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Relatório das Actividades do Ano de 2007 

da Fundação Macau 
 

 

Em 2007, realizaram-se 47 reuniões do Conselho de Administração no sentido 

de desenvolver as actividades da Fundação Macau em conformidade com as 

suas competências. Nos termos da alínea 9) do N.º 1 do Artigo 14.º dos 

Estatutos da Fundação, apresenta-se o relatório anual das actividades do ano de 

2007, para a apreciação e a aprovação do Conselho de Curadores. 

 

Este relatório é elaborado, sumariamente, com base nos relatórios trimestrais 

do ano de 2007, que foram remetidos aos senhores curadores nos respectivos 

trimestres.  

 

 

1. Divisão de Apoios Financeiros e de Acompanhamento 

  

 Pedidos e atribuição de subsídios  

 

Concessões do Conselho de Curadores 

 

O Conselho de Curadores, sob proposta do Conselho de Administração, 

concedeu, em 2007, um total de 56 subsídios com montante entre MOP500,000 

e MOP3,000,000 e outros 21 com montante superior a MOP3,000,000. 

 

Concessões do Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração, por sua vez, apreciou em 2007, um total de 699 

pedidos de subsídio, entre os quais, 507 pedidos foram deferidos. 

Concessões via Plano de Actividades 

 

Em 2007, a Fundação concedeu, em conformidade com o Plano de Actividades 

de 2007 aprovado pelo Conselho de Curadores na sua reunião nº 2006/04, de 

01/12/2006, um subsídio anual ao Fundo para o Desenvolvimento de Ciência e 

Tecnologia de Macau. 

Resumo 

 

Pelo exposto, os subsídios concedidos em 2007 totalizam MOP709,344,843.45. 

 

 Análises sobre os subsídios concedidos 
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Segue-se o mapa comparativo sobre a distribuição percentual dos subsídios 

concedidos nas áreas estatutárias da Fundação, nos anos de 2007 e 2006:  

 2007 2006 

Objectivos Montante % Montante % 

Cultural 15,857,780.00 2.24% 14,198,340.00 3.16% 

Social 113,252,093.50 15.97% 252,833,260.00 56.28% 

Económica 1,133,500.00 0.16% 3,215,750.00 0.72% 

Educativa 446,492,928.00 62.93% 60,348,820.00 13.44% 

Científica 14,110,515.95 1.99% 36,538,500.00 8.13% 

Académica 48,613,706.00 6.86% 30,735,773.00 6.84% 

Filantrópica 2,629,000.00 0.37% 5,425,000.00 1.21% 

Promoção de 

Macau 
59,255,320.00 8.35% 45,908,400.00 10.22% 

8.º Aniversário da 

RAEM 
8,000,000.00 1.13% 0.00 0.00% 

Total 709,344,843.45 100% 449,203,843.00 100% 

 

 Pagamento dos subsídios concedidos 

 

No ano de 2007, até a 31 de Dezembro, os subsídios pagos pelo Conselho de 

Administração totalizaram o valor de MOP282,574,693.28. Exceptuando os 9 

subsídios pagos a entidades dotadas de classificação económica própria e 11 

subsídios pagos a entidades/particulares do exterior, que totalizaram no valor 

de MOP32,439,662.17 e que não precisam de serem publicados no B.O nos 

termos da Lei vigente, os seguintes restantes subsídios concedidos (com 

montante de MOP252,135,031.11) foram atempadamente publicadosno B.O. 

da RAEM, a saber: 

 

- Pagamentos efectuados em conformidade com o plano de actividades 

do ano de 2007, aprovado pelo Conselho de Curadores, no valor de 

MOP2,012,500.00; 

- Pagamentos efectuados em conformidade com as deliberações 

tomadas antes do ano de 2007 nas reuniões do Conselho de Curadores, 

no valor de MOP60,356,000.00; 

- Pagamentos efectuados em conformidade com as deliberações 

tomadas antes do ano de 2007 nas reuniões do Conselho de 

Administração, no valor de MOP3,402,314.95; 

- Pagamentos efectuados em conformidade com as deliberações 

tomadas no ano de 2007 nas reuniões do Conselho de Curadores, no 

valor de MOP160,801,975.49; 

- Pagamentos efectuados em conformidade com as deliberações do 

Conselho de Administração em 2007, no valor de MOP23,562,240.67; 

- Subsídios pagos aos ―alunos enviados a Portugal‖ no âmbito do 

Protocolo assinado entre a FM e a Associação Promotora da Instrução 
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Pós-Secundária de Macau, no valor de MOP2,000,000. 

