igualdade de Género das Instituições do Ensino Superior de 
Macau organizou quatro reuniões ordinárias em 2016, abordando o “Enquadramento das Políticas 
sobre a Promoção da Igualdade de Género e a Prevenção do Assédio Sexual” e o “Processo de 
Tratamento dos Casos de Assédio Sexual”, bem como o programa de formação da Comissão e o 
sistema de porta-voz da Comissão, entre outros assuntos. Na reunião, a Comissão alcançou o 
consenso sobre o “Enquadramento das Políticas sobre a Promoção da Igualdade de Género e a 
Prevenção do Assédio Sexual nas Instituições do Ensino Superior de Macau” e concluiu a discussão 
do “Processo de Tratamento dos Casos de Assédio Sexual nas Instituições do Ensino Superior de 
Macau” 

Na 1.ª reunião ordinária, em 26 de Janeiro, o GAES convidou Cheong Ham, Chefe, substituto, 
do Departamento de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa, da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), para apresentar os conteúdos principais da “Revisão do 
Código Penal - Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais” e partilhar a situação dos 
trabalhos de consulta. Após a reunião, o GAES transferiu, de acordo com o consenso, as opiniões 
da Universidade de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e da Universidade de 
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São José, sobre o documento de consulta, para a DSAJ. 

 
Cheong Ham, Chefe, substituto, do Departamento de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa 

da DSAJ, apresentou os conteúdos principais da “Revisão do Código Penal - Crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexuais” 

Além disso, em 24 e 25 de Maio, o GAES realizou o “International Training Workshop On 
Promoting Gender Equality and Combating Sexual Harassment”, convidando a Professora da 
Simon Fraser University, Dra. Maureen Maloney, para apresentar o quadro jurídico sobre a 
igualdade de género no Canadá, a prevenção de sexismo e assédio sexual e a promoção de 
igualdade de géneros na área do ensino superior. O Workshop contou com mais de 60 
participantes, incluindo os representantes da Comissão para a Promoção da Igualdade de Género 
das Instituições do Ensino Superior de Macau, os docentes e não-docentes das instituições do 
ensino superior de Macau e os trabalhadores do GAES. 

 
Professora Dra. Maureen Maloney, da Simon Fraser University, Canadá, no 

“International Training Workshop On Promoting Gender Equality and Combating Sexual Harassment” 
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Grupo Interdepartamental das Instituições do Ensino Superior sobre a Gestão de Crises 

e Acidentes e a formação 

Em Setembro de 2015, com a coordenação do GAES, foi criado o “Grupo Interdepartamental 
das Instituições do Ensino Superior sobre a Gestão de Crises e Acidentes”, pelas dez instituições do 
ensino superior de Macau e os Serviços de Saúde, o Instituto de Acção Social, o Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, a Polícia Judiciária e o Corpo de Bombeiros, para responder às necessidades e 
problemas emocionais dos estudantes, bem como sobre a sua adequação ambiental. Além disso, 
aquando ocorrerem situações de crises das instituições do ensino superior, o Grupo, também, 
troca informações entre eles e dá o devido apoio. 

Em Fevereiro de 2016, o Grupo realizou a reunião de trabalho, discutindo o processo de 
notificação de situações de crises no mesmo Grupo Interdepartamental, as instituições 
partilharam a situação recente do mecanismo de gestão de crises ocorridas dentro das instituições 
do ensino superior e trocando ideias sobre as necessidades da formação em relação ao 
tratamento das situações de crises. De acordo com o consenso alcançado na reunião, os membros 
do Grupo trocaram informações sobre todos os tipos de acidentes nas instituições de ensino 
superior para que as instituições e os departamentos relevantes possam conhecer as informações 
do acidente imediatamente e tomar as medidas adequadas, realizando a troca de informações e a 
partilha de recursos. 

Para aumentar a consciência dos dirigentes e do pessoal administrativo das instituições do 
ensino superior sobre a criação da equipa de gestão de crises, promovendo as técnicas do 
tratamento de casos de emergência, de 22 a 23 de Junho e de 5 a 7 de Julho, organizado pelo 
GAES e realizado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, o “Curso de Formação de 
Curta Duração sobre a Prevenção e Gestão das Crises das Instituições do Ensino Superior”, com 
duas fases de formação para dirigentes das instituições, chefes, docentes, orientadores da linha de  

   
 A partilha do instrutor no Curso de Formação de Curta Fotografia dos participantes no Curso de Formação de 
 Duração sobr e a Prevenção e Gestão das Crises das Curta Duração sobre a Prevenção e Gestão das  
 Instituições do Ensino Superior Crises das Instituições do Ensino Superior 
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frente, membros do Grupo e trabalhadores do GAES. O Dr. Albert Chan, psicólogo clínico e de 
aconselhamento e instrutor reconhecido pela National Organization for Victim Assistance (NOVA), 
dos EUA, apresentou a criação da equipa de gestão de crises, a prevenção e gestão de crises, as 
técnicas de intervenção, as modalidades da NOVA e a formação de simulação. As duas fases da 
formação contaram com um total de 103 participantes. 

 
Continuar a Coordenar as Instituições para Realizar o Exame Unificado de Acesso 

das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau 

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, 
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. 

O Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau (Exame 
Unificado de Acesso) é, meramente, um exame de acesso respeitante a quatro disciplinas, 
organizado em conjunto pelas quatro instituições. As quatro instituições mantêm a forma de 
admitir estudantes de forma independente. Os estudantes que se pretendem candidatar às quatro 
instituições ou a qualquer uma destas instituições, devem inscrever-se através dos sistemas de 
inscrição on-line das respectivas instituições, que é a prática anterior das respectivas inscrições. 
Não é obrigatório que todos os candidatos participem nas provas das quatro disciplinas (Chinês, 
Português, Inglês e Matemática), os candidatos participam nas provas de disciplinas conforme as 
exigências das áreas especializadas dos cursos a que se candidatam. 

Além disso, as quatro instituições já estabeleceram o sistema electrónico do ficheiro central 
para tratar as informações pessoais dos candidatos e outros assuntos sobre o Exame Unificado de 
Acesso, sendo as informações de inscrição dos candidatos e os resultados do Exame emitidos 
apenas para as instituições a que se candidatam para fazer a admissão. O Exame Unificado de 
Acesso não é uma distribuição do acesso unificado, sendo possível os alunos serem admitidos por 
mais do que uma instituição, e depois escolherem qual a instituição que preferem; a admissão de 
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estudantes pelas quatro instituições estará de acordo com os critérios de admissão de cada curso. 
Os resultados do Exame de cada candidato não vão ser publicados. 

Os conteúdos programáticos têm por base as capacidades fundamentais dos estudantes do 
ensino secundário que são necessárias para o acesso ao ensino superior, são elaborados sob o 
princípio de “Procurar pontos comuns mantendo as diferenças”. O Grupo de Coordenação, no 
processo de elaboração dos conteúdos programáticos do Exame, auscultou amplamente as 
opiniões de professores, das respectivas disciplinas, de todas escolas secundárias de Macau, 
adoptando as suas opiniões para rever os conteúdos programáticos. 

