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Perguntas e respostas 

 

1. Pergunta: Se um investigador quiser candidatar-se a vários projectos de 

investigação diferentes, como é que deve apresentar o pedido? 

Resposta: Como os destinatários deste Plano são instituições do ensino superior de 

Macau, os investigadores devem primeiro submeter os documentos do pedido ao 

departamento especializado da instituição de ensino superior a que pertencem, e as 

instituições vão ordenar os projectos requerentes no mesmo período na “Lista de 

Ordem das Prioridades dos Projectos” e preencher uma “Lista de candidatura” 

para cada um dos projectos, nos termos dos pontos 5.2 e 5.3 da Orientação para o 

Requerimento (doravante designada por “Orientação”) do “Plano de 

Financiamentos Especiais para Estudos nas Á reas de Humanidades e Sociedade 

das Instituições do Ensino Superior de Macau”. 

 

2. Pergunta: No “Formulário de pedido” e no “Relatório final da utilização do 

financiamento” do plano, são listadas as duas formalidades mais tradicionais 

de publicações, como publicação no periódico académico e publicação dos 

artigos. Se os resultados dos projectos de investigação forem publicados na 

base de dados electrónicos, plataforma on-line ou outras formas, poderá ser 

elegível ao financiamento? 

Resposta: A área de financiamento para este plano diz respeito a um projecto de 

investigação nas áreas de humanidades e sociedade ou nas áreas de 

interdisciplinares ligadas às mesmas. Com base nisso, os requerentes devem 

declarar claramente no “Plano de investigação” ou submeter os “Outros 

documentos complementares que facilitem a apreciação e a aprovação do pedido” 

referidos no ponto 7 da “Orientação”, indicando os resultados da investigação 
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publicados em formas relevantes nas áreas de humanidades e sociedade ou nas 

áreas de interdisciplinares ligadas às mesmas, de forma a que o Conselho 

Administrativo do Fundo possa analisar se os resultados da investigação estão de 

acordo com a área do financiamento deste plano. 

 

3. Pergunta: Para o mesmo projecto pode ser feito o pedido de financiamentos 

de outros fundos ao mesmo tempo? 

Resposta: O presente Plano permite que o mesmo projecto possa pedir 

financiamentos de outras entidades. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

11.º do “Regulamento de Financiamento e Apoios Financeiros a conceder pelo 

Fundo do Ensino Superior” (doravante designado por “Regulamento”) aprovado 

por Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n. º 48/2019, o 

requerente deverá declarar em “Outras fontes de financiamento” do formulário de 

pedido ou notificar o Fundo do Ensino Superior através de ofício ou e-mail, dentro 

de 10 dias a contar a partir da data da ocorrência da acumulação. 

 

4. Pergunta: Se os tópicos de investigação envolverem países estrangeiros, como 

países de língua portuguesa, cidades da Grande Baía, entre outros, algumas 

investigações serão efectuadas no exterior, assim poderá ser feito o pedido de 

financiamento? 

Resposta: Este Plano não restringe o local da realização da investigação, mas o 

requerente deve esclarecer no “Plano de investigação” o trabalho de investigação, 

a duração e o efeito da investigação e apresentar as informações da previsão dos 

custos relacionadas com a investigação realizada no exterior para efeitos de 

análise. 

 

5. Pergunta: Se o projecto de investigação precisar de subscrição de uma base 

de dados, aquisição de instrumentos em larga escala ou computadores de alto 

desempenho, etc., as despesas relevantes podem ser financiadas? E que tipo 

de despesas devem ser incluídas? 
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Resposta: Os requerentes podem incluir as despesas da subscrição de uma base de 

dados no item de despesas “Outros” (consulte “Orçamento do Projecto Requerente” 

na Parte III do formulário de pedido) e apresentam informações de cotação 

relevantes ao Conselho Administrativo do Fundo para efeitos de análise; quanto à 

aquisição de instrumentos em larga escala ou de equipamentos de computadores, 

sugere-se que os requerentes apresentem o pedido do “Plano de Financiamento 

das Instituições de Ensino Superior de Macau” do Fundo do Ensino Superior, uma 

vez que esta aquisição não inclui a área de despesas de financiamento deste Plano. 

 

6. Pergunta: Se o projecto de investigação envolver muitos trabalhos de 

programação, as despesas relevantes podem ser financiadas? E que tipo de 

despesas devem ser incluídas? 