 

Por outro lado, 6 beneficiários devolveram parte dos subsídios não expendidos, 

no valor total de MOP385,789.22. 

 

 Gestão interna dos pedidos e acompanhamento dos subsídios 

concedidos 

 

A fim de esclarecer as eventuais responsabilidades sobre as edições dos 

beneficiários, a Fundação exige a apresentação de uma declaração dos 

befeficiários a fim de assumirem exclusivamente as eventuais 

responsabilidades pelas suas edições, que serão alheias à Fundação. Por outro 

lado, a fim de conhecer os efeitos dos subsídios concedidos às associações da 

ópera cantonesa e reforçar os trabalhos de acompanhamento, o Conselho de 

Administração tem enviado também funcionários da Fundação para se 

deslocarem aos locais onde se realizavam os espectáculos e efectuar os devidos 

análises estatísticos. 

 

A fim de melhor analisar os pedidos de subsídio remetidos a esta Fundação, o 

Conselho de Administração continua, em 2007, a reforçar os trabalhos de 

análise e os trabalhos de acompanhamento, fortalecendo o contacto com os 

requerentes e criou, a partir de Agosto de 2007, o ―Livro de notas para 

consultas e reclamações‖, a fim de as comunicar atempadamente ao Conselho 

de Administração. 

 

 Doações 

 

Em 2007, Sua Excelência o Presidente do Conselho de Curadores, no uso da 

competência que lhe foi conferida pelo Conselho de Curadores na sua reunião 

nº 2003/01, de 26/02/2003, autorizou a seguinte doação no valor total de 

MOP1,000,000.00, que veio a ser aprovada pelo Conselho de Curadores: 

No Entidade Projecto 
Valor 

(MOP) 
Data 

1 Governo Provincial de 

Guizhou 

Equipamentos 

pedagógicos e 

hospitalares 

1,000,000.

00 

2007.07.11 

 

 

2. Divisão de Preparação para a Instituição do Centro de Ciência de 

Macau 

 

 Obra de construção 

 

A obra de construção do Centro de Ciência foi iniciada no dia 19 de Outubro de 
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2006. Até ao 31 de Dezembro de 2007, a obra de construção do Centro tem 

registado um bom ritmo. Actualmente, a obra de betão e de estrutura do Salão 

de Exposição concluiu-se em 76%, enquanto as do Salão de Astronomia e do 

Salão de Conferência concluíram-se 72% e 100%, respectivamente. Durante o 

decurso das obras, a Fundação e o Centro de Ciências de Macau, S.A têm 

mandado representantes para assistir à reunião ordinária que se realiza 

semanalmente. 

 

 Projecto de Arquitectura da Praça Frontal do Centro de Ciência  

 

Em 2007, discutidos os trabalhos de concepção da Praça Frontal e obtida a 

respectiva cotação do PPA, a Fundação outorgou o contrato de adjudicação 

sobre a concepção da Praça Frontal do Centro de Ciência de Macau com o PPA 

no dia 3 de Dezembro de 2007, no valor de USD700,000 (incluindo as 

despesas de pesquisa preliminar). Nota-se que os desenhos de concepção foram 

já entregues pelo PPA em 17 de Janeiro de 2007.  

 

Além disso, a fim de registar todo o decurso de construção do Centro de 

Ciência de Macau, a Fundação já encarregou a TDM para fazer a respectiva 

filmagem, a que está a ser realizada mensalmente.  

 

 

3．Instituto de Estudos 

 

 Estudos e seminários académicos  

 

Os estudos académicos realizados pela Fundação em 2007 (no total 6 pesquisas) 

concentraram-se em estudos sociais de Macau, nomeadamente: 

 

Á rea Título do Estudo  Colaboradores Progresso 

Académica Programa de Bolsas para 

Estudo Comparativo de 

Sistemas de Provedoria de 

Justiça na Á sia 

CCAC Prevendo-se a sua conclusão em 

2008. 

Social ―Reportagens sobre os 

Estudos sobre a Qualidade de 

Vida‖ 

 ―De Ficção Projectos 

Multimédia‖  

Será publicado no total de 4 

edições, sob forma de revista 

semestral. Foram lançadas 3 

edições em 2007. 