A primeira edição do Exame Unificado de Acesso foi realizada de 30 de Março a 2 de Abril de 
2017. A inscrição no Exame Unificado de Acesso, o calendário de exame de cada disciplina e outras 
agendas importantes foram publicados em Maio de 2016. Para que as partes interessadas, 
especialmente os alunos, compreendam mais o Exame Unificado de Acesso e para que se 
preparem plenamente, o Grupo de Coordenação enviou os cartazes publicitários e folhetos do 
Exame Unificado de Acesso para 44 escolas secundárias de Macau, serviços públicos, organizações 
educacionais, bem como associações e centros de juventude. No ano lectivo novo, foram 
publicadas a organização dos assuntos do Exame e uma nova colecção de perguntas e respostas 
sobre o Exame Unificado de Acesso. Também já está disponível o serviço de hotline e a página 
electrónica temática do Exame. Além disso, as quatro instituições, de Setembro a Dezembro, 
realizaram sessões de esclarecimento da admissão, nas escolas secundárias de Macau, bem como 
conferências de impresa, fóruns e colóquios, a fim de apresentar aos finalistas do ensino 
secundário as formalidades de inscrição e a admissão do Exame Unificado de Acesso.  

 

Grupo Específico para a Promoção da Cooperação Zhongshan-Macau 

– Grupo de Trabalho da Cooperação na Educação 

Para promover ainda mais o consenso de cooperação sobre a “Introdução em Conjunto das 
Universidades de Alta Qualidade” do “Projeto de Cooperação Zhongshan-Macau na Educação “, o 
GAES coordenou, em Março de 2016, a visita da delegação da Universidade do Minho, de Portugal, 
a Zhongshan e proporcionou encontros com os representantes do “Grupo de Trabalho da 
Cooperação na Educação de Zhongshan” e visitas aos locais de ensino, facilitando a compreensão 
do plano de desenvolvimento futuro. Esta visita permitiu aos representantes da Universidade do 
Minho compreenderem o planeamento do desenvolvimento do Parque Industrial de Minsen, no 
Distrito do Triângulo e da Zona Nova de Tsuiheng, da cidade de Zhongshan, e compreenderem 
melhor a tendência e os requisitos específicos da introdução de universidades de alto nível em 
Zhongshan. Ao mesmo tempo, a mesma visita também permitiu ao pessoal relevante do 
departamento de Zhongshan compreender a situação da investigação e educação da Universidade 
do Minho. 
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A delegação visita Big Data Application Center 
de Guiyang 

   
 Visita da delegação ao Pavilhão de Planeamento A Universidade do Minho, de Portugal, fez uma breve 
 da Zona Nova de Tsuiheng, de Zhongshan introdução sobre o desenvolvimento da Universidade 

O GAES recebeu, em Abril, o “Programa de Actividades Itinerantes de Encontro sobre a Oferta 
e Demanda de Emprego de Graduados de Institutos Profissionais e de Mostra de Resultados de 
Educação Profissional da Cidade de Zhongshan 2016”, fornecido pela unidade responsável de 
Zhongshan, “Grupo de Trabalho da Cooperação na Educação”, e transferiu o Programa para os 
departamentos participantes do Grupo, incluindo a Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau, para que esses considerem e organizem as respectivas 
escolas ou entidades para a participação.  

O “Grupo Específico para a Promoção da Cooperação Zhongshan-Macau – Grupo de Trabalho 
da Cooperação na Educação” realizou, em 5 de Setembro, uma reunião de trabalho no 
Departamento de Educação e Desporto de Zhongshan, na qual fez um balanço da situação da 
cooperação na educação de Zhongshan e Macau no primeiro semestre de 2016, discutindo os 
projectos de cooperação na educação no segundo semestre de 2016. Os representantes do GAES 
assistiram, em 13 de Setembro, à reunião do Grupo Específico para a Promoção da Cooperação 
Zhongshan-Macau e discursou sobre a situação do trabalho, da parte de Macau, do Grupo de 
Trabalho da Cooperação na Educação. 

 
Delegação de Visita de Cooperação da Área do 

Turismo e Convenções do Ensino Superior 

Guizhou-Macau 

O GAES organizou, de 13 a 18 de Novembro, 
uma delegação de 18 responsáveis dos cursos da 
área do turismo e convenções, docentes e 
investigadores de 6 instituições do ensino superior 
de Macau, para realizar uma visita de intercâmbio 
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na província de Guizhou, a convite da Comissão Estatal de Assuntos Étnicos. A delegação visitou o 
Departamento de Educação da província de Guizhou, o Departamento de Comércio da província 
de Guizhou, o Gabinete de Turismo da província de Guizhou, a Comissão de Assuntos Étnicos e 
Religiosos da província de Guizhou, o Governo de Qiandongnan, o Departamento de Educação de 
Qiandongnan, o Gabinete de Turismo, a Guizhou University, a Guizhou Minzu University, a 
Qiannan Normal University of Nationalities, a Kaili University e a escola secundária étnica Leishan, 
conhecendo a situação de desenvolvimento local dos recursos turísticos. A visita consolidou os 
conhecimentos das instituições de ensino superior de Macau sobre a situação de desenvolvimento 
local na área do turismo e criou uma plataforma para a cooperação na formação de profissionais 
qualificados na área relacionada entre Macau e Guizhou. 

 
A Delegação de Visita de Cooperação da Área do Turismo e Convenções do Ensino Superior Guizhou-Macau 

visitou a Academia de Cultura Chinesa da Guizhou University 

 

Reuniões de Trabalho e Mecanismos de Cooperação de outras Colaborações Regionais 

Em 6 de Maio deste ano, o GAES assitiu à reunião de trabalho preparatório da Conferência de 
Cooperação Conjunta Guangdong-Macau 2016. Na reunião foram discutidos os temas do discurso 
escrito na Conferência de Cooperação Conjunta Guangdong-Macau e a organização da distribuição 
dos trabalhos sobre a assinatura de acordo, auscultando a apresentação da situação de trabalhos 
e a concepção de trabalho futuro dos representantes de cada gabinete dos Secretários e trocando 
pontos de vista sobre a situação do trabalho com os representantes de cada grupo específico. 

Além disso, a pedido do Departamento de Educação da Província de Guangdong, o GAES 
ajudou a organizar a reunião e convidou o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM e os 
representantes das instituições de ensino superior em Macau para participar na reunião. Os 
organizadores apresentaram aos participantes os dois projectos, “Promoção da Criação do 
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Laboratório Conjunto de Guangdong, Hong Kong e Macau” e “Guangdong-Hong Kong-Macau 
University Alliance” e trocaram as ideias. Ao mesmo tempo, o GAES também ajudou a convidar 
sete instituições de ensino superior, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o 
Instituto de Formação Turística, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a Universidade 
de São José, a Universidade da Cidade de Macau e o Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, 
bem como os representantes do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM para 
realizarem em conjunto a reunião da apresentação de projecto relavante. Em 15 de Novembro, a 
cerimónia da criação da “Guangdong-Hong Kong-Macau University Alliance” foi realizada em 
Guangzhou. A Aliança inclui 10 instituições de ensino superior da província de Guangdong, 9 
instituições de ensino superior de Hong Kong e 7 instituições de ensino superior de Macau. 

