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慍㛇ꆄ剚矦➝ 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020

A Fundação Macau (FM) foi instituida nos termos da Lei n.º 
7/2001 e do Regulamento Administrativo n.º 12/2001, 
alterado pelos Regulamentos Administrativos n.ºs 4/2006, 
17/2011 e 7/2015, como resultado da fusão, em 2001, da 
antiga Fundação Macau e da Fundação para a Cooperação 
e Desenvolvimento de Macau, criadas respectivamente em 
1984 e 1998. É uma pessoa colectiva de direito público com 
FZYTSTRNF� FIRNSNXYWFYN[F�� ȁSFSHJNWF� J� UFYWNRTSNFQ�� &�
actividade da FM é desenvolvida predominantemente em 
Macau.

&� +2� YJR� UTW� ȁSX� F� UWTRT«§T�� T� IJXJS[TQ[NRJSYT� J� T�
estudo de acções de carácter cultural, social, económico, 
JIZHFYN[T�� HNJSY±ȁHT�� FHFIRNHT� J� ȁQFSYW·UNHT�� NSHQZNSIT�
actividades que visem a promoção de Macau.

São órgãos da FM o Conselho de Curadores (CC), o 
Conselho de Administração (CA) e o Conselho Fiscal (CF).

O CC é presidido pelo Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), que nomeia de 
entre os residentes de Macau de reconhecido mérito, 
idoneidade, competência ou representatividade, os 
restantes membros deste Conselho. Em 2020 integraram o 
CC 18 membros.

As principais competências do CC são as seguintes:

ú&XXJLZWFW� F� UWTXXJLZ«§T� ITX� ȁSX� JXYFYZY¥WNTX� IF� +2��
dJȁSNW� TWNJSYF«¹JX� LJWFNX� STRJFIFRJSYJ� XTGWJ� T 
funcionamento da FM e a realização de investimentos, e 
aprovar regulamentos internos;

ú&UWT[FW�T�WJQFY·WNT�IJ�FHYN[NIFIJX��T�WJQFY·WNT�ȁSFSHJNWT��
o plano de actividades, o orçamento anual e os 
orçamentos suplementares, todos elaborados pelo CA;

úEmitir directivas sobre o funcionamento e actividades 
do CA;

ú&UWJHNFW�TX�UJINITX�IJ�HTSHJXX§T�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�de 
valor superior a MOP500 mil, sob proposta do CA;

úPronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam 
apresentados pelo CA ou pelo CF.

2020䎃䏞涸遤佟㨽㆞剚歋1そ⚺䌏1そⶰ⚺䌏⿻3そ
㨽㆞穉䧭歋⥌鎷㨽㆞剚⚺䌏䖰鄄钢㹁❧剤耫劆涸慍
㾀字⚥㨽⟤
遤佟㨽㆞剚涸⚺銴耷奚僽
ú頾顑㛇ꆄ剚涸傈䌢遤佟盘椚ㄤ頿欴盘椚
ú⟃⚺鳵ざ鳵须⸔ざ⡲䧴❜崩䕎䒭莅ㄤ㛇ꆄ剚
㸻傌湱痘涸崞䧴갪湡
úぢ⥌鎷㨽㆞剚䒊陾鸒麕䪡窍劢Ⰵ䎃䏞鎙ⷔꆄ겙
捀50蠝慍⯋⟃♳涸须⸔갪湡
ú㛂遤䊺Ⰵ竤⥌鎷㨽㆞剚鸒麕涸䎃䏞鎙ⷔ须⸔ꆄ
겙捀50蠝慍⯋⟃♳涸갪湡
ú㻤陾50蠝慍⯋⟃♴涸须⸔䪡窍歍锞
ú㹁劍ぢ⥌鎷㨽㆞剚㜡䊨⡲⿻崞䞕屣
2020䎃䏞涸湌✲剚歋5そ䧭㆞穉䧭⚺䌏⿻㨽㆞歋⥌
鎷㨽㆞剚⚺䌏䖰剤腋⸂㾷遤湌✲耷腋⚂鄄钢㹁❧剤耫
劆涸慍㾀字⚥㨽⟤
湌✲剚⚺銴頾顑㻤叆㛇ꆄ剚涸䌙湡ㄤ麌⡲㹁劍叆呍
㛇ꆄ剚涸頿朜屣⟃⿻䥰⥌鎷㨽㆞剚涸锞宠㛂遤
Ⱖ➮湌㻌耷顑

O CA foi composto por um Presidente, uma Vice-Presidente 
e três outros membros em 2020, todos nomeados pelo 
Presidente do CC de entre residentes da RAEM de 
reconhecida idoneidade.

As principais competências do CA são as seguintes:

úAssegurar a gestão diária das áreas administrativa e 
ȁSFSHJNWF�IF�+2 

ú4WLFSN_FW�� HT�TWLFSN_FW� J� ȁSFSHNFW� FHYN[NIFIJX� TZ�
UWTLWFRFX�HTRUFY±[JNX�HTR�TX�ȁSX�IF�+2 

ú5WTUTW�FT�((�F�HTSHJXX§T�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT��IJ�[FQTW�
superior a MOP500 mil, a programas não previstos no 
plano de actividades anual da FM;

ú*]JHZYFW� TX� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX�� IJ� [FQTW� XZUJWNTW� F�
MOP500 mil, relativos aos programas previstos no plano 
de actividades anual aprovado pelo CC;

ú&UWJHNFW�TX�UJINITX�IJ�HTSHJXX§T�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�de 
valor inferior a MOP500 mil;

úInformar regularmente o CC dos trabalhos e actividades 
realizadas.

O Presidente e os restantes membros do CF são 
designados pelo Presidente do CC de entre os residentes 
da RAEM de reconhecida idoneidade e com capacidade 
para o exercício das funções cometidas ao CF. Em 2020 
integraram o CF 5 membros.

&T�(+�HTRUJYJ��UWNSHNUFQRJSYJ��ȁXHFQN_FW�T�KZSHNTSFRJSYT�
IF�+2��[JWNȁHFW�UJWNTINHFRJSYJ�F�XZF�XNYZF«§T�ȁSFSHJNWF�J�
J]JWHJW�TZYWFX�FYWNGZN«¹JX�IJ�ȁXHFQN_F«§T�F�UJINIT�IT�((�

慍㛇ꆄ剚呏亙痧7/2001贫岁䖒⟃⿻竤痧4/2006
贫遤佟岁鋊痧17/2011贫遤佟岁鋊⿻痧7/2015贫遤
佟岁鋊⥜佖涸痧12/2001贫遤佟岁鋊歋1984䎃䧭用
涸慍㛇ꆄ剚ㄤ1998䎃䧭用涸慍涮㾝莅ざ⡲㛇
ꆄ剚倴2001䎃ざ⢘罜䧭⤚♧遤佟頿佟⿻頿欴荈屛
涸Ⱇ岁➃⚺銴㖈慍㾝崞
劥剚涸㸻傌捀⤛鹎涮㾝ㄤ灇瑖慍涸俒⻋爢剚竤
憘來肬猰㷸㷸遯⿻䡹㊥崞⟃⿻傌㖈䲀䑞慍
涸ぐ갪崞
劥剚涸堥ꡠ捀⥌鎷㨽㆞剚遤佟㨽㆞剚⿻湌✲剚
2020䎃䏞涸⥌鎷㨽㆞剚歋18そ䧭㆞穉䧭⚺䌏歋慍
暶ⴽ遤佟⼦遤佟㸽二⟤Ⱖ긅䧭㆞歋慍暶ⴽ遤
佟⼦遤佟㸽䖰鄄钢㹁捀Ⱘ剤⸆籑耫隘腋⸂䧴➿
邍䚍涸慍㾀字⚥㨽⟤
⥌鎷㨽㆞剚涸⚺銴耷奚僽
ú焷⥃笞隌㛇ꆄ剚涸㸻傌⟃⿻鎎㹁麌⡲䫏须⿻Ⱖ
➮♧菛䚍䭸䒸⚛鸒麕Ⰹ鿈鋊畎
ú鸒麕歋遤佟㨽㆞剚管醢涸䊨⡲㜡デ頿㜡デ崞
鎙ⷔ갸皿⿻酢⯏갸皿
úぢ遤佟㨽㆞剚涸麌⡲⿻崞涮ⴀ䭸䒸
ú呏亙遤佟㨽㆞剚涸䒊陾㻤陾50蠝慍⯋⟃♳涸须
⸔䪡窍歍锞
ú㼩遤佟㨽㆞剚䧴湌✲剚ぢⰦ䲿ⴀ涸♧ⴗ✲㹆涮邍
䠑鋅
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慍㛇ꆄ剚涸䪮遯鰊⸔㋲⡙⺫䭍
遤佟㨽㆞剚猽剅贖⚺銴頾顑ぢ遤佟㨽㆞剚剚陾䲿⣘
剚⥃ꥻ㛇ꆄ剚♧菛俒剅佐涮⿻⥃盘缺陼⿻岁䖒
佅䴂⟃⿻ⰗⰟꡠ⤚䊨⡲
遤佟贖⚺銴頾顑➃⸂须彂遤佟✲⿻须鎝猰䪮
盘椚
頿佟贖⚺銴頾顑剚鎙䗚佐⿻佅➰䊨⡲갸皿⿻頿欴
盘椚
须⸔贖⚺銴頾顑「椚⿻ⴕ區歋遤佟㨽㆞剚㻤椚涸须
⸔歍锞騈鹎「须⸔갪湡
ざ⡲贖⚺銴頾顑「椚⿻ⴕ區歋⥌鎷㨽㆞剚㻤椚涸须
⸔歍锞騈鹎「须⸔갪湡⚛頾顑莅ⰗⰟ䧴猙➃堥圓
䧴㻜넓Ⱏず㾝莅㛇ꆄ剚㸻傌湱痘涸ꅾ럊ざ⡲崞䧴
갪湡⚛騈鹎鑪瘞갪湡涸㛂遤䞕屣

São subunidades de apoio técnico da FM:

O Secretariado do CA, que está vocacionado, principalmente, 
para assegurar as tarefas inerentes às reuniões do CA, a 
recepção, expedição, registo, arquivo e guarda de 
correspondência e os serviços de tradução, apoio jurídico e 
relações públicas;

A Divisão de Administração, que está vocacionada, 
principalmente, para assegurar a gestão de recursos 
humanos, a gestão administrativa e a gestão da tecnologia 
da informação;

A Divisão de Finanças, que está vocacionada, principalmente, 
para assegurar a execução contabilística, a arrecadação de 
receitas, a realização de pagamentos e a gestão 
orçamental e patrimonial;

A Divisão de Subsídios, que está vocacionada, principalmente, 
UFWF�FSFQNXFW�TX�UJINITX�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�HZOF�IJHNX§T�
ȁSFQ�HFGJ�FT�(&�J�FHTRUFSMFW�TX�UWTOJHYTX�VZJ�WJHJGJR�
TX�FUTNTX�ȁSFSHJNWTX�FUWT[FITX�UJQT�(& 

A Divisão de Cooperação, que está vocacionada, principalmente, 
UFWF�FSFQNXFW�TX�UJINITX�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�HZOF�IJHNX§T�
cabe ao CC e acompanhar os projectos que recebem os 
FUTNTX� ȁSFSHJNWTX� FUWT[FITX� UJQT� ((�� FXXNR� HTRT�
desenvolver, em conjunto com instituições ou entidades, 
públicas ou privadas, as actividades ou projectos de 
cooperação de grande relevância que sejam compatíveis 
HTR�TX�ȁSX�IF�+2��FHTRUFSMFSIT�F�WJXUJHYN[F�J]JHZ«§T 

栁㷸ꆄ贖⚺銴頾顑栁㷸ꆄ涮佞⿻盘椚䊨⡲
慍來猰俒⚥䗱⚺銴頾顑硁ⷔ⿻莊鳵俒⻋谁遯⿻
來肬갪湡崞⼿锅慍㛇ꆄ剚俒⻋鏤倷涸⢪欽
灇瑖䨾⚺銴頾顑㾝㷸遯灇瑖⿻崞⟃⿻ⴀ晝
䊨⡲
暶ⴽ鎙ⷔ贖⚺銴頾顑鰊⸔娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚涸䊨
⡲⟃⿻瘼ⷔ㻜倷騈鹎Ⱘ넓崞䧴Ⱖ➮暶ⴽ갪湡
ꫭ䎃✲贖�⚺銴頾顑䲀鹎ꫭ䎃➃䩞涸Ⳗ翹ㄤ㛆귢䊨
⡲瘼ⷔ㛂遤⿻騈鹎ꫭ䎃㛆鎯ㄤ❜崩崞
慍㛇ꆄ剚涸须ꆄ⢵彂⚺銴⢵荈慍暶ⴽ遤佟⼦㫨坿
㜥䎋麌⽈䕙㼠斊䪭䪡Ⱇ⿻鱲䪡窍Ⱇ嬁佐Ⰵ1.6%
涸丸妵慍暶ⴽ遤佟⼦佟䏎涸丸妵慍䧴㢫㖒涸
䯪飨⟃⿻Ⱖ➮岁㹁佐Ⰵ

A Divisão de Bolsas de Estudo, que está vocacionada para 
assegurar as tarefas inerentes à atribuição de bolsas de 
estudo;

O Centro UNESCO de Macau, que está vocacionado, 
principalmente, para programar e organizar projectos e 
actividades de carácter cultural, artístico e educativo e 
coordenar o uso das instalações culturais da FM;

O Instituto de Estudos, que está vocacionado, principalmente, 
para desenvolver estudos e activdiades académicas e 
assegurar as tarefas inerentes à edição e publicação de 
livros;

A Divisão de Projectos Especiais, que está vocacionada, 
principalmente, para prestar o apoio necessário ao 
Conselho da Cultura e História, planear, executar e 
acompanhar actividades e projectos especiais;

A Divisão de Assuntos da Juventude1, que estava vocacionada 
para promover a união e o crescimento dos jovens talentos, 
bem como para planear, executar e acompanhar as acções 
formativas e de intercâmbio para jovens. 

4X� WJHZWXTX�ȁSFSHJNWTX�IF�+2�UWT[®R�UWNSHNUFQRJSYJ�IF�
contribuição de 1.6% das receitas brutas das sociedades 
concessionárias e subconcessionárias dos jogos de fortuna 
e azar da RAEM, de dotações atribuídas pelo Governo da 
RAEM, de donativos locais e do exterior e de outras 
receitas recebidas nos termos da lei.

�

��倴2020䎃11剢丶ꌼ
��Foi extinta em Novembro de 2020.