História ―Nova Cronologia de Macau‖  Os trabalhos estão em curso e 

serão publicados os resultados de 

estudo. 

Social ―Construção duma Sociedade 

Pluralismo com Prevalência 

do Papel do Governo‖ 

Associate Professor 

Lou Sheng Hua do 

Instituto Politécnico de 

Macau  

O relatório foi concluído em 

Dezembro de 2007, estando à 

espera a avaliação dos 

especialistas. 
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História Plano de Pesquisa ―História 

do Passado de Macau‖ 

Universidade Nova de 

Lisboa e o investigador 

Sousa da Universidade  

de Tokyo 

A pesquisa vai durar um ano, cujo 

relatório será publicado pela FM. 

Social Relatório sobre ―Capacidade 

Competitiva Internacional de 

Macau‖ 

Academia Sínica e 

Grupo de Pesquisa 

sobre a Capacidade 

Competitiva das 

Cidades Mundiais 

Prevê-se a publicação do relatório 

em finais de 2008.  

 

As 8 conferências organizadas, coorganizadas ou Programas de Investigação pela 

Fundação em 2007 foram: 

 

Título Colaboradores Data e local 

―8º Seminário de 

Intercâmbio Cultural de 

Macau, Hong Kong, 

Taiwan e da Província de 

Guangdong da China‖ 

FM Realizou-se nos dias 5 e 6 de Abril no 

Centro de Actividades Turísticas de Macau. 

Participaram nesta actividade mais de 40 

especialistas e académicos provinientes de 

Macau, Taiwan, Hong Kong e da China. 

Discutiram os participantes nomeadamente 

sobre o papel da cultura na promoção da 

estruturação económica e turística. Foram 

apresentadas mais de 30 teses. 

―Seminário Internacional 

Sobre a Relação 

Diplomática entre China e 

o Estrangeiro durante as 

Dinastias Ming e Ching‖ 

Associação de Relações 

Sino-Estrangeiras da China 

Realizado de 25 a 29 de Maio na cidade de 

Shen Yang, em que o representante da FM 

apresentou a situação da investigação 

cultural e histórica de Macau. 

―Seminário Académico 

sobre Lugares Históricos e 

Culturais e a Memória 

Colectiva‖ 

Universidade da Cidade de 

Hong Kong  

Realizado de 3 a 6 de Junho em Macau e 

em Hong Kong, com participantes oriundos 

da China, Hong Kong, Taiwan, de Macau. 

O tema principal deste seminário visa 

discutir como proteger os vestígios 

culturais. 

―Seminário Internacional 

sobre as Relações entre a 

China e os PALOPs‖ 

Comissão de Intercâmbio 

Académico e O Instituto de 

Estudos da Africa e da Ásia 

Ocidental da Academia 

Sínica 

Realizou-se em Macau no dia 27 de 

Novembro em Macau, onde discutiram o 

desenvolvimento das relações entre a China 

e os PALOPs, bem como o papel de Macau. 

―Colóquio Literário - 

Festival Literário da Cidade 

intitulado ―Jovem e 

Literatura de Hong Kong e 

Universidade da Cidade de 

Hong Kong 

Realizada no dia 2 de Abril em Macau, 

sendo os participantes deste evento o poetas 

famosos Zheng Chouyu e Ye Hui, como 

também os escritores Li Oufan e Ma Jiahui. 
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Macau‖ 

Colóquio intitulado 

―Impressão de Macau‖ 

FM Realizado em Macau no dia 28 de Junho. 

Como convidado de honra, o Dr. Marinho 

de Bastos discutiu o papel de Macau e as 

suas características culturais. 

―Nanjing Study Mission for 

Scholars‖ - Programas de 

investigação para 

académicos 

Departamento de Cultura e da 

Promoção de " Laison Office 

of the Central People's 

Government in the Macao 

Special Administrative 

Region" e Gabinete para os 

Assuntos de Macau, Hong 

Kong e de Taiwan da 

Universidade de Nanjing 

Realizados de 11 a 17 de Junho na 

Universidade de Nanjing, com 17 

participantes. O programa foi dirigido pelo 

Doutor. Wu Zhiliang e o Chefe do 

Departamento Sr. Liu Xiaohang, de " 

Laison Office of the Central People's 

Government in the Macao Special 

Administrative Region". 