Além de reforçar a cooperação entre Guangdong e Macau no ensino superior, o Governo da 
RAEM continuou a acompanhar o mecanismo de comunicação diplomática de Macau, 
promovendo a plataforma de cooperação do ensino superior entre a Região do Pan-Delta do Rio 
das Pérolas, Pequim, Shenzhen, Macau e Portugal. Por exemplo, assinou o “memorando de 
cooperação entre o conselho de administração do parque de ciência e tecnologia de 
Zhongguancun e o GAES do Governo da RAEM, no âmbito da investigação tecnológica e inovação 
entre as empresas da zona de demonstração de inovação nacional Zhongguancun e os 
estabelecimentos de ensino superior de Macau”, com os membros da Comissão Administrativa do 
Parque de Ciência Zhongguancun do Governo Popular de Pequim. O Memorando pode 
desempenhar as vantagens dos recursos inovadores e recursos internacionais da zona de 
demonstração de Inovação de Zhongguancun e as instituições de ensino superior de Macau, 
promovendo a integração e optimizando da alocação de recursos, promovendo a interação 
positiva e o desenvolvimento comum no campo da inovação empresarial e internacionalização na 
região, ao mesmo tempo, preparando com antecedência a criação de negócio para os estudantes 
de Macau interessados, oferecendo apoios apropriados e oportunos. 

 
3. Apoiar a optimização das instituições do ensino superior e o desenvolvimento profissional 

do pessoal docente e não docente  

Financiamentos Especiais para a Formação de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês 

e Português e para a Cooperação do Ensino e da Investigação das Instituições 

do Ensino Superior de Macau 

Em Abril deste ano, o GAES lançou o projecto piloto dos “Financiamentos Especiais para a 
Formação de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e Português e para a Cooperação do 
Ensino e da Investigação das Instituições do Ensino Superior de Macau”, para corresponder às 
Linhas de Acção Governativa do Governo da RAEM, “promover gradualmente Macau para se 
tornar uma base de formação de quadros qualificados em Português na Ásia-Pacífico”, 
promovendo activamente a formação de quadros qualificados Bilingues em Chinês e Português. O 
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prazo para o requerimento dos projectos financiados é de 1 a 30 de Abril, aceitam-se os projectos 
que se realizem de 1 de Maio a 31 de Dezembro do corrente ano. 

O GAES recebeu um total de 27 requerimentos de projectos da Universidade de Macau, do 
Instituto Politécnico de Macau e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, incluindo a 
realização de seminários, formação de professores e estudantes, projectos de compilação e 
publicação de materiais didácticos em português e chinês, sendo o montante total de 
requerimentos cerca de 4.858.262,86 patacas. Após a análise, um total de 22 projectos foram 
aprovados, concedendo o montante total de 1.952.500,00 patacas. A situação geral é a seguinte: 

Instituições do Ensino Superior 
Números dos 

Projetos 
Montante do subsídio 

(Patacas) 

Universidade de Macau 4 $404.900,00 

Instituto Politécnico de Macau 16 $1.188.200,00 

Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau 2 $359.400,00 

Total 22 $1.952.500,00 

 
Apoios às Instituições e às Entidades Académicas Sem Fins Lucrativos 

Em 2016, o GAES concedeu apoios para 17 projectos das instituições de ensino superior 
privadas e entidades académicas sem fins lucrativos de Macau, concedendo um montante total de 
21.759.098,47 patacas, incluindo 10 projectos para ajudar as instituições a melhorar as condições 
de ensino e melhorar a qualidade do ensino e da investigação, com o montante total de 
8.159.200,00 patacas; dois projectos de que a Aliança das Bibliotecas das Instituições do Ensino 
Superior de Macau incumbiu a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau para apresentar ao 
GAES o requerimento da compra conjunta do direito de utilização das bases electrónicas de dados, 
de Julho a Dezembro de 2016 e em 2017, bem como as despesas de manutenção do sistema 
relacionadas, as taxas de aluguer de servidores e despesas administrativas, sendo o montante 
total concedido de 13.379.755,47 patacas. Além disso, também apoiou as entidades académicas 
sem fins lucrativos em Macau para realizar projectos que ajudam no desenvolvimento do ensino 
superior de Macau, sendo o montante total concedido para cinco projectos de 220.143,00 patacas. 
A situação geral é a seguinte: 

Instituições do ensino 
superior /  

Entidades académicas 
sem fins lucrativos 

Número de projectos 
Montante 
concedido 
(patacas) 

Compra de 
equipamentos 

Promoção da 
qualidade do ensino 

e da investigação 

Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau 4 3 $16.783.255,47* 
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Instituições do ensino 
superior /  

Entidades académicas 
sem fins lucrativos 

Número de projectos 
Montante 
concedido 
(patacas) 

Compra de 
equipamentos 

Promoção da 
qualidade do ensino 

e da investigação 

Universidade da Cidade de 
Macau -- 1 $21.800,00 

Universidade de São José 1 1 $3.589.300,00 

Instituto de Enfermagem 
Kiang Wu 1 1 $1.144.600,00 

Organização acadêmica 
sem fins lucrativos -- 5 $220.143,00 

Total 6 11 $21.759.098,47 

* Inclui 13.379.755,47 patacas dos requerimentos incumbidos pela Aliança das Bibliotecas das 
Instituições do Ensino Superior de Macau. 

 
Requerimento de Apoios para o Desenvolvimento Profissional dos Docentes e 

Investigadores das Instituições do Ensino Superior 

Em 2016, foram apoiados 23 projectos para melhorar a qualidade do ensino e da investigação 
dos docentes, sendo o montante total de apoios concedidos de 202.695,71 patacas, incluindo 5 
projectos da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, com o montante de 56.900,00 
patacas; 16 projectos da Universidade de São José, com o montante de 135.895,71 patacas; um 
projecto da Universidade da Cidade de Macau, com o montante de 5.100 patacas e um projecto 
do Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau, com o montante de 4.800 patacas. 

 
Fornecer formação aos docentes e investigadores das instituições do ensino superior 

Para implementar as linhas de acção governativa do Governo da RAEM no que diz respeito à 
formação de talentos, formar quadros técnico-profissionais, quadros especializados e elites, o 
GAES continuou a cooperar com Clare Hall da Universidade de Cambridge, do Reino Unido, 
organizando, de 16 a 24 de Julho de 2016, o “Programa de Formação de Docentes e Investigadores 
das Instituições do Ensino Superior - Curso de Verão na Universidade de Cambridge”. Através da 
formação intensiva e orientada, promove o desenvolvimento das capacidades profissionais de 
investigação e ensino dos docentes e investigadores e eleva a qualidade do ensino superior e o 
nível de investigação científica de Macau. Com referência às opiniões dos participantes do ano 
passado, o curso deste ano é dividido em duas áreas: negócios e gestão, ciências sociais e 
comportamentais. Foram selecionados para a actividade um total de 20 docentes e investigadores, 
a tempo inteiro, de 7 instituições do ensino superior de Macau. 
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Os docentes e investigadores das instituições do ensino superior de Macau participaram no  
“Programa de Formação de Docentes e Investigadores das Instituições do Ensino Superior  

- Curso de Verão da Universidade de Cambridge 2016”. 