Resposta: Estas despesas devem ser incluídas nas “Outras despesas” (consulte 

“Orçamento do Projecto Requerente” na Parte III do formulário de pedido) e os 

requerentes devem apresentar informações da previsão dos custos relevantes, 

como informações da previsão dos custos do fornecedor para serviços de 

programação, entre outras, de modo a que o Conselho Administrativo do Fundo 

possa efectuar a análise. 

 

7. Pergunta: Geralmente, espera-se que a publicação dos resultados de 

investigação (como publicações de artigos e publicações no periódico 

académico) seja concluída após um longo período de tempo depois da 

conclusão do projecto. Deste modo, o que é que vai acontecer se não 

conseguir apresentar os recibos válidos dentro do ano da conclusão do 

projecto? 

Resposta: De acordo com as disposições no ponto 12 da “Orientação”, dentro de 

30 dias após a conclusão do projecto, as entidades financiadas devem apresentar o 

“Relatório Final da Utilização do Financiamento” e os respectivos recibos para 

efeitos de acompanhamento do processo de atribuição do financiamento, nos 

termos do ponto 16 da “Orientação”. Deste modo, aos projectos que não 
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apresentaram os recibos de acordo com o tempo acima mencionado não serão 

atribuídos os financiamentos. Sugere-se aos requerentes que apresentem os 

pedidos só depois de saberem o programa das publicações de resultados 

específicos. 

 

8. Pergunta: Como é que vai ser a forma de concessão do financiamento? 

Resposta: Como os destinatários deste Plano são as instituições de ensino superior 

de Macau, o subsídio será pago às instituições subsidiadas. Geralmente, é feita por 

transferência bancária, e depois será processada pelas instituições de acordo com 

as suas disposições de funcionamento interno. 

 

9. Pergunta: Pode pedir o pagamento adiantado? Caso positivo, qual é o limite 

máximo do valor do pagamento adiantado? 

Resposta: De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º do “Regulamento”, a 

modalidade de financiamento pode ser efectuada mediante prestação única ou 

fraccionada em várias prestações. Portanto, os requerentes devem enviar um 

pedido de pagamento adiantado e explicar os motivos em forma de ofício aquando 

da apresentação do pedido, para que o Conselho de Administrativo do Fundo 

possa efectuar uma análise e revisão do valor do pagamento adiantado. 

 

10. Pergunta: Se o projecto de investigação envolver vários anos, os requerentes 

só precisam de apresentar um pedido ou precisam de apresentar um a cada 

ano? Será dada prioridade aos pedidos de renovação dos projectos de 

investigação de longo prazo? Quais são as informações que devem constar no 

primeiro pedido? 

Resposta: No ponto 8 da “Orientação” refere-se que se o tempo de conclusão do 

projecto ultrapassar o período do ano do pedido de financiamento, no primeiro 

pedido deve-se declarar os resultados esperados no final da fase correspondente ao 

ano actual e apresentar o programa de trabalho global do projecto completo no 

"Plano de investigação". Na terceira parte do “Formulário de pedido”, também 
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devem listar os pedidos de orçamento dentro daquele ano no “Orçamento do 

Projecto Requerente” e apresentar os pedidos das restantes fases de trabalho para 

os anos seguintes, de acordo com as disposições acima referidas. Além disso, para 

cada pedido deste plano, o Conselho Administrativo do Fundo conduzirá 

considerações objectivas e justas, incluindo uma análise abrangente do nível de 

investigação anterior da equipa de investigação e dos resultados de investigação 

alcançados ou esperados alcançar. 

。 

11. Pergunta: Para articular com o desenvolvimento dos trabalhos de 

investigação, o financiamento pode ser atribuído por fases? Caso afirmativo, 

o respectivo financiamento será atribuído mensalmente, trimestralmente, 

anualmente ou de outras formas? 

Resposta: De acordo com o programa previsto no ponto 12 da “Orientação”, o 

procedimento de atribuição depende da apresentação do “Relatório Final da 

Utilização do Financiamento” e dos recibos das entidades financiadas. A 

atribuição do financiamento é feita com base no “Relatório das despesas”. A 

pergunta 10 refere que no caso de os “Projectos de investigação de longo prazo” 

ultrapassarem o ano do pedido, os requerentes devem indicar o andamento dos 

trabalhos dentro do ano do pedido e apresentar os respectivos recibos no 

“Relatório Final da Utilização do Financiamento” para servir de fundamento para 

a atribuição do mesmo. 

。 

 

 

 

(Fim) 

 