―Guangzhou Study Mission 

for Scholars‖ - Programas 

de investigação para 

académicos 

Departamento de Cultura e da 

Promoção de " Laison Office 

of the Central People's 

Government in the Macao 

Special Administrative 

Region" e a Federação de 

Associações de Ciências 

Sociais de Guangdong 

Realizados de 24 a 30 de Junho na 

Universidade de Nanjing, com 15 

participantes. O programa foi dirigido pelo 

Doutor. Wu Zhiliang e o Chefe do 

Departamento Sr. Liu Xiaohang, de " 

Laison Office of the Central People's 

Government in the Macao Special 

Administrative Region".. 

 

 Cooperação Pan Delta do Rio das Pérolas  

 

De acordo com o despacho do Chefe do Executivo do dia 22 de Setembro de 2004, a 

Fundação representa o sector de Ciências Sociais de Macau para participar nos 

projectos de cooperação do mesmo sector no Delta do Rio das Pérolas. Em 2007, os 

representantes da Fundação participaram nas seguintes 2 actividades na área de 

cooperação： 

 

Título Descrição 

“5º Fórum de Cooperação Social e 

Científica do Pan Delta do Rio das 

Pérolas‖ 

O representante desta Fundação participou no ―5º Fórum 

Cooperativo e de Desenvolvimento de Especialistas do Pan 

Delta do Rio das Pérolas‖ realizado entre os dias 14 a 21 de 

Maio na cidade Changsha da província Hunam, em que  

proferiu um discurso no fórum, tndo apresentado o ponto de 

situação de cooperação entre esta Fundação com o Pan Delta do 

Rio das Pérolas. 

“Fórum Cooperativo e de 

Desenvolvimento de Especialistas do 

Pan Delta do Rio das Pérolas‖ 

O representante desta Fundação participou no evento realizado 

entre 5 a 12 de Junho na cidade do Changsa na província de 

Hunan, acompanhado pelo convidado o Prof. Lai Hiu Peng da 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Proferiu um 

discurso na cerimónia de inauguração e nas sessões de 

esclarecimentos,  introduzido desta forma a situação actual de 
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investigação científica e social de Macau, como também os 

trabalhos inerentes desta área da Fundação, expressando a 

participação activa desta Fundação quanto à cooperação de 

desenvolvimento mútuo. 

 

 Actividades editoriais 

 

Na área editorial, a Fundação, em 2007, lançou 22 novos títulos vocacionados 

para consulta e a investigação, tais como ―Boletim de Estudos de Macau‖, 

―Revista de Gestão Euro-Ásia‖, e a colecção intitulada ―Colecção de Macau‖, 

ao abrigo dum protocolo assinado entre a Fundação e as Edições do Povo de 

Guangdong.  

 

 “Projecto de Subsídio aos Estudos sobre Macau” 

 

O ―Projecto de Subsídio aos Estudos sobre Macau‖, criado em conformidade 

com a deliberação do CA no terceiro trimestre de 2005, visa estimular os 

mestrandos ou doutorandos do exterior a realizar estudos sobre Macau, 

promovendo desta forma a investigação académica sobre o Território. Trata-se 

de um mecanismo através do qual a Fundação atribui subsídios de curto prazo a 

investigadores ou académicos do exterior para que se desloquem ao Território a 

fazer investigações sobre Macau. Em 2007, 11 investigadores do exterior 

deslocaram-se a Macau. 

 

 Exposições, espectáculos, concursos e promoção 

 

Actividade Projecto Colaboradores Descrição 

Exposição ―Semana de 

Ciência e 

Tecnologia 2007‖ 

Conselho de 

Ciência e 

Tecnologia 

Realizada de 14 a 19 de Julho no Fórum de Macau e no 

Centro de Actividades Turística de Macau, em que se 

realizaram uma série de actividades de interesse 

centífica. 

Espectáculo ―Conhecendo o 

Ballet‖  

SJM A fim de divulgar a arte de ballet junto dos residentes 

jovens de Macau, este espectáculo, precedido por uma 

exposição junto de algumas escolas do ensino secundário 

de Macau, foi realizado em 29 de Novembro. Mais de 2 

mil alunos locais presenciaram o espectáculo. 