Além disso, no “Acordo de Cooperação Académica, Científica e Cultural entre a Universidade 
de Coimbra de Portugal e o Governo da RAEM da República Popular da China”, assinado pela 
Comissão de Desenvolvimento de Talentos e pela Universidade de Coimbra, o GAES vai realizar um 
projecto de formação dos docentes e investigadores das instituições do ensino superior, com o 
objectivo de promover o intercâmbio mútuo e a cooperação entre os docentes e investigadores 
das instituições do ensino superior de Macau e de Portugal. 

 
4.ª edição do Curso de Formação sobre a Situação Nacional para Professores de Meia Idade 

e Jovens das Instituições do Ensino Superior de Macau 

A fim de permitir aos docentes das instituições do ensino superior de Macau compreenderem 
melhor a situação nacional, o desenvolvimento da China e a tendência de desenvolvimento futuro 
do país, bem como promover a comunicação e o intercâmbio entre o pessoal das instituições de 
ensino superior, o Ministério da Educação do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, 
organizou, de 12 a 19 de Junho de 2016, os professores jovens e de meia idade das instituições de 
ensino superior de Macau para se dirigirem à 
Academia de Liderança Executiva de Jinggangshan 
da China para participar na 4.ª edição do Curso de 
Formação sobre a Situação Nacional para 
Professores de Meia Idade e Jovens das 
Instituições do Ensino Superior de Macau. O GAES 
foi convidado como um dos co-organizadores da 
actividade. 18 professores jovens e de meia idade 
de 7 instituições do ensino superior de Macau e 5 
trabalhadores do GAES foram para a Academia de 
Liderança Executiva de Jinggangshan da China 
para participarem no Curso durante oito dias. 

Foto dos Professores de Backbone de Meia Idade  
e Jovens das Instituições de Ensino Superior  

de Macau 
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A concepção do Curso abrange uma gama vasta de tópicos, incluindo a história do Estado e 
do Partido Comunista da China, sistema político, cultura, população, educação, bem como as 
oportunidades e desafios que enfrentam nos recentes objectivos de desenvolvimento nacional, 
combinando com o planeamento de desenvolvimento do país, ensinando e apresentando aos 
formandos, de diferentes ângulos e de diversas maneiras, deixando os formandos terem uma 
compreensão mais profunda sobre o passado, presente e futuro da Pátria. 

No tempo da partilha das experiências de aprendizagem, os participantes do curso disseram 
que a formação não só ajudou a entender o desenvolvimento mais recente do país, mas também 
fortaleceu a ligação entre o pessoal das diferentes instituições de ensino superior, e esperam que 
os departamentos relevantes possam continuar a realizar os cursos como este, promovendo o 
intercâmbio e a cooperação entre o pessoal académico das instituições de ensino superior, 
ajudando assim o desenvolvimento estável do ensino superior de Macau. 

 
Pessoal das instituições do ensino superior fortalecem a compreensão da construção 

da equipa de docentes das instituições do ensino superior 

A fim de optimizar a criação actual da equipa de docentes das instituições do ensino superior 
e compreender a tendência da evolução dos sistemas de recrutamento académico de diversos 
países, o GAES realizou o seminário “Tendência do Desenvolvimento do Mercado de Trabalho 
Académico Internacional e a Construção da Equipa de Docentes das Instituições de Ensino 
Superior”, atraindo, no total, 40 participantes das sete instituições do ensino superior de Macau e 
pessoal do GAES. 

O seminário teve como orador o Dr. Yan Guangcai, director do Instituto de Ensino Superior da 
East China Normal University. O Dr. Yan apresentou em detalhes a situação actual da criação da 
equipa de docentes das instituições do ensino superior, através da partilha dos exemplos de países 
desenvolvidos e combinando as próprias experiências, analisou a tendência da evolução dos 
sistemas de recrutamento académico de diferentes países. No seminário, o Dr. Yan interagiu com 
os participantes e trocou visões sobre as estratégias da introdução de excelentes professores e a 
construção da equipa de docentes. 
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1ª fase do plano-piloto da “Acreditação dos Cursos”. 
- Grupo de especialistas e chefe de casos 

Capítulo 6 Promoção para Elevar a 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 trabalho de criação da Avaliação da Qualidade do Ensino Superior e a Garantia 

da Qualidade das Instituições do Ensino Superior 

Em articulação com a implementação das Linhas de Acção Governativa do Governo da RAEM, 
“Prosperidade de Macau através da Educação” e “Construção de Macau através de Talentos”, ao 
mesmo tempo da continuação do avanço do processo legislativo do “Regime do ensino superior”, 
o GAES continuou a preparar-se para a implementação do “Regime de Avaliação da Qualidade do 
Ensino Superior”. 

A fim de melhorar o Regime de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior de Macau, o GAES 
solicitou, em 2016, à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) para elaborar a 
“Orientação sobre a Revisão dos Cursos” que será concluída no primeiro semestre de 2017. 

 
Realização do plano-piloto da “Acreditação dos Cursos” 

O GAES lançou a primeira fase do 
plano-piloto da “Acreditação dos Cursos” em 2014 
e solicitou o grupo de consultoria de Hong Kong 
Council for Accreditation of Academic and 
Vocational Qualification (HKCAAVQ) como a 
equipa de investigação deste plano-piloto para 
testar a aplicabilidade e operabilidade da 
“Orientação sobre a Acreditação dos Cursos” e 
“Orientação sobre a Avaliação Externa das 
Instituições”. A equipa de investigação, através da 
recolha e análise dos comentários das instituições 
participantes, entidades de avaliação externa, 
grupos de especialistas e o GAES, fez o ajustamento das respectivas orientações. Em 29 de 
Novembro de 2016, foi organizada a “Sessão de Esclarecimento sobre a Alteração da Orientação 
sobre a Avaliação”, na qual se apresentaram as informações sobre as alterações às respectivas 
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orientações às instituições de Macau e se trocaram opiniões com as instituições. O GAES recebeu, 
em Dezembro do mesmo ano, o relatório de estudo sobre este plano-piloto. 

O GAES lançou a segunda fase do plano-piloto da “Auditoria da Qualidade das Instituições”, 
em Julho de 2016. Após uma análise abrangente dos pedidos apresentados pelas instituições, 
foram escolhidas a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e a Universidade da Cidade de 
Macau como objectos de teste da segunda fase do plano-piloto da “Auditoria da Qualidade das 
Instituições”. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e a Universidade da Cidade de 
Macau contrataram, respectivamente, Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) do 
Reino Unido e Taiwan Assessment and Evaluation Association, a pessoa colectiva social em Taiwan, 
como entidades de avaliação externa. 