Sobre a 
Fundação Macau
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Exposição de Obras de Daniel Fok Chi Chiu – Montanha 
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ꅾ럊须⸔갪湡
Acções emblemáticas que 
contaram com o apoio da FM

01
慍㛇ꆄ剚⚺銴鸒麕须⸔爢㕰⿻㛇㾵剪㕰넓㾝爢
⼦ꡠ䧃侣罉䪜䎓佅䴂䓳涸ぐ겳剪⚛莅爢㕰ざ
⡲㾝㼠갪鎙ⷔ䖰㢵倰㟞鹎㾀字涸欰崞犷爸䲀
鹎爢剚涸ㄤ镜琽㹁2020䎃劥剚䪡窍秉4.93⭚慍
⯋Ⱏ须⸔1,369갪㢵⯋⻋涸爢剚剪「䟃㼩韍⺫䭍
罏⯥留㮓㥏ꫭ 㼱䎃䧭➃劍氻䝖婫ꥻ➃㡦
瘞殹⚥涸ꅾ럊갪湡剤

劥剚倴2018䎃䪡ⴀ370蠝慍⯋莅慍僈䠦ざ⡲
㾝♳衆ⴀ遤剪갪湡倴2019䎃姻䒭㉬捀劍2䎃
傌㖈⼿⸔㾀⡞倴垜涸㓂ꅾ婫ꥻ䧴遤♶⤑➃㡦ⴀ遤
㟞⸈➮⦛莅爢⼦崞涸堥剚䒊用刿涸搂ꥻ燘
禺窡䨔荛2020䎃䏁Ⱏ剪6,249➃妄

Ao longo dos anos, a FM tem-se empenhado em melhorar o 

bem-estar da população e assegurar a estabilidade e a 

harmonia da sociedade, nomeadamente através da concessão 

IJ�FUTNTX�ȁSFSHJNWTX�F�FXXTHNF«¹JX�J�LWZUTX�IJ�FXXNXY®SHNF�
XTHNFQ�J�IF�HTTUJWF«§T�HTR�IJYJWRNSFIFX�FXXTHNF«¹JX�UFWF�F�
execução das actividades emblemáticas, tendo sempre em 

[NXYF� GJSJȁHNFW� FX� HFRFIFX� RFNX� HFWJSHNFIFX� IF� XTHNJIFIJ��
Para tal, em 2020, a FM disponibilizou um total de MOP493 

RNQM¹JX� UFWF� T� IJXJS[TQ[NRJSYT� IJ� ������ UWTOJHYTX� IJ�
UWJXYF«§T�IJ�XJW[N«TX�F� NITXTX��RZQMJWJX��HWNFS«FX�� OT[JSX�J�
FIZQYTX��UJXXTFX�UTWYFITWFX�IJ�IJȁHN®SHNF�TZ�VZJ�XTKWJR�IJ�
ITJS«F� UWTQTSLFIF�� &X� FH«¹JX� RFNX� JRGQJR¥YNHFX� FUTNFIFX�
pela FM são as seguintes:

&�+2�INXUTSNGNQN_TZ��JR�������ZRF�[JWGF�IJ�245����RNQM¹JX�
para a cooperação com a Cáritas Macau na prestação do 

apoio, pelo período de 2 anos a partir de 2019, à deslocação 

IFX� UJXXTFX� UTWYFITWFX� IJ� IJȁHN®SHNFX� K±XNHFX� LWF[JX� VZJ�
[N[JR�STX�UWINTX�XJR�JQJ[FITW�TZ�UJXXTFX�VZJ�S§T�UTIJR�
XFNW� IJ� HFXF� UTW� TZYWFX� INȁHZQIFIJX� K±XNHFX�� UJWRNYNSIT� F�
participação destas pessoas na sociedade e a eliminação de 

barWJNWFX� FWVZNYJHY·SNHFX�� &Y� FT� ȁSFQ� IJ� ������ KTWFR�
atendidos 6,249 pedidos de apoio.

“Serviços de apoio à 
 deslocação”♳衆ⴀ遤剪

劥剚莅慍聆➃⼿剚倴2013䎃䲀ⴀ鎙ⷔ䲿⣘傍劍聃
錏派肬⿻聃錏鰊Ⱘ佅䴂剪2019䎃糒糵䫏Ⰵ1,000

蠝慍⯋✮鑪剚㾝痧㔋ꥣ媯剪2019䎃6剢荛
2021䎃5剢䨔荛2020䎃䏁鑪剚䊺捀3,062そ䎓⯥
鹎遤傍劍聃⸂睨叆⟃⿻ぢ剤銴涸⯥留䲿⣘聃⸂鰊
Ⱘ佅䴂Ⱏ718➃妄「䟃〥㢫鑪剚鼝锞嵳㢫㼠㹻捀
㼬䌌䲿⣘71㼭儘涸䱇䧴箁♳㛆鎯莊鳵14㜥㼠겗闍
䏠⿻䊨⡲㖷⟃⿻㾝12妄爢⼦ざ⡲䲀䑞崞瘞

*XYJ�UWTOJHYT�KTN�QFS«FIT�JR������UTW�NSNHNFYN[F�HTSOZSYF�IF�+2�
J� IF� &XXTHNF«§T� ITX� 8ZWITX� IJ� 2FHFZ�� HTR� T� TGOJHYN[T� IJ�
intervir precocemente no tratamento das crianças com 

IJȁHN®SHNFX� FZINYN[FX�� IFSIT�QMJX� T� FUTNT� ȁSFSHJNWT�
SJHJXX¥WNT�UFWF�FVZNXN«§T�ITX�FUFWJQMTX�FZINYN[TX�FIJVZFITX��
Em 2019, a FM disponibilizou uma nova verba de MOP10 

RNQM¹JX�UFWF�F�J]JHZ«§T�IF���n�KFXJ�IT�UWTOJHYT�JSYWJ�/ZSMT�
IJ������J�2FNT�IJ��������&Y�FT�ȁSFQ�IJ�������F�+2�O¥�YNSMF�
apoiado a realização de exame auditivo e linguístico a 3,062 

crianças, tendo disponibilizado aparelhos auditivos a 718 

crianças necessitadas. Além disso, a FM convidou 

especialistas estrangeiros para presidirem a aulas presenciais 

ou online, num total de 71 horas, a docentes de Macau e 

WJFQN_TZ� ��� XJXX¹JX� IJ� UFQJXYWF� YJR¥YNHF� J� \TWPXMTU� GJR�
como 12 actividades de divulgação nos bairros comunitários.

Projecto“Preocupamo-nos 
com os Vossos Ouvidos e Fala”

聃˙铃˙䠦ꡠ䧃鎙ⷔ



劥剚莅慍遳㖷剚耢ざ籏剚倴2014䎃ざ⡲䲀ⴀ荛➛
捀罏䲿⣘㊥穅镪鑉ㄤ鰊㼬瘞剪鷴麕㢵⯋⻋崞
㛆鎯⿻剪ぢⰗ滞㹒⫄⿻㋎ꄁ䋑字ꡠ岤欰娦來肬涸
ꅾ銴䚍2020䎃ざ鎙5,110➃妄莅ぐ갪崞⿻䱺「
剪鎙ⷔず儘须⸔✫1,796そ剤竤憘㔮ꨈ罏⢪欽筝
䚊ㄎ䴂剪

坿㖈儻ꩾ��栬㾀罏ꡠ䧃鎙ⷔ

Preocupação com o bem-estar da população
Realização de trabalhos em prol da harmonia social
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“Protecção do Cérebro” 
(2.ª fase)

隌舡遤痧✳劍
劥剚莅ꖏ廪ꄴꤎ䡹㊥剚倴2014䎃䲀ⴀ隌舡遤痧
♧劍ꆚ㼩舡⼽⚥涸넞⽭㔔稇⸈⟃䎁갸屛派㾝荆
䎯灇瑖睨叆⚛䲿⣘鏻派갪湡䖤ⵌ氻䝖㹻㿂⿻爢剚
涸㥪鐱2018䎃劥剚ⱄ䫏Ⰵ1,063蠝慍⯋莅鑪剚
ざ⡲㾝痧✳劍갪湡갪湡捀劍2䎃2018䎃5剢荛
2020䎃12剢痧✳劍갪湡Ⱏ鎙捀299そ緄過䚍舡⼽
⚥넞⽭➃㡦鹎遤睨叆⚛须⸔104⢿氻䝖鹎遤屛派���
〥鑪剚莊鳵✫11㜥⨴䐁㹒來闍䏠鹬1,500➃妄莅