Concurso Composições 

literárias ―Sobre o 

Desenvolvimento 

Sustentável de 

Macau‖ 

FM O Concurso visa promover a meditação dos residentes 

locais sobre os aspectos importantes do desenvolvimento 

de Macau. A cerimónia de entrega de prémios foi 

realizada em 16/03/2007 no Centro Unesco de Macau. 
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Promoção Programa de 

divulgação de 

Macau 

Phoenix Satellite 

Television 

Foi lançado uma série de programa de divulgação de 

Macau co-produzido pela Fundação e a Phoenix Satellite 

Television. Trata-se de um programa destinado a 

apresentar os progressos económicos e sociais de Macau 

após a transição. 

 

 

 

 Projectos especiais 

 

Com aprovação do Conselho de Curadores na sua reunião nº 2007/01, de 

17/04/2001, a Fundação vai organizar o Projecto ―O Nosso Lar, Património 

Mundial - Projecto de sensibilização sobre o Centro Histórico de Macau junto 

da Comunidade Escolar‖ conjuntamente com a Associação de História 

Educação de Macau e IFT, de Julho de 2007 a Setembro de 2008. Este projecto, 

que tem por objectivo levar a cabo várias actividades nucleares que residem em 

organizar a Comunidade Escolar de Macau que ronda uma centena de milhares 

de estudantes do ensino superior, secundário e primário nas ―Visitas guiadas do 

Centro Histórico de Macau‖, é composto por três etapas que são: a fase de 

arranque (que é composto por sua vez pelo ―Projecto editorial do Manual 

escolar sobre o Centro Histórico de Macau‖ e pelo ―Projecto de formação de 

guias dos lugares de interesse histórico de Macau inscritos na lista do 

Património Mundial‖); a fase nuclear (―Visita guiada dos lugares de interesse 

histórico de Macau inscritos na lista do Património Mundial para toda a 

Comunidade Escolar de Macau‖) e a fase continuada (Concurso inter-escolares 

de conhecimentos sobre os lugares de interesse histórico de Macau inscritos na 

lista do Património Mundial; Prémios para os relatórios sobre as visitas guiadas 

dos lugares de interesse histórico de Macau inscritos na lista do Património 

Mundial).  

 

Até 31 de Dezembro de 2007, a execução das mencionadas etapas são os 

seguintes: quanto ao ―Projecto editorial do Manual escolar sobre o Centro 

Histórico de Macau‖, este já se encontra na fase de revisão dos manuscritos, 

que vão ser publicados em 2008; quanto ao ―Projecto de formação de guias dos 

lugares de interesse histórico de Macau inscritos na lista do Património 

Mundial‖, este já terminou no 4º trimestre de 2007, com 800 participantes; 

quanto à ―Visita guiada dos lugares de interesse histórico de Macau inscritos na 

lista do Património Mundial para toda a Comunidade Escolar de Macau‖, este 

já registou mais de 20,000 inscritos dos 30 escolas locais; quanto ao Concurso 

inter-escolares de conhecimentos sobre os lugares de interesse histórico de 

Macau inscritos na lista do Património Mundial e ao Concurso de ―Prémios 

para os relatórios sobre as visitas guiadas dos lugares de interesse histórico de 

Macau inscritos na lista do Património Mundial‖, estes estão em preparação e 

vão ser realizados em 2008.  
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4 ．Centro UNESCO de Macau 

 

 Concessão de bolsas de estudo  

 

O Conselho de Administração continuou, em 2007, a atribuir bolsas de estudo a 

estudantes locais, estudantes chineses, alunos dos PALOP ś e do Timor e os 

recomendados pelo Education Forum for Á sia, que frequentam o ensino 

superior local, bem como acompanhou o seu aproveitamento escolar. Além 

disso, constinuou a atribuir bolsas de aperfeiçoamento a 2 diplomatas de 

Vietnam. Em 31 de Dezembro de 2007 o número dos bolseiros era de 180, com 

a seguinte distribuição: 

 

Tipo de bolseiros Tipo de bolsas Número 
Vagas a preencher 

(até 2007/12) 

Alunos locais 

Alunos enviados a 

Portugal 

40 / 

Bolsas especiais de 

mérito* 

34 / 

  Bolsas de licenciatura 34 / 

Alunos da Univ. de 

Línguas Estrangeiras de 

Beijing 

23 / 

Alunos da Univ. de 

Línguas Estrangeiras de 

Shanghai** 

6 / 

Alunos 

estrangeiros 

Angola 7 

43 

3 

C.Verde 8 2 

G. Bissau 8 2 

Moçambique 9 1 

S. Tomé 4 1 

Timor 2 3 

Vietnam 2 0 

Namíbia 0 2 

Bolsa de Estudo para o 

Projecto de Estudo na 

Á sia  

3 2 

Total 180 

 