   
 2ª Fase do Plano-Piloto: 2ª Fase do Plano-Piloto: 
 Universidade da Cidade de Macau Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 

 
2. Reunião com as instituições internacionais de ensino superior e realização das respectivas 

actividades de formação 

Participação nos fóruns e seminários de Organização Internacional de Garantia da Qualidade 

O GAES, de 22 a 27 de Maio, enviou pessoal para Fiji a fim de participar no fórum de 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) e seminário 
de Asia-Pacific Quality Network (APQN) 

Este ano, o tema do fórum INQAAHE foi “Quality Assurance in Higher Education in 
Challenging Times”, o tema do seminário APQN foi “Sustainable Development of Quality Assurance 
in Higher Education”. Ao participar nos fóruns e seminários organizados pela Organização de 
Garantia da Qualidade, aprenderam as informações mais recentes sobre a garantia da qualidade 
do ensino superior internacional, o seu desenvolvimento e tendência, bem como o 
compartilhamento de experiências práticas, proporcionando oportunidades para o 
desenvolvimento do regime de avaliação de Macau. Em simultâneo, o pessoal do GAES também 
apresentou aos representantes da Organização informações sobre o desenvolvimento do ensino 
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superior de Macau e discutiu a viabilidade da prestação de serviços de avaliação às instituições de 
Macau. 

   
 Participação no fórum INQAAHE Participação no seminário APQN 

 
Intercâmbio com a Organização Internacional de Garantia da Qualidade 

O GAES atendeu, respectivamente, este ano, o British Accreditation Council do Reino Unido 
(BAC), o Accreditation Council for Pharmacy Education dos Estados Unidos (ACPE) e a Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de Portugal (A3ES). Durante os encontros, os 
participantes trocaram pontos de vista sobre a situação do ensino superior local. Entre eles, o 
ACPE apresentou ao GAES o seu contexto e âmbito de serviços, os dois lados também trocaram 
pontos de vista sobre a credenciação profissional em Farmácia. O Dr. Alberto Amaral, o Presidente 
da A3ES, discutiu sobre a elaboração da “Orientação sobre a Revisão dos Cursos” com os 
representantes do GAES e a viabilidade de fornecer a formação para o pessoal das instituições de 
ensino superior e do GAES pela A3ES. 

Além disso, o GAES foi convidado para participar, em Setembro, em Hong Kong na Reunião de 
Trabalho e jantar de aniversário do Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational  

   
 Comunicaram-se com os membros visitantes da Participação na actividade do Hong Kong Council for 
 organização de acreditação de farmácia dos EUA Accreditation of Academic and Vocational Qualifications 
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Qualifications. Durante o encontro, os dois lados discutiram a viabilidade do Hong Kong Council for 
Accreditation of Academic and Vocational Qualifications, de fornecer formação ao pessoal das 
instituições de ensino superior de Macau e do GAES e prestar serviços de avaliação para as 
instituições de ensino superior de Macau. 

 
Promoção da compreensão do trabalho de garantia da qualidade, 

por parte do pessoal das instituições 

Para aprofundar a compreensão do pessoal de instituições de ensino superior de Macau e do 
GAES sobre a garantia da qualidade e a avaliação do ensino superior, o GAES convidou a Doutora 
Su Jinli, ex-Directora do Escritório de Garantia de Qualidade de Fundação do Centro de Avaliação 
do Ensino Superior (HEEACT), pessoa colectiva de fundação em Taiwan, em Fevereiro, para realizar 
o workshop de formação “Melhoramento do 
Mecanismo de Garantia da Qualidade nas 
Instituições – Auto Avaliação”; além disso, o GAES 
convidou o Dr. Alberto Amaral, presidente da 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior de Portugal (A3ES), em Novembro, para 
partilhar as experiência de Portugal na 
implementação do regime de avaliação e o 
impacto de garantia da qualidade nos resultados 
da aprendizagem. Durante o encontro, o pessoal 
das instituições e o apresentador trocaram ideias 
sobre os desafios encontrados na implementação 
da avaliação. 

 
3. Acompanhamento contínuo do funcionamento das instituições 

Análise do Relatório Anual das Instituições do Ensino Superior de Macau 

As instituições de ensino superior devem entregar, nos termos da lei, aos respectivos 
departamentos do Governo da RAEM, o relatório anual e esclarecer os detalhes das diversas 
actividades. Depois do GAES receber o respectivo relatório, deve analisar e fazer a comparação do 
referido relatório, para conhecer mais o funcionamento e o desenvolvimento das instituições de 
ensino superior. 

O GAES analisou, de acordo com as instruções internas, o relatório anual entregue pelas dez 
instituições de ensino superior do ano lectivo de 2015/2016. Ao mesmo tempo, com base nos 
relatórios anuais entregues pelas mesmas, o GAES fez pareceres de análise pormenorizados para 
cada instituição e entregou-os junto aos representantes das instituições de ensino superior para 

O workshop de formação “Melhoramento do 
Mecanismo de Garantia da Qualidade nas  

Instituições – Auto Avaliação” 
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consultarem e acompanharem. 

 

Verificação do Funcionamento dos Cursos do Ensino Superior Locais e Não Locais 

O GAES, entre Abril e Maio, Outubro e Dezembro, enviou o seu pessoal às 10 instituições de 
ensino superior e 6 entidades colaboradoras para proceder à verificação dos diversos cursos locais 
e dos não locais que funcionam em Macau. Durante este processo, foram verificados 125 cursos e 
175 turmas no total, para conhecer bem as circunstâncias dos cursos, garantindo o funcionamento 
normal e satisfazendo os requisitos do diploma legal e diversas regras definidas no despacho do 
curso. 

A situação da verificação dos cursos de 2016 é as seguintes: 

Tipo de  
curso 

2º Semestre do 
Ano Lectivo de 2015/2016 

1º Semestre do 
Ano Lectivo de 2016/2017 

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

Curso local 46 59 55 46 

Curso não 
local 11 13 13 16 

Total 57 72 68 103 
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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 Talentos de Ensino Superior 

A fim de permitir aos cidadãos, especialmente os estudantes que se preparam para 
frequentar os cursos de ensino superior e os seus pais, bem como às instituições de ensino 
superior de Macau conhecerem mais informações do ensino superior. O GAES continua a 
optimizar a página temática electrónica da base de dados de talentos do ensino superior, 
actualizando os dados relevantes da base de dados, incluindo diversos projectos de investigação, 
divulgando ao público oportunamente. Os projectos relacionados são os seguintes: 

O GAES continuou a realizar, este ano, o “Pesquisa sobre a Intenção do Prosseguimento de 
Estudos e do Emprego dos Recém-graduados do Ensino Superior” e o “Inquérito de 
acompanhamento sobre o emprego, um ano após a graduação dos estudantes do ensino superior 
de Macau”, para recolher as informações sobre os finalistas que se formaram no 
progressguimento dos estudos ou regressarem a Macau para obter emprego, bem como a 
situação de empregabilidade dos estudantes um ano após a graduação, (incluindo as profissões, 
posições, salários e planos para o prosseguimento dos estudos no futuro), com o objectivo de 
saber a direcção do fluxo e a tendência de mudança dos talentos do ensino superior após a 
graduação em geral. 

Além disso, o GAES realizou, pela primeira vez, o “Inquérito de acompanhamento sobre o 
emprego, três anos após a graduação dos estudantes do ensino superior de Macau 2016”, 
continuou a recolher dados sobre o emprego dos estudantes relevantes, a fim de investigar as 
informações de fluxo desses estudantes (as informações são principalmente as profissões 
envolvidas, situações e salários, etc.), fornecendo informações de referência para a formulação de 
políticas relevantes. 