*R�������F�+2�J�F�&XXTHNF«§T�IJ�'JSJȁH®SHNF�IT�-TXUNYFQ�
Kiang Wu lançaram a acção “Protecção do Cérebro” e, neste 

HTSYJ]YT�� KTN� UWJXYFIF� ZRF� NSYJW[JS«§T� UWJHTHJ� OZSYT� IFX�
UJXXTFX� VZJ� FUWJXJSYF[FR� KFHYTWJX� IJ� FQYT� WNXHT� UFWF�
UTIJWJR�XTKWJW�ZRF�FUTUQJ]NF�HJWJGWFQ��*XYF�FH«§T�RJWJHJZ�
ZR� FRUQT� WJHTSMJHNRJSYT� ITX� KFRNQNFWJX� IFX� UJXXTFX� VZJ�
receberam a intervenção precoce e também de toda a 

sociedade. Em 2018, a FM decidiu disponibilizar uma verba de 

245������RNQM¹JX�UFWF�F�J]JHZ«§T�IF���n�KFXJ�IF�FH«§T��UJQT�
período de 2 anos entre Maio de 2018 e Dezembro de 2020. 

&XXNR�� KTN� IFIT�FUTNT�FT� YWFYFRJSYT�HQ±SNHT�IJ� ����ITJSYJX��
KJNYT�ZR� WFXYWJNT�F����� WJXNIJSYJX�IJ�FQYT� WNXHT�UWTUJSXTX�F�
UTIJWJR�XTKWJW�ZRF�FUTUQJ]NF�HJWJGWFQ�NXVZRNHF�J�WJFQN_FIFX�
���UFQJXYWFX�IJ�JIZHF«§T�XTGWJ�F�XF¾IJ��HTR�������NSXHWN«¹JX��

慍㛇ꆄ剚犷⺫
劥剚倴2011䎃饱莅爢㕰ざ⡲㾝犷⺫崣鷑崞ぢ
䓳爢纈鷑♳ꡠ䠦ㄤ㉏⦬2020䎃糒糵莅24⦐爢
㕰⿻爢剚剪堥圓ざ⡲倴鴍凰倞䎃⿻⚥猨眏劍
崣涮慍㛇ꆄ剚犷⺫Ⱏ37,305⟨ꆄ겙鵜1,618

蠝慍⯋

“Sobrescritos Auspiciosos”

&�+2��JR�HTTUJWF«§T�HTR�FXXTHNF«¹JX� QTHFNX��HTRJ«TZ�F�
INXYWNGZNW� ƍ8TGWJXHWNYTX� &ZXUNHNTXTXƎ� OZSYT� IFX� HFRFIFX�
mais carenciadas da sociedade em 2011. Em 2020, a FM 

[TQYTZ�F�HTTUJWFW�HTR����FXXTHNF«¹JX�IJ�FXXNXY®SHNF�XTHNFQ�
na distribuição de um total de 37,305 “Sobrescritos 

Auspiciosos da Fundação Macau” por ocasião do Ano Novo 

(MNS®X�J�IT�+JXYN[FQ�(MTSL�(MFT�'TQT�1ZSFW���4�[FQTW�YTYFQ�
WTSITZ�FX�245������RNQM¹JX�

*XYJ�UWTOJHYT�KTN�QFS«FIT�JR������UTW�NSNHNFYN[F�HTSOZSYF�IF�+2�
J�IF�:SN§T�,JWFQ�IFX�&XXTHNF«¹JX�ITX�2TWFITWJX�IJ�2FHFZ�J�
[NXF�IFW�FHTSXJQMFRJSYT�F�NITXTX�XTGWJ�XJW[N«TX�K¾SJGWJX�J��
FYWF[X� IJ� FHYN[NIFIJX� IN[JWXNȁHFIFX� J� FH«¹JX� KTWRFYN[FX��
chamar a atenção do público para a importância da educação 

sobre a vida e a morte. Em 2020, os serviços e actividades 

NSYJLWFIFX� SJXYJ� UWTOJHYT� HTSYFWFR� HTR� ������ NSXHWN«¹JX� J�
KTWFR� FYWNGZ±ITX� XZGX±INTX� F� ������ NITXTX� HTR� INȁHZQIFIJX�
ȁSFSHJNWFX�J�HTR�SJHJXXNIFIJX�IJ�ZXZKWZ±WJR�ITX�XJW[N«TX�IJ�
YJQJ�FXXNXY®SHNF�IJ�UWNRJNWTX�XTHTWWTX�

Projecto “Felicidade em 
Idade Avançada – 
Acção de Assistência 
a Idosos Solitários”

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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8.23괐担暶ⴽ䴂⸔鎙ⷔ
“Projecto de Ajuda Especial aos Prejuízos 
Causados pela Passagem do Tufão Hato”

02
2017䎃馄䓽괤괐㣔듻銔慍慍㛇ꆄ剚呏亙儘⟤遤
佟㸽䭸爚㉬8.23괐担暶ⴽ䴂⸔鎙ⷔⰦ⚥捀
幾鰋㾀字㖈괐担⚥涸竤憘䴦㣟劥剚倴2017䎃䪡ⴀ秉
3.25⭚慍⯋ぢ㔔괐担㼬荞⨢ꨶ涸⡞䨩涮佞1,500

慍⯋涸ꨶ顥酢⸔⚛呏亙涮佞㸞䱖佅➰✮慍ꨶ⸂
肆⟨剤ꣳⰗ酢⸔劍歋2017䎃10剢⟨荛2020䎃9剢
⟨䭾殹剢䌙㋲2020䎃涸酢⸔妵捀8,574,994.04

慍⯋3䎃ざⰟ佅➰酢⸔妵293,581,519.09慍⯋
8.23괐担暶ⴽ䴂⸔鎙ⷔ涸䨾剤갪湡䊺鿈㸤䧭

&U·X� F� UFXXFLJR� IT� KTWYJ� YZK§T� ƍ-FYTƎ� JR� ������ IJ� FHTWIT�
HTR�F�NSXYWZ«§T�IT�JSY§T�(MJKJ�IT�*]JHZYN[T��F�+2�QFS«TZ�T�
ƍ5WTOJHYT� IJ� &OZIF� *XUJHNFQ� FTX� 5WJOZ±_TX� (FZXFITX� UJQF�
5FXXFLJR�IT�9ZK§T�-FYTƎ��5FWF�INRNSZNW�FX�UJWIFX�ȁSFSHJNWFX�
ITX�WJXNIJSYJX�FKJHYFITX�UJQF�UFXXFLJR�IT�YZK§T�ƍ-FYTƎ��F�+2�
autorizou, em 2017, a disponibilização à Companhia de 

*QJHYWNHNIFIJ� IJ� 2FHFZ�� 8�&�� IJ� HJWHF� IJ� 245���� RNQM¹JX�
para subsidiar o pagamento das despesas com consumo de 

JQJHYWNHNIFIJ� IFX� KFR±QNFX� FKJHYFIFX� UJQT� HTWYJ� IT�
FGFXYJHNRJSYT� IJ� JQJHYWNHNIFIJ� 245���� RNQ� F� HFIF� KFR±QNF���
entre Outubro de 2017 e Setembro de 2020. O valor 

JKJHYN[FRJSYJ�UFLT�JR������ KTN�IJ�245�������������J�T�
vFQTW� YTYFQ� UFLT� STX� �� FSTX� JS[TQ[NITX� KTN� IJ�
245���������������� 4� ƍ5WTOJHYT� IJ� &OZIF� *XUJHNFQ� FTX�
5WJOZ±_TX� (FZXFITX� UJQF� 5FXXFLJR� IT� 9ZK§T� -FYTƎ� O¥� KTN�
inteiramente concluído.