* De acordo com o Projecto de Bolsas Especiais de Mérito (um projecto que possibilita 

os alunos locais frequentarem cursos de licenciatura das universidades de topo do 

mundo), objecto do protocolo de cooperação entre a FM e a DSEJ aprovado pelo 

Conselho de Curadores na sua reunião nº 2006/01, de 6/4/2006, a FM assegura todos 
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os encargos do projecto enquanto a DSEJ responsabiliza os outros trabalhos do 

projecto. Trata-se de um projecto de 4 anos. O número de bolseiros no ano lectivo 

2006/07 foi de 16, com um orçamento anual de MOP360,000/cada aluno. Em Maio de 

2007, foi lançado outro novo programa idêntico, com 20 bolsas atribuídas, sendo o 

orçamento anual para cada bolseiro MOP50,000 (para cursos ministrados na China 

Interior), MOP100,000 (para cursos ministrados em países asiáticos) e MOP250,000 

(para cursos ministrados na América, Europa e Austrália). 

** As bolsas para estes alunos duraram de 09/2006 a 06/2007. 

 

Os ―alunos enviados a Portugal‖ mencionado no mapa pertencem a um 

projecto de cooperação entre a Fundação Macau e a Associação Promotora da 

Instrução Pós-Secundária de Macau, a fim de formar quadros jurídicos 

bilingues. Conforme a deliberação do Conselho de Curadores, na reunião n.º 

2004/01, de 7 de Abril, e a deliberação do Conselho de Administração, na 

reunião n.º 27/04, de 19 de Julho, a Fundação e a Associação Promotora da 

Instrução Pós-Secundária de Macau assinaram no dia 8 de Setembro de 2004 o 

Protocolo de Cooperação de ―Projecto do Ensino em Portugal‖ destinado aos 

estudantes secundários, que foi aprovado pela Tutela. Segundo o Protocolo, 

serão enviados 10 finalistas do ensino secundário para Portugal a frequentar o 

Curso de Direito, depois da formação adequada da língua portuguesa em 

Portugal. A selecção, organização, formação, bem como os trabalhos de 

inscrição serão da responsabilidade da Associação Promotora da Instrução 

Pós-Secundária de Macau, enquanto a Fundação fornecerá um subsídio anual 

no valor de MOP50,000 para cada aluno. Actualmente foram enviado um total 

de 40 alunos. 

 

Além disso, Além disso, a Fundação atribuiu, em 2007, 12 prémios aos 

melhores finalistas da UM, IFT, Universidade Aberta da Á sia e IPM, sob a 

recomendação das educativas entidades educativas. 

 

 Intercâmbio com o exterior 

 

Na área de intercâmbio com o exterior, o Conselho de Administração valoriza 

muito o papel do Centro UNESCO de Macau e a sua ligação com a UNESCO. 

De 2 a 4 de Agosto de 2007, o Conselho de Administração organizou uma 

delegação local composto por 22 alunos locais para participar no  ―6.º Festival 

de Artes das Crianças da Ásia Oriental‖ realizado em Chenyang, fazendo aí 

vários espectáculos.  

 

Além disso, a Fundação enviou em 2007 uma representante sua, quem 

participou na ―VIII Conferência dos Secretarias-Gerais das Comissões 

Nacionais da UNESCO‖. 

 

 Organização de eventos culturais 
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Em 2007, a Fundação, através do Centro UNESCO, organizou ou co-organizou 

juntamente com outras entidades, as seguintes 7 actividades: 

 

Actividades Nome da Associação Data 

Espiritos Ardentes — Pintura de Han 

Leran 
Fundação Macau 09/03—08/04 

12
 a

 Edição do Concurso de Escrita 

Sobre ao Críticas do Livro Seleccionado 
Fundação Macau e Jornal ―Ou 

Mun‖ 
18/03 

Exposição  Fundação Macau 12/09—16/09 

Cerimónia de Distribuição dos Prémios 

aos Vencedores da 7 Edição – Concurso 

Literautra de Macau 
Fundação Macau 25/11 

Projecção do Filme 

(2 sessões de cinema) 
Fundação Macau 29/12 

Projecção do Filme 

(2 sessões de cinema) 
Fundação Macau 30/12 

Jantar convivio da passagem do ano dos 

estudantes bolseiros da Fundação 
Fundação Macau 31/12 

 

Em 2007, a Fundação organizou também, juntamente com o Jornal Ou Mun, a 

25ª Viagem de Melhores Alunos de Macau, com destino a Yunnan, a fim de 

ampliar a visão da juventude local e reforçar o intercâmbio e amizade com os 

alunos da China Interior. 