Por outro lado, o GAES encarregou a Hong Kong Policy 21 Limited de realizar a “Pesquisa 
sobre a Intenção do Prosseguimento de Estudos e do Emprego dos Recém-graduados do Ensino 
Superior”, recolhendo os comentários dos empregadores para os finalistas das instituições de 
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ensino superior de Macau e fornecendo referências para o governo da RAEM formular as políticas 
relevantes. Ao mesmo tempo, também pode fornecer informações úteis para as instituições de 
ensino superior, os estudantes de ensino superior e os trabalhadores em Macau. Além disso, em 
consonância com a atribuição de “Realizar estudos de identificação das áreas de maior 
necessidade de formação de quadros qualificados”, o GAES, em conjunto com os Serviços de 
Saúde, encomendou ao Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau a realização do “Inquérito 
de Situação Actual e Necessidade de Futuro das Enfermeiras” no final deste ano. 

 
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. 

 

 

 
Aperfeiçoamento da Base de Dados do 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 

62 



 

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. Mais informações em 
http://www.gaes.gov.mo/mhedb/ ou faz referência da “Recopilação dos Dados Estatísticos do 
Ensino Superior 2015”, publicada em 2016. 

 
Melhorar e actualizar os indicadores do ensino superior 

Para reflectir, de forma mais eficaz, as circunstâncias do ensino superior de Macau, foram 
actualizados e melhor organizados pelo GAES, em permanência, os dados sobre os seus 
indicadores estatísticos bem como comparados e analisados esses dados, de modo a observar o 
desenvolvimento do ensino superior de Macau. Em 2016, o GAES concluiu a elaboração do 
“Relatório dos Indicadores do Ensino Superior de Macau do Ano Lectivo de 2015/2016”, cujo 
conteúdo é constituído por três partes, a saber: “Indicadores do Ensino Superior de Macau”, 
“Indicadores do Ensino Superior das Dez Instituições do Ensino Superior de Macau” e 
“Comparação entre os Indicadores do Ensino Superior de Macau e Internacionais”, e acrescentou 
uma nova comparação internacional de “proporção da população que possui o nível do ensino 
superior” e “proporção de estudantes em instituições públicas e privadas”. 

Além disso, tem sido realizado o trabalho de recolha das informações sobre os indicadores do 
ensino superior nos últimos anos nas regiões vizinhas, países de membros da OCDE e países e 
regiões onde o desenvolvimento do ensino superior é mais maduro. 
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Anexos 
Anexo 1: Principais actividades sobre o prosseguimento dos estudos realizadas pelo GAES em 

2016 

Item Breve apresentação 

Sessões de Aconselhamento 
aos Estudantes Recomendados, 

antes do Exame 
(Dicas de entrevista) 

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 354 finalistas em 26 escolas 
secundárias que participaram neste evento. 

Sessões de Esclarecimento 
sobre o prosseguimento de 

estudos nas diferentes regiões 
e exames públicos 

Sessões de Esclarecimento 
(15 séries de actividade no 

total) 

Fornecer informações sobre o Prosseguimento dos Estudos de 
diversos países aos cidadãos, incluindo: Interior da China, 
Portugal, Canadá, Reino Unido, Japão, EUA, Austrália, Suíça, 
Coreia, França, Alemanha, etc; e também sessões dos exames 
públicos: o IELTS, o TOEFL, e o TOEIC. Esta actividade atraiu a 
participação de 880 pessoas. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o prosseguimento de estudos 

nas instituições de Ensino 
Superior do Reino Unido 

British Council organizou 15 instituições do Reino Unido para 
fazerem explicações em Macau, instalando as cabines de 
consulta para fazer intercâmbio com os participantes. Este 
evento atraiu, no total, a participação de 134 professores, pais e 
estudantes. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o prosseguimento de estudos 

nas instituições de Ensino 
Superior do Interior da China 

(2 sessões no total) 

Ajudar os estudantes que desejam continuar os seus estudos no 
Interior da China para preparar e planear com antecedência, 
convidando, respectivamente, os representantes de 12 
instituições do Interior da China para participar, incluindo: Sun 
Yat-sen University, Southern Medical University, Zhejiang 
University, Wuhan University, Central China Normal University, 
South China Normal University, Beijing Normal University, Fudan 
University, Shanghai University of Finance and Economics, 
Nanjing University, Xiamen University e Guangzhou University of 
Chinese Medicine, atraindo um total de 738 participantes. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o prosseguimento de estudos 

da Tsinghua University 

Foram convidados o Dr. Han Jingyang, Vice-Director do Conselho 
Escolar da Universidade de Tsinghua, Dr. Tang Jie, Secretário 
Geral da Associação de Antigos Alunos, Dr. Lei Zhang, Director 
do Centro de Intercâmbio Académico e Cultural Externo, para 
explicar aos professores e alunos participantes sobre a situação 
geral da Universidade, a configuração das disciplinas, as bolsas 
de méritos de estudo, os critérios de inscrição e as políticas e 
medidas da formação dos estudantes de Macau. O evento atraiu 
um total de 102 professores e estudantes. 
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Item Breve apresentação 

“Partilhar experiências com os 
outros – Sessões de Partilha das 

Experiências de Estudo dos 
Antigos Alunos” (4 sessões) 

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 388 pessoas. 

Sessão de Esclarecimento sobre 
o prosseguimento de estudos 

da Peking University 

Foram convidados Sun Zhili, Vice-Presidente, (Engenheiro 
Sénior), Secretário do Partido do Instituto de Tecnologia da 
Peking University, Dr. Sun Hua, Secretário do partido de Yuanpei 
College da Peking University e Xie Peihong, gerente do projecto 
do Gabinete de Hong Kong, Macau e Taiwan da Peking 
University para explicar aos professores e estudantes as 
informações sobre o prosseguimento dos estudo da 
Universidade, tendo no total a participação de 66 professores e 
estudantes. 

Sessão de esclarecimento sobre 
o exame de admissão, realizado 
em Macau, dos candidatos aos 
cursos de pós-graduação das 

instituições do ensino superior 
do Interior da China 

A fim de informar os residentes a situação dos cursos de 
pós-graduação no Interior da China e para explicar os 
procedimentos da inscrição e as observações, o GAES organizou 
uma sessão de esclarecimento, das 18:00 às 19:00 em 2 de 
Dezembro (Sexta-feira) e das 15:00 às 16:00 em 3 de Dezembro 
(Sábado), no Centro dos Estudantes do Ensino Superior, com um 
total de 25 participantes. 
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Anexo 2: “Vida Enriquecida 2016 – 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 

 
4 a 31 de 

Julho de 2016 

17 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade realizadora: 
Beijing Language and 
Culture University 

 Conteúdo: os participantes participam 
nos cursos de mandarim e de língua e 
cultura, e nas palestras culturais; visitas 
a empresas locais famosas e excursões 
a lugares históricos e culturais. 
 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 

 
23 de Julho a 
27 de Agosto 

de 2016 

23 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade realizadora: 
Pridehill Innovations 
Pty Ltd 

 Conteúdo: participação no curso de 
língua na Austrália e intercâmbio com 
as associações de estudantes de 
Macau, criadas na Austrália. 
 Resultado: Elevar a capacidade de 

língua inglesa, promovendo o 
intercâmbio entre os estudantes de 
Macau e da Austrália e alargando os 
seus horizontes. 