2020䎃劥剚须⸔秉533蠝慍⯋✮慍⚥螠㷸欰耢
ざ籏剚㾝倞剚㖧酤⥜䊨玑⿻飑縨鏤⪔⟃⿻须⸔秉
118蠝✮慍遳㖷剚耢ざ籏剚㿂♴慍ꫭ崎㖷滞✽⸔
剚㾝倞剚㖧酤⥜䊨玑捀䑞㣐䋑字⿻ꫭ䎃䲿⣘刿黠
ⴗ涸爢⼦崞瑠
姽㢫劥剚糒糵佅䭰爢㕰莊鳵䟃⿻爢剚♶ずꥣ㾵涸崞
⿻䲀䑞갪湡鞮㺢䋑字涸欰崞Ⱖ⚥鯱Ⱘ鋊垸涸갪
湡⺫䭍慍⚥螠來肬剚䧭用100ヰ䎃禺崞來肬
锸㠢⿻㕬晚㾝ⴀ晝來肬俒꧌ⴀ晝慍來肬涰䎃㔐
곃莅澰갉⫹⡲ㅷ⿻俒꧌瘞慍㮓㥏耢ざ籏剚䧭
用70ヰ䎃禺崞慍㮓㥏涮㾝锸㠢瘞慍遳㖷
剚耢ざ籏剚㾝爢⼦⥃⨴㹒⫄崞慍䊨剚耢ざ籏
剚❀♧㕜ꥹ眏禺崞2020耷䊨畹䪮㎗䎃
螠ꤿ⯕㼱䎃2020禺崞“Shalom격⡹⦛䎂
㸞ⴕ❧剚瘞

*R�������F�+2�FYWNGZNZ�FNSIF�ZR�FUTNT�ȁSFSHJNWT�IJ�245�����
RNQM¹JX� ¤� &XXTHNF«§T� ,JWFQ� IJ� *XYZIFSYJX� (MTSL� <F� IJ�
Macau para as obras de remodelação da sua nova sede e um 

TZYWT�FUTNT�ȁSFSHJNWT�IJ�245�����RNQM¹JX�¤�:SN§T�,JWFQ�IFX�
&XXTHNF«¹JX� ITX� 2TWFITWJX� IJ� 2FHFZ� UFWF� FX� TGWFX� IJ�
WJRTIJQF«§T�IF�ST[F�XJIJ�IF�&XXTHNF«§T�IJ�'JSJȁH®SHNF�J�
&XXNXY®SHNF� 2¾YZF� ITX� 2TWFITWJX� IT� 'FNWWT� IF� .QMF� ;JWIJ��
permitindo o acesso da população, nomeadamente as novas 

LJWF«¹JX�IJ�2FHFZ��F�ST[FX�NSXYFQF«¹JX�HTRZSNY¥WNFX��
 

ER� XNRZQY¦SJT�� F� +2� HTSYNSZTZ� F� FUTNFW� FXXTHNF«¹JX� F�
pWTRT[JWJR� J� IJXJS[TQ[JWJR� [¥WNFX� FHYN[NIFIJX� VZJ�
abrangeram todas as camadas da sociedade, assim como 

proOJHYTX� IJXYNSFITX� F� JSWNVZJHJW� F� [NIF� ITX� WJXNIJSYJX��
organizando nomeadamente uma série de actividades 

comemorativas do centenário da Associação de Educação de 

MFHFZ� NSHQZNSIT� T� K·WZR� J� J]UTXN«§T� IJ� JIZHF«§T�� F�
HTRUNQF«§T� IJ� INXXJWYF«¹JX� XTGWJ� JIZHF«§T�� F� UWTIZ«§T� IJ�
obras audiovisuais e a publicação de uma edição especial para 

KF_JW�ZRF�WJYWTXUJHYN[F�ITX�¾QYNRTX�����FSTX�IF�JIZHF«§T�JR�
Macau), uma série de actividades comemorativas do 70.º 

aniversário da Associação Geral das Mulheres de Macau 

NSHQZNSIT�T�K·WZR�XTGWJ�T�IJXJS[TQ[NRJSYT�IFX�RZQMJWJX�IJ�
2FHFZ��� FHYN[NIFIJX� IF� :SN§T� ,JWFQ� IFX� &XXTHNF«¹JX� ITX�
Moradores de Macau destinadas à promoção de saúde, uma 

XWNJ� IJ� FHYN[NIFIJX� IF� +JIJWF«§T� IFX� &XXTHNF«¹JX� ITX�
Operários de Macau em comemoração do Dia do Trabalhador 

NSHQZNSIT� T� KJXYN[FQ� WJHWJFYN[T� UFWF� TUJW¥WNTX� IJ� 2FHFZ��� F�
XWNJ�IJ�FHYN[NIFIJX� ƍ/T[JSX�'WNQMFSYJX�����Ǝ�J�F�XJXX§T�IJ�
UFWYNQMF�ƍ8MFQTR��)JXJOT�QMJX�YTIF�F�UF_Ǝ��

Outras actividades de escala 
relativamente elevada

Ⱖ➮鯱Ⱘ鋊垸涸갪湡
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: 
Exposição de Obras de Lai Sio Kit - Brilho Através da Sombra
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Prestação de maior atenção aos assuntos juvenis
Formação de novos talentos para construir um 

futuro melhor

⸈䓽ꫭ䎃䊨⡲㛆肬劢⢵➃䩞
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Prestação de maior atenção aos assuntos juvenis
Formação de novos talentos para construir um futuro melhor

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

⸈䓽ꫭ䎃䊨⡲㛆肬劢⢵➃䩞 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020

ꫭ䎃갪湡
Actividades juvenis01

劥剚莅⚥㕜㸢䣔룲㛇ꆄ剚䑞匌溁㸢䣔룲㛇ꆄ剚껻
度峫㡦俒㛇ꆄ倴1剢17傈荛19傈㖈⚥㿋Ⱏず莊鳵✽
ꙧ˙ざ⡲˙Ⱏ輑Э2020䎃礡度慍㣐抓⼦ꫭ㼱䎃Ⱇ
渤䎃剚⢵荈Ⰽ䁘冸度慍ꡠ䗱Ⱇ渤涸堥圓➃㡦莅ꫭ
㼱䎃莅Ⱏ㉂ざ⡲ㄤ涮㾝ず㜥⚛涮⡑✫շ礡度慍㣐
抓⼦ꫭ㼱䎃Ⱇ渤㻜驏灇瑖㜡デո
�
劥剚穉籽憚寐⚥㷸㛆姻⚥㷸⿻䊨㶩䓍㷸吥䌌欰Ⱏ
48➃莅崞⚛㸞䱖㷸欰錚㼠겗㾝錒Ⱇ渤纏怵
⿻問椕鼝锞飓瘞暶蒀崞⟃⿻ⵌ鏞⚥㿋私䙂⚥㷸莅
殹㖒㷸欰鹎遤❜崩诔姽雊Ⰽ䁘冸度慍ꫭ㼱䎃ㄤⰗ渤
㼠䩞翹껷♧㛔䒊用❜崩䎂 〵

Teve lugar em 17 a 19 de Janeiro, em Zhongshan, a 
“Conferência Anual de Caridade para Jovens da Zona da 
Grande Baía Guangdong - Hong Kong - Macau, 2020”, 
organizada pela FM, China Soong Ching Ling Foundation, 
Guangdong Soong Ching Ling Foundation e Hong Kong 
Rosamond Foundation. Participaram nesta conferência 
representantes de instituições de caridade dos dois lados do 
Estreito, Hong Kong e Macau para trocar ideias sobre novas 
cooperações e o futuro desenvolvimento. Durante a 
conferência, foi apresentado, também, o “Relatório do Estudo 
sobre Acções de Caridade Realizadas por Jovens da Zona da 
Grande Baía”.

A FM promoveu a participação de 48 estudantes e docentes 
da Escola Hou Kong, da Escola Secundária Pui Ching e da 
Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, permitindo-lhes 
assistirem também a uma exposição temática e a um 
espectáculo de caridade e participarem num torneio de 
beisebol e em outras actividades complementares da 
conferência. Os estudantes realizaram também uma visita à 
Escola Secundária Memorial Sun Yat-Sen para efectuar 
intercâmbio com os estudantes locais, de forma a criar mais 
oportunidades de intercâmbio entre jovens dos dois lados do 
Estreito, Hong Kong e Macau.

Conferência Anual de 
Caridade para Jovens da 
Zona da Grande Baía 
Guangdong-Hong 
Kong-Macau, 2020

2020䎃礡度慍㣐抓⼦ꫭ㼱䎃Ⱇ渤䎃剚
歋俒⻋ㄤ假麉鿈度慍〵鳵⚥螠㕜ꫭ䎃耢ざ剚猽剅
贖껻度⚥耢鳵ꫭ䎃䊨⡲鿈慍⚥耢鳵來肬莅ꫭ䎃
䊨⡲鿈껻度ꫭ䎃耢剚ㄤ劥剚倴7剢27傈荛8剢24傈
Ⱏず⚺鳵捀劍1⦐剢涸㻜驏崞➛䎃껷妄㖈箁♳莊鳵
捀度慍㣐㷸欰䲿⣘✫⻍❩♳嵳ꅾ銴俒⽈堥圓俒⻋
ㄤ假麉⟱噠鵜60⦐箁♳㻜绢䄋⡙⚛鷴麕箁♳湬久闍
䏠瘼ⷔꨣ麉⽈暟긭箁♳怵ⴀ⟃⿻俒⻋ㄤ假麉遤
噠涮㾝䢀瘞Ⰹ㺂雊度慍ꫭ㼱䎃澗鍑牏㕜娜〷俒
⻋ㄤ爢剚涮㾝捀Ⱖꑻ摏劥걆ㄤⶾ噠㽠噠㟞䓽⸂
ㄤ⥌䗱

2020䎃度慍㣐㷸欰俒⻋㻜驏崞

Este projecto foi co-organizado pela FM, Gabinete de Hong 
Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Cultura e Turismo da 
China, Secretariado da Federação de Juventude da China, 
Departamento de Assuntos Juvenis do Gabinete de Ligação do 
Governo Central na RAEHK, Departamento de Educação e 
Acções Juvenis do Gabinete de Ligação do Governo Central 
na RAEM e Federação de Juventude de Hong Kong. O estágio 
deste ano, que decorreu entre 27 de Julho e 24 de Agosto, 
realizou-se online pela primeira vez, tendo sido 
disponibilizadas 60 vagas de estágio em instituições culturais, 
museus e empresas culturais e turísticas de maior relevância 
de Xangai, permitindo aos participantes, através das 
actividades complementares tais como congressos online e 
[NXNYFX�[NWYZFNX��ȁHFWJR�F�HTSMJHJW�RJQMTW�F�MNXY·WNF��F�HZQYZWF�
tradicional e o desenvolvimento social da China e ganharem 
J]UJWN®SHNF�UWTȁXXNTSFQ�[FSYFOTXF�UFWF�JSHTSYWFW�JRUWJLT�TZ�
montar negócios.

Projecto de Estágio Cultural 
de Estudantes Universitários 
de Hong Kong e Macau no 
Interior da China, 2020



栁㷸ꆄ
Bolsas de estudo02

劥剚㖈2020䎃䏞糒糵ぢ慍㷸欰⿻⢵慍㽠隡넞瘞铭玑
涸⚥㕜Ⰹ㖒㷸欰涮佞栁㷸ꆄ佅䭰㕜㹻⿻劥慍涸➃䩞㛆
귢䊨⡲

Durante 2020, a FM continuou a atribuir bolsas de estudo a 
estudantes de Macau e a estudantes do Interior da China que 
frequentam cursos do ensino superior em Macau, dando apoio 
¤�KTWRF«§T�IJ�VZFIWTX�FQYFRJSYJ�VZFQNȁHFITX�IJ�2FHFZ�J�IJ�
outras regiões do País.

22 23

「氋䞕䕧갠竤莅湱ꡠざ⡲堥圓⼿锅彘鸒䖕劥剚劥
䎃䏞⨢鳵8갪ꫭ䎃饬㢫❜崩㻜驏⿻畹飓崞⺫䭍
慍ꫭ䎃➃䩞♳嵳㷸绢㻜驏鎙ⷔ慍爢⼦䊨⡲
罏꤆銯넓뀿䒭灇⥜鎙ⷔ慍㣐㷸欰㣔峸㷸绢❜崩
鎙ⷔ慍ꫭ㼱䎃菕㣔猰兜❜崩崞⮛殯欰
鏞㕰慍㣐㷸欰灇绢斊礡度慍넞吥剚鎙㉂噠
濼陏畹飓⟃⿻䧮涸字⤺湱ⱁЭⰉ㖒莅慍ꫭ㼱
䎃❜崩崞

䥰㾂넞⚥殗噠㷸欰饬袖㽠隡鎙ⷔ
Projecto de Continuação de Estudos em Portugal para 
Alunos que Completam o Ensino Secundário

劥㖒㷸欰
Estudantes 
locais

Ⰹ㖒㷸欰
Estudantes 
do Interior da 
China

Ⱖ➮
Outros

籏鎙�TOTAL

慍㛇ꆄ剚栁慍⚥㼭㷸欰栁㷸ꆄ
Prémios da Fundação Macau (Bolsa de estudo para 
estudantes dos ensinos primário e secundário de Macau)

暶ⴽ栁㷸ꆄ
Bolsa de Mérito Especial

嵳㢫❜崩㷸绢栁㷸ꆄ
Bolsa para Intercâmbios no Exterior

⮛猗㖈隡㷸欰栁㷸ꆄ
Bolsa de estudo para os melhores alunos matriculados em 
cursos de licenciatura

㷸㡦栁㷸ꆄ
Bolsa de estudo para estudantes que estão a frequentar 
cursos de licenciatura

菕㣔䊨⡲罏㶩㥏栁㷸ꆄ
'TQXF�IJ�JXYZIT�UFWF�ȁQMTX�IJ�YWFGFQMFITWJX�IF�NSI¾XYWNF�
aeroespacial da China

䖰寐顇㔮㷸欰㽠隡慍넞瘞ꤎ吥铭玑栁㷸ꆄ
Bolsas de estudo destinadas a estudantes de Congjiang com 
INȁHZQIFIJX� ȁSFSHJNWFX� UFWF� UWTXXJLZNWJR� TX� XJZX� JXYZITX�
no ensino superior em Macau

⻍❩痧✳㢫㕜铃㷸ꤎ❜崩欰
Bolsa de estudo para estudantes de intercâmbio da Beijing 
International Studies University

嵳⽂㣐㷸❜崩欰
Bolsa de estudo para estudantes de intercâmbio da Hainan 
University

慍灇瑖灇瑖欰栁㷸ꆄ
Bolsas para “Estudos sobre Macau”

➃䩞㛆귢鎙ⷔЭUNESCO慍䥰㾂殗噠欰㻜绢鎙ⷔ
5QFST� IJ� +TWRF«§T� IJ� 6ZFIWTX� 6ZFQNȁHFITX� �� 5WTOJHYT� IJ�
Estágio na UNESCO para Jovens Recém-Graduados

➃䩞㛆귢鎙ⷔЭ䊨㉂盘椚焚㡦铭玑须⸔鎙ⷔ
5QFST�IJ�+TWRF«§T�IJ�6ZFIWTX�6ZFQNȁHFITX�ƈ�5WTLWFRF�IJ�
Apoio Financeiro para Frequência de Curso de Mestrado em 
Gestão de Empresas

➃䩞㛆귢鎙ⷔЭ➃䩞㛆귢罌阮慨⺑鎙ⷔ
5QFST�IJ�+TWRF«§T�IJ�6ZFIWTX�6ZFQNȁHFITX� ��5WTLWFRF�IJ�
Estímulo à Formação e a Exames de Credenciação de 
6ZFIWTX�6ZFQNȁHFITX

袖铃怵闍嫲飓
Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa

Para este ano, devido ao impacto da pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus, tendo consultado as entidades 
parceiras envolvidas, a FM decidiu deixar de realizar 8 
excursões de intercâmbio de jovens ao exterior e concursos 
periódicos, nomeadamente, o “Projecto de Estágio de Jovens 
Talentos de Macau em Xangai”, a “Acção Formativa de 
Experiência dos Trabalhadores Comunitários de Macau em 
Shaanxi”, o “Projecto de Estudo e Intercâmbio de Estudantes 
do Ensino Superior de Macau em Tianjin”, as “visitas de 
intercâmbio tecnológico e aeronáutico para jovens estudantes 
de Macau”, a “Excursão de Estudantes de Macau com Bom 
Aproveitamento Escolar”, a “Viagem de Estudo para 
Estudantes Universitários de Macau”, o “Concurso de 
Conhecimentos Contabilísticos e Comerciais para Estudantes 
do Ensino Superior de Guangdong, Hong Kong e Macau” e o 
J[JSYT�ƍ4�2JZ�1N[WT�IJ�+TYTLWFȁFX�+TQHQ·WNHFX�ƈ� .SYJWH¦RGNT�
entre Jovens de Macau e do Interior da China”.

Cancelamento ou suspensão 
de actividades

崞《嶋 栁㷸ꆄ珏겳
TIPO DE BOLSAS

倞欰➃侸��栽栁➃妄
Número de 

bolseiros novos/ 
premiados

糵劍➃侸
Número de 

estudantes cujas 
bolsas de estudo 
foram renovadas

㻤䪡ꆄ겙慍⯋
Montante 

atribuído (MOP)

7 67 1,430,000

11,231,000

40,560,000

342,000

1,020,000

2,070,000

7,383,903

500,000

272,750

10,800

920,000

1,476,000

400,000

461,000

10,000

11,231 - - -

55 107

14 - - -

102 - - -

24 45

15 37

- - - 6

5 - - -

2 - - -

13 - - -

9 - - -

2 - - -

461 - - -

1 - - -

68,087,45311,941 262
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捀㛆귢⚥袖꧱铃➃䩞㽍Ⱖ僽岁䖒걆㚖㼠䩞劥剚莅
慍㣐㼠來肬㛇ꆄ剚⿻來肬冸ꫭ䎃㽷倴2004䎃饱ざ
⡲鏤用姽栁㷸ꆄ2020/2021㷸䎃劥剚Ⱏ佐ⵌ23⟨
歍锞竤俒⟝㻤呍⚥俒宐䎂麨垦庠鑑⿻鑑涸櫷鼇
玑䎸剓穅Ⱏ��そ㷸欰栽栁

(TR� [NXYF� F� KTWRFW� VZFIWTX� VZFQNȁHFITX� GNQNSLZJX��
especialmente na área do Direito, a FM, a Associação 
Promotora da Instrução Pós-Secundária de Macau e a 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) 
cooperaram na criação desta bolsa de estudo em 2004. No 
ano lectivo 2020/2021, a FM recebeu um total de 23 
candidaturas e, após a avaliação documental, prova de 
UWTȁHN®SHNF�JR�HMNS®X�J�JSYWJ[NXYFX�� KTWFR�XJQJHHNTSFITX����
estudantes candidatos.

Projecto de Continuação de 
Estudos em Portugal para 
Alunos que Completam o 
Ensino Secundário

䥰㾂넞⚥殗噠欰饬袖㽠隡鎙ⷔ
捀⤛鹎劥慍ꬌ넞瘞來肬㷸欰涸涮㾝劥剚莅來肬
冸ꫭ䎃㽷倴2014䎃饱ざ⡲鏤用慍㛇ꆄ剚栁慍
⚥㼭㷸欰栁㷸ꆄ㼩韍捀㽠隡劥慍姻鋊來肬㼭㷸ⴲ
⚥넞⚥來肬ꥣ媯⿻㔐娝來肬ぐ來肬ꥣ媯涸㷸欰呏
亙㷸吥涸䲀讄嫦䎃ぢ㖈㷸猰䧴㷸绢걆㚖《䖤⮛殯邍
植涸㷸欰갼涮栁朜⿻�⼪慍⯋栁ꆄ2019/2020㷸
䎃Ⱏ11,231➃妄栽栁

Foram criados em 2014 em cooperação com a DSEJ com o 
objectivo de promover o desenvolvimento integral dos 
estudantes do ensino não superior de Macau e incentivá-los a 
esforçarem-se para poder alcançar um excelente desempenho 
em todas as áreas de aprendizagem, de modo a aumentar o 
nível de educação em Macau. Os destinatários destes prémios 
são estudantes que frequentam os ensinos primário, 
secundário geral e secundário complementar da educação 
regular e de todos os níveis do ensino recorrente de Macau. De 
acordo com a recomendação das escolas locais, a FM atribui 
anualmente um prémio pecuniário de MOP1 mil acompanhado 
UTW�ZR�HJWYNȁHFIT�FTX�JXYZIFSYJX�HTR�RJQMTW�FUWT[JNYFRJSYT�
JXHTQFW�JR�INKJWJSYJX�¥WJFX�FHFIRNHFX��4�S¾RJWT�IJ�UWRNTX�
atribuídos no ano lectivo 2019/2020 foi de 11,231.

Prémios da Fundação Macau 
(Bolsa de estudo para 
estudantes dos ensinos 
primário e secundário de Macau)

慍㛇ꆄ剚栁慍⚥㼭㷸欰栁㷸ꆄ

捀顐䗣㕜㹻礶彋膨顇涸佟瘼倰ꆚ劥剚⥌鎷㨽㆞剚倴
痧2018/01妄剚陾ず䠑劥剚㾝顜䊝溁䖰寐簖䪜顇䍲
䪜갪湡Ⱖ⚥⺫䭍倴2018䎃⿻2019䎃ぢ䖰寐簖䲿⣘
15⦐栁㷸ꆄそ겙栁㷸ꆄⴕ捀䒊墂用⽓顇㔮䨩⿻⡜
⥃䨩10蠝慍⯋⿻Ⱖ➮겳ⴽ5蠝慍⯋Ⰽ⦐
겳ⴽ2020䎃Ⱏ剤6そ㖈隡㷸欰栽栁

Com vista a implementar as políticas adoptadas pelo País para 
combater a pobreza, o CC decidiu, na reunião n.º 2018/01, dar 
início às acções de apoio ao combate à pobreza no Condado 
de Congjiang da Província de Guizhou. Para tal, a FM começou 
a atribuir bolsas de estudo a estudantes de Congjiang com 
INȁHZQIFIJX� ȁSFSHJNWFX�� XJSIT� ��� T� S¾RJWT� IJ� [FLFX� UFWF�
atribuição destas bolsas em 2018 e 2019. Os bolseiros são 
divididos em duas categorias: “bolseiros que pertencem a 
agregados familiares pobres de baixo rendimento com o seu 
processo familiar criado pelo Governo para receber uma maior 
ajuda” e “outros”, sendo o montante anual a atribuir a cada 
bolseiro destas duas categorias de MOP100 mil e MOP50 
RNQ�� WJXUJHYN[FRJSYJ��*R���������JXYZIFSYJX�GJSJȁHNFWFR�
deste plano.

Plano de atribuição de bolsas 
de estudo destinadas a 
estudantes de Congjiang com 
INȁHZQIFIJX�ȁSFSHJNWFX�UFWF�
prosseguirem os seus estudos 
no ensino superior em Macau

䖰寐顇㔮㷸欰㽠隡慍넞瘞ꤎ吥㷸⡙铭玑栁㷸ꆄ鎙ⷔ捀佅䭰ㄤ렽⺑䧭籑⮛殯涸㷸欰糒糵䱺「넞瘞來肬㛆
귢爢剚涮㾝䨾涸➃䩞歋2012䎃㨥劥剚栬用㛂
遤暶ⴽ栁㷸ꆄ鎙ⷔ頾顑湱ꡠ歍锞⿻騈鹎䊨⡲
2020/2021㷸䎃劥剚Ⱏ佐ⵌ184⟨歍锞ⴕⴽ剤98
そ⿻76そ䥰㾂⿻㖈隡㷸欰痘ざ歍锞须呔竤㻤呍Ⱏ
55➃栽栁栽鼇㷸欰㼟䭾Ⱖ㽠隡㖒⼦栽㹁겙栁㷸ꆄ

Esta bolsa de estudo visa incentivar e apoiar os estudantes 
com melhor aproveitamento escolar a prosseguirem os seus 
estudos no ensino superior em prol da formação de quadros 
FQYFRJSYJ� VZFQNȁHFITX� UFWF� T� KZYZWT� IJXJS[TQ[NRJSYT� IF�
sociedade. Em 2012, a atribuição desta bolsa de estudo 
passou a ser assegurada de forma independente pela FM. No 
ano lectivo 2020/2021, a FM recebeu um total de 184 
candidaturas, tendo sido excluídas dez por não preencherem 
os requisitos de elegibilidade, e, de entre as candidaturas 
JQJL±[JNX�����WJKJWJR�XJ�F�JXYZIFSYJX�IT�¾QYNRT�FST�IT�JSXNST�
secundário e as restantes 76 referem-se a estudantes 
universitários. Após avaliação, foram seleccionados 55 
estudantes candidatos. O montante a atribuir a cada estudante 
seleccionado depende do local onde se situa a instituição de 
ensino superior a frequentar.

Bolsa de Mérito Especial暶ⴽ栁㷸ꆄ
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劥剚荈2013/2014㷸䎃㨥莅⚥㕜菕㣔㛇ꆄ剚ざ⡲鏤
用菕㣔䊨⡲罏㶩㥏栁㷸ꆄ鎙ⷔ捀鼹黇葾蕲㖒⼦䖰
✲菕㣔猰灇鑑뀿⟤涸菕㣔䊨⡲罏㶩㥏饬慍㽠隡㣐
㷸铭玑䲿⣘栁㷸ꆄ2020/2021㷸䎃Ⱏ52そ㷸欰㖈慍
㽠隡넞瘞來肬铭玑

No ano lectivo 2013/2014, a FM e a China Space Foundation 
HTRJ«FWFR� F� FYWNGZNW� GTQXFX� IJ� JXYZIT� F� ȁQMTX� ITX�
trabalhadores aeronáuticos nas zonas remotas da Pátria, 
incentivando-os a frequentarem um curso de ensino superior 
em Macau. No ano lectivo 2020/2021, um total de 52 
estudantes receberam esta bolsa de estudo.

'TQXF�IJ�JXYZIT�UFWF�ȁQMTX�IJ�
trabalhadores da indústria 
aeroespacial da China

菕㣔䊨⡲罏㶩㥏栁㷸ꆄ
捀렽⺑灇瑖欰㾝ꡠ倴慍♶ず걆㚖涸㷸遯灇瑖⟃
⿻捀幀⻋慍灇瑖䊨⡲ⶾ鏤哭⟝劥剚倴
2013/2014㷸䎃㨥莅袖㕜넞瘞ꤎ吥瘞堥圓ざ⡲鏤用
慍灇瑖灇瑖欰栁㷸ꆄ⚛倴2019/2020㷸䎃饱栬
用  㾝 갪 湡  頾 顑 歍 锞 ⿻ 鐱 㻤 瘞 䊨 ⡲
2019/2020㷸䎃Ⱏ佐ⵌ94⟨歋ぐ㖒넞吥灇瑖欰䲿❜
涸㷸⡙锸俒鎙ⷔⰦ⚥焚㡦歍锞48⟨⽈㡦歍锞46⟨
竤鐱㻤Ⱏ剤13⡙灇瑖欰涸⮛猗锸俒鎙ⷔ栽栁Ⱖ⚥
焚㡦㷸欰3➃⽈㡦㷸欰10➃

Com o objectivo de incentivar mais estudantes de 
pós-graduação a desenvolverem estudos sobre Macau e criar 
as condições necessárias para a construção das disciplinas 
relativas à “Macaulogia”, a FM começou a estabelecer 
cooperações com diversos estabelecimentos de ensino 
superior de Portugal na criação das Bolsas para “Estudos 
sobre Macau”. No ano lectivo 2019/2020, a FM passou a 
promover a atribuição destas bolsas de forma independente, 
assegurando também a avaliação e selecção dos candidatos, 
tendo recebido, no mesmo ano lectivo, 94 candidaturas de 
estudantes de pós-graduação provenientes de diferentes 
países e regiões, das quais 48 são de mestrandos e 46 são de 
doutorandos. Após a avaliação das candidaturas, foram 
seleccionados 3 projectos de dissertação e 10 projectos 
de tese.

Bolsas para 
“Estudos sobre Macau”

慍灇瑖灇瑖欰栁㷸ꆄ

劥剚倴1剢20傈莊遤갼栁狲ぢ“2019慍⮛猗➃䩞栁
⺑鎙ⷔ⿻“2019/2020㷸䎃慍㛇ꆄ剚暶ⴽ栁㷸ꆄ
涸栽栁罏갼涮阮剅㎗鏪➮⦛《䖤⮛猗涸㷸噠䧭籑⿻
捀慍《䖤畹飓⢕籑

Com vista a premiar os estudantes residentes de Macau que 
tenham obtido bons resultados, tanto estudantes com melhor 
aproveitamento escolar de Macau como estudantes 
participantes em concursos realizados fora de Macau, 
realizou-se em 20 de Janeiro de 2020 a “Cerimónia de Entrega 
de Prémios da Fundação Macau 2019”. Nesta cerimónia, foram 
JSYWJLZJX� HJWYNȁHFITX� FTX� JXYZIFSYJX� HTSYJRUQFITX� HTR� T�
“Prémio para Talentos de Macau 2019” e aos estudantes 
contemplados com a “Bolsa de Mérito Especial” referente ao 
ano lectivo 2019/2020.

Cerimónia de entrega de 
prémios da FM, 2019

2019䎃䏞慍㛇ꆄ剚갼栁狲
捀佅䭰⿻䲀慍➃䩞佟瘼㟞⸈暶⼦➃䩞⮭⪔劥
剚莅➃䩞涮㾝㨽㆞剚⿻來肬冸ꫭ䎃㽷倴2015䎃Ⱏず
鏤用姽갪鎙ⷔ2020䎃㻜倷涸갪湡⺫䭍“UNESCO慍
䥰㾂殗噠欰㻜绢鎙ⷔ䊨㉂盘椚焚㡦铭