 

 Local para exposições e actividades 

 

Em 2007, o Conselho de Administração tem utilizado de forma eficaz, as 

instalações do Centro UNESCO de Macau para apoiar as actividades culturais 

das Associações locais. Neste período, realizaram-se no Centro UNESCO de 

Macau e instalações a ele subordinadas, para além de outros eventos, 76 

exposições, seminários, palestras, etc.. tendo a Fundação subsidiado parte das 

despesas de ―banner‖ a algumas actividades aí realizados. O número de utentes 

da biblioteca da UNESCO mantém-se.  

 

A fim de reforçar a utilização das instalações do Centro Unesco de Macau, o 

Conselho de Administração já deliberou ampliar este complexo, ou seja: 

aumentar mais um piso e ampliar a sala de exposição e a sala multifuncional. 

Com este projecto, a área da sala de exposição vai aumentar mais um terço, 

enquanto a sala multifuncional vai ser equipada de um palco, para além do 

aumento da área da biblioteca existente. Actualmente, os desenhos de 

concepção estão a ser avaliados pelo DSSOPT. 

 

 

5．Outras actividades 

 

 Cooperação inter-institucional  
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A pedido do Centro de Ciência de Macau, S.A e em conformidade com o 

―Protocolo sobre o Financiamento da Fundação Macau ao Centro de Ciência de 

Macau, S.A‖ e o respectivo memorandum, assinados entre as duas instituições 

em 8/9/2005 e 31/10/2005, respectivamente, a Fundação cativou um montante 

de MOP30,000,000 no seu orçamento reservando-o para a dita sociedade. No 

entanto, aquela sociedade, face às suas necessidades reais, acabou por solicitar 

apenas a atribuição de um montante de MOP10,000,000 destinado para apoio 

do seu funcionamento.  

 

Em 2007, a Fundação concedeu ao UNU-IIST dois donativos para apoiar 

logisticamente o UNU/IIST. Estes donativos, um de MOP300,000 e outro de 

MOP250,000, destinam-se ao apoio às despesas com a manutenção dos seus 

dormitórios e da Casa Silva Mendes e dos seus equipamentos, respectivamente, 

cabendo o UNU/IIST controlar a autorização destas despesas e entregar um 

relatório final e anual à Fundação. Por outro lado, o Conselho de Administração 

concordou genericamente disponibilizar 8 apartamentos àquela entidade.  
 

Por outro lado, a Fundação concordou a atribuição de um subsídio no valor 

total de MOP2,000,000 para o IEEM referente aos aonos de 2006 e 2007. 

 

Na qualidade de sócio-fundador do IEEM, do INESC (Macau) e do IDQ, o 

Conselho de Administração participou, em 2007, nas reuniões da Assembleia 

Geral daquelas instituições. Em conformidade com as deliberações tomadas, a 

Fundação está a desempenhar funções de membro do Conselho Directivo do 

IEEM. Por outro lado, continua a desempenhar funções de Presidente da 

Assembleia-Geral do INESC (Macau) e de Presidente do Conselho Fiscal do 

IDQ. Além disso, foi eleito também membro da Comissão Consultiva do 

CPTTM 2006/2007. 

 

Na qualidade do membro do Fórum Boao for Asia, a Fundação enviou os seus 

representantes que participaram na ―Conferência Anual de 2007 de Boao 

Fórum for Asia‖, realizadas em Hainan de 20 a 22 de Abril, e no Tribuna sobre 

a Educação na Á sia`2007 e Conferência de Cooperação Euro-Asiática, 

realizado de 8 a 9 de Novembro em Xian. 

 

 Assistência Técnica e Financeira da FM ao CEEDS 

 

O Despacho nº 128/2006 do Chefe do Executivo, enquanto determina a ciração 

do Centro de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentado, 

estipula no seu nº 12 que cabe a Fundação assegurar os encargos financeiros do 

Centro, para além da assistência técnica e administrativa.  