3 

O Ser e Saber 
da Língua 

Portuguesa 
2016 – Curso 
de Verão em 

Portugal 
 

Julho e 
Agosto de 

2016 

79 
(para 

Portugal) 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade realizadora: 
 Instituto Português 

do Oriente 
 Faculdade de Letras 

da Universidade de 
Lisboa 
 Universidade do 

Porto 

 Conteúdo: Participar nos cursos de 
língua em Portugal. 
 Resultado: Enriquecer os 

conhecimentos, dos estudantes sobre a 
língua e a cultura portuguesas e 
aumentar o seu interesse pela 
aprendizagem de português. 

Experiência cultural: 

4 

Viagem 
Cultural para 

Jovens de 
Macau, Hong 

Kong e  
Guangdong 

 
12 a 21 de 

Julho de 2016 

115 
(inclui 12 

estudantes 
de Macau) 

Entidade 
co-organizadora: 
 GAES 
 Departamento de 

Cultura da Província 
de Guangdong 
 Departamentos de 

Assuntos Internos 
(Home Affairs 
Bureau) de Hong 
Kong 

 Conteúdo: O tema é “Inovação, 
Criatividade e Empreendedorismo” 
incluindo as palestras, as atividades de 
experiências culturais e a organização 
dos estudantes para visitar as atracções 
históricas e culturais, bem como as 
empresas relevantes em 
Guangdong-Hong Kong-Macau. 
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Nome e data da 
actividade 

Número de 
participantes 

Entidade 
organizadora 

Conteúdos e resultados 

    

 Resultado: reforçar os conhecimentos 
dos estudantes de ensino superior de 
Guangdong-Hong Kong-Macau sobre as 
culturas e a situação actual da China, 
promovendo o intercâmbio entre os 
estudantes de ensino superior dos três 
territórios. 

Educação Nacional: 

5 

Partir de 
“Sichuan” 

 
18 a 27 de 

Julho de 2016 

30 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade de apoio: 
Comissão Estatal de 
Assuntos Étnicos 

Entidade realizadora: 
Southwest University 
for Nationalities 

 Conteúdo: Participar em seminários 
temáticos, visitar empresas locais 
famosas e locais culturais, assim como 
fazer intercâmbio com estudantes 
locais. 
 Resultado: Aprofundar a compreensão 

dos estudantes sobre a nação chinesa, 
promover o intercâmbio com os 
estudantes locais pertencentes a 
minorias étnicas, bem como identificar 
e pensar sobre a identidade nacional. 

6 

“Viagem à 
Procura das 

Raízes – 
Província de 

Shanxi” 
 

4 a 11 de 
Agosto de 

2016 

36 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade de apoio: 
Gabinete para os 
Assuntos dos Chineses 
do Ultramar do 
Conselho de Estado 
Entidade realizadora: 
Gabinete para os 
Assuntos dos Chineses 
Ultramarinos da 
Província de Shanxi 

 Conteúdo: Participar em seminários 
temáticos, visitar empresas locais 
famosas e locais culturais, assim como 
fazer intercâmbio 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 e, a cultura 
histórica. 

7 

“Pesquisa na 
Província de 

Xinjiang” 
 

8 a 17 de 
Agosto de 

2016 

37 

Entidade 
organizadora: GAES 
Entidade de apoio: 
Ministério da 
Educação  
Entidade realizadora: 
 Departamento de 

Educação da Região 
Autónoma Uigur de 
Xinjiang 
 Xinjiang Normal 

University 

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

entre os estudantes das duas regiões e 
aprofundar o conhecimento dos 
participantes sobre o regime político, a 
economia, o regime jurídico, a 
educação, entre outros. 
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Anexo 3: Lista de premiados da Concurso de Composição de Textos, para Estudantes de 

Instituições do Ensino Superior de Macau 

Prémio Nome do estudante Instituição 

1.o HE DONGRAN Instituto Politécnico de Macau 

2.o ZHU YEZI Universidade de Macau 

3.o WONG CHON LONG Universidade de Macau 

4.o SONG JIAYI Instituto Politécnico de Macau 

Prémio de  
Mérito 

ZENG JIAWEN Universidade de Macau 

LI RUIPING Instituto Politécnico de Macau 

WANG CHANG Universidade da Cidade de Macau 

PAN CHUNYU Universidade da Cidade de Macau 

TU XINYU Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau 

PAN QIAOCHU Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau 

Prémios de 
Excelência 

LI CHUN Instituto Politécnico de Macau 

DU KANGYI Instituto Politécnico de Macau 

OU YANG JING XIAN Universidade da Cidade de Macau 

TANG JING HENG Universidade da Cidade de Macau 

CAI ZHIJIE Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau 

SI NGAN IENG Beijing Normal University 

CHANSIOCHENG Beijing Normal University 

WONG, LAI MENG Fudan University 

MAK KIN CHON Taiwan Normal University 

LU YUN RU Universidade Católica Portuguesa 
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Anexo 4: Lista de premiados da “14ª Edição do Concurso de Debate entre Estudantes das 

Instituições do Ensino Superior de Macau” 

Prémio Grupo de cantonês Grupo de mandarim 

1.º Universidade de Macau Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau 

2.º Instituto Politécnico de Macau Instituto Politécnico de Macau 

3.º Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau Universidade de Macau 

Final 
Melhor debatedor 

COU MAN HOU  
(Instituto Politécnico de Macau) 

LIU XIRAN  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Terceiro 
Melhor debatedor 

LEI CHI HOU  
(Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau) 

HU KAIQI  
(Universidade de Macau) 

Semi-final 
Melhor debatedor 

LAI KA WAN  
(Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau) 

ZHENG BOWEN  
(Universidade de Macau) 

COU MAN HOU  
(Instituto Politécnico de Macau) 

YI XIN  
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 

1ª da sessão 
eliminatória 

Melhor debatedor 

HONG U IAN  
(Universidade de Macau) 

WANG XUHENG  
(Instituto Politécnico de Macau) 

LAI KA WAN  
(Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau) 

ZHANG CHAO  
(Universidade da Cidade de Macau) 

HO MENG IEONG  
(Instituto Politécnico de Macau) 

ZHENG YUTING  
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
IONG POK SAN  

(Universidade de Macau) 
YE LIMENG  

(Universidade de Macau) 
COU MAN HOU  

(Instituto Politécnico de Macau) 
FENG FAN  

(Universidade da Cidade de Macau) 
VONG HON IEONG  

(Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau) 

-- 
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Anexo 5: A lista de premiados da “Competição de Basquetebol entre as Instituições do Ensino 

Superior de Macau 2016” 

Prémio Masculino Feminino 

1.º Universidade de Macau Universidade de Macau 

2.º Instituto Politécnico de Macau Instituto Politécnico de Macau 

3.º Universidade da Cidade de Macau Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau 

4.º Universidade de São José Universidade da Cidade de Macau 

1.º lugar do Prato 
de Pratas 

Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau -- 

Melhor Marcador 
CHAO CHEOK IN  

(Universidade da Cidade de Macau) 
CHAN MAN KEI  

(Universidade de Macau) Melhor Marcador 
de Três Pontos 

Melhor 
Ressaltador 

LI JIA XIANG  
(Universidade da Cidade de Macau) 