 

A fim de executar este normativo e sob a autorização do Chefe do Executivo, a 

FM e o CEEDS assinaram em Julho de 2006 as ―Orientações sobre o 

Funcionamento dos Trabalhos da Assistência Administrativa e Financeira, bem 
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como do Apoio Financeiro da FM ao CEEDS‖, a fim de clarificar os termos do 

funcionamento, competências e divisão dos trabalhos. 

 

Nos termos das ditas ―Orientações‖, o Departamento Financeiro da FM executa 

concretamente os trabalhos cabidas à FM, que incluem: remissão para 

autorização e publicação do orçamento independente do CEEDS em anexo ao 

orçamento privativo da FM; remissão para autorização e publicação dos 

projectos de alteração orçamental e de orçamento suplementar independentes 

do CEEDS em anexo aos da FM; elaboração da conta contabilística do CEEDS; 

informação à entidade competente e à DSF da conta do CEEDS em anexo à da 

FM; verificação da conta apresentada pelo CEEDS e proceder a respectiva 

actualização; elaborar regularmente o inventário dos bens e apresentá-lo à DSF 

em anexo ao inventário dos bens da FM; formação de quadros contabilísticos 

do CEEDS; abrir conta bancária ao CEEDS, ajudar os trabalhos de caixa, etc. 

 

O orçamento independente do CEEDS, em anexo ao orçamento privativo da 

FM, foi já publicado em 22 de Janeiro de 2007, no BO da RAEM, I série. 

 

 

6. Administração administrativa e financeira interna 

 

Na área da administração interna, o Conselho de Administração continuou a 

melhorar os trabalhos de gestão de informática, tendo actualizado os seus 

equipamentos. 

 

Na área de formação, 95 funcionários frequentaram cursos e palestras de 

formação em 2007. Até 31 de Dezembro de 2007, a Fundação tem no seu 

quadro 52 funcionários, para além dos membros do Conselho de 

Administração.  

 

A fim de melhor regularizar o funcionamento do Conselho de Administração, 

normalizando o seu exercício de poderes e delegação de poderes, o Conselho 

de Administração, na base de experiências de funcionamento dos últimos anos, 

aporvou em 2007, as ―Estipulações sobre a organização Interna e 

Funcionamento do Conselho de Administração da Fundação Macau ‖, 

―Delegação de Poderes do CA e Sub-delegação dos Poderes de Gestão 

Ordinário do Presidente do CA‖ e ―Órgãos Administrativos e Regulamento de 

Funcionamento da FM‖(3ª. Alteração), a fim de assegurar o funcionamento da 

FM. 

 

 Renovação do certificado ISO9001:2000 na gestão financeira e 

patrimonial 

 

Os serviços financeiros da Fundação, após a obtenção pela primeira vez o 

certificado ISO em 01/02/2002, obteve, em 2007, pela 6ª vez consecutiva a 
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renovação deste certificado, após o exame efectuado pela entidade 

examinadora DET NORSKE VERITAS. 

 

7. Gestão dos capitais e do orçamento 

 

 Transferências do jogo 

 

Em 2007, os concessionários do jogo continuam a transferir para a Fundação as 

receitas correspondentes ao 1.6% das suas receitas globais, nos termos das 

concessões do exclusivo da exploração do jogo. Em 2007, as transferências 

provenientes do jogo para a FM registaram um aumento significativo. 

 

 Situação líquida e gestão de investimentos 

 

Até 31 de Dezembro de 2007, o total dos activos líquidos da Fundação era de 

MOP4,955,635,851.38, os capitais acumulados totalizavam 

MOP3,381,586,234.28 e o saldo acumulado orçamental era de 

MOP1,465,350,370.57. 

 

 Total do orçamento da FM para 2007 e sua execução 

 

Nos termos do Regulamento Administrativo nº 6/2006, de 24/04/2006, a FM 

adoptou, a partir de 1/1/2007 o sistema da contabilidade pública e as rubricas 

orçamentais públicos para a sua gestão orçamental. Até 31 de Dezembro de 

2007, o orçamento final da FM totaliza em MOP1,276,470,562.02, tendo a taxa 

da execução orçamental situada em 137.17% (receitas) e 47.49% (despesas 

efectuadas e cabimentadas), respectivamente. 

 

Em 2007, a Fundação efectuou 1 orçamento suplementare e 2 alterações 

orçamentais a fim de satisfazer as necessidades do funcionamento da Fundação, 

que foram todos publicados no BO da RAEM. 