LOU MEI IAN  
(Instituto Politécnico de Macau) 

Jogador com 
Melhor 

Pontuação 

LAI KA TONG 
(Universidade de Macau) 

CHAN MAN KEI 
(Universidade de Macau) 

LO HIP MENG 
(Instituto Politécnico de Macau) 

LOU MEI IAN 
(Instituto Politécnico de Macau) 

WONG CHON IO 
(Instituto de Formação Turística) 

HOI SOI IAN 
(Instituto de Formação Turística) 

NG I LAM 
(Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau) 

TAM ON U 
(Universidade da Cidade de Macau) 

CHAO CHEOK IN 
(Universidade da Cidade de Macau) 

LOI HOI CHENG 
(Universidade de São José) 

LENG CHI HANG 
(Universidade de São José) 

LIU CHEN FANG 
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
HO CHU SUM 

(Instituto de Enfermagem Kiang Wu) -- 

XU CHEN YU 
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
-- 
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Prémio Masculino Feminino 

Melhor atleta 

MOK KENG FAI 
(Universidade de Macau) 

LEONG FONG MUI 
(Universidade de Macau) 

TANG MAN IO 
(Instituto Politécnico de Macau) 

CHAN KA I 
(Instituto Politécnico de Macau) 

LEONG HOU MAN 
(Instituto de Formação Turística) 

HOI SOI MAN 
(Instituto de Formação Turística) 

LAM HONG 
(Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau) 

LAM UN TENG 
(Universidade da Cidade de Macau) 

CHAO CHEOK IN 
(Universidade da Cidade de Macau) 

WONG CHOI LENG 
(Universidade de São José) 

TAM CHAN IO 
(Universidade de São José) 

HO SAO CHAN 
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
HO CHU SUM 

(Instituto de Enfermagem Kiang Wu) -- 

XU CHEN YU 
(Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Macau) 
-- 
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Anexo 6: Outras actividades estudantis realizadas em 2016 

Actividade Data Entidade organizadora 
Situação concreta da 

actividade 

1 
Apreciação de 

filme 
“Happiness” 

Setembro GAES 

 Através da apreciação do 
filme, ajuda os jovens se 
atrevem a enfrentar as 
adversidades, e cuidarem as 
pessoas ao redor. Um total de 
133 bilhetes foram 
distribuídosdos. 

2 

Taça de Lótus de 
Ouro - “13.ª 
Exposição de 

Filmes 
Excelentes de 
Macau e do 
Interior da 

China” 
3.º Concurso de 
Ensaios de Após 

a Vista 

Setembro a 
Novembro 

China Film Foundation, 
Associação Promotora 

de Media de Macau 

 O GAES ajudou a promover as 
respectivas actividades, de 
Setembro a Outubro, Sete 
filmes relacionados foram 
vistos no Centro de Estudantes 
de Ensino Superior, permitindo 
aos pessoas interessadas 
desfrutarem de filmes gratuitos. 
Além disso, o GAES também 
ajudou a organizar o Concurso 
de Ensaios de Após a Vista 
para melhorar a compreensão 
dos estudantes sobre a cultura 
cinematográfica no Interior da 
China, promovendo o 
desenvolvimento das indústrias 
culturais e criativas de Macau 
e elevando as habilidades de 
escrita dos estudantes. 

3 
63º Grande 
Prémio de 

Macau 

17 a 18 de 
Novembro 

Comissão do Grande 
Prémio de Macau 

 A convite do Instituto do 
Desporto, o GAES ajudou na 
distribuição uniforme de 
bilhetes para as instituições. 
Um total de 5.097 bilhetes 
foram pedidos pelas 10 
instituições de ensino superior. 
 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 
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Actividade Data Entidade organizadora 
Situação concreta da 

actividade 

podiam inscrever-se para a 
obtenção dos bilhetes através 
do “Blog para os Estudantes 
do Ensino Superior de 
Macau”. Registou-se uma 
participação activa. 

4 

2016 “Create 
Youth” AVIC 

National 
Undergraduate 

Entrepreneurship 
Competition 

15 a 19 de 
Novembro 

Gabinete de Ligação do 
Governo Central na 

RAEM 

 O Gabinete de Ligação 
convidou as instituições de 
Macau a participar nas 
respectivas competições, tendo 
um total 13 equipas 
despachadas de 4 instituições 
de Macau (41 estudantes e 13 
obras), ganhando 
respectivamente o prémio de 
ouro, prata e bronze. 
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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% 145 145 0 1 100% 

Consulta por e-mail 3 (2) 98% 38 38 0 1.9 100% 

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

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

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% 2 2 0 1 100% 

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

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

3 

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

Inscrição de exame 20 minutos 
(6-7) 90% 221 221 0 9.38 

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% 296 296 0 8.25 
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% 566 566 0 15 
minutos 100% 

6 

Emissão de pareceres sobre a verificação de habilitações académicas 

Deslocação pessoal 30 minutos 95% 22 22 0 9.05 
minutos 100% 

Telefone 2 (4) 95% 248 248 0 1 100% 

E-mail 5 (2-8) 85% 35 35 0 2.03 100% 

Por escrito 10 (2-8) 85% -- -- -- -- -- 

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 6 6 0 6.67 100% 

Sugestão 15 2 2 0 3 100% 

Reclamações 15 9 9 0 7.78 100% 

 
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 29 29 0 2.31 100% 

Sugestão 15 4 4 0 1.75 100% 

Reclamações 15 1 1 0 3 100% 
 

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 de casos 

Por escrito 11 

Telefone 264 

E-mail 37 

Deslocação pessoal 22 

Total 334 

 

Anexo 10: Pedido de casos sobre os Cursos do Ensino Superior 

Em 2016, o GAES tratou 52 casos de requerimento de cursos que as instituições do ensino 
superior de Macau pretendem ministrar ou rever. Entre eles, 31 foram aprovados, 2 foram 
retirados, 19 ainda se encontravam em processo de aprovação. Simultaneamente, haviam 24 
casos de requerimento que estavam a ser acompanhados, das instituições do ensino superior do 
exterior que pediram para ministrar, rever e renovar os cursos. Entre eles, 20 foram aprovados, 4 
ainda se encontravam em processo de aprovação. 
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Direcção e chefia 

 

Coordenador 

Sou Chio Fai 
 
Coordenadores-Adjuntos 

Sílvia Ribeiro Osório Ho  Chang Kun Hong 
 
Chefia Funcional (Grupo de apoio aos estudantes de ensino superior) 

Vong Iut Peng 
 
Chefia Funcional (Grupo de estudos e planeamento de ensino superior) 

Teng Sio Hong 
 
Chefia Funcional (Grupo dos assuntos de ensino superior) 

Sam Hio Tong 
 
Chefia Funcional (Grupo administrativo e financeiro) 

Chan Ka Hou 
 
Chefia Funcional (Grupo de informática) 

Leung Wing On 
 
Chefia Funcional (Grupo jurídico) 

José Manuel Bento Ferreira de Almeida 
 
Chefia Funcional (Grupo de garantia de qualidade de ensino superior) 

Wong Weng 
 
Chefia Funcional (Grupo de coordenação às instituições de ensino superior) 

Io Iok Fong 
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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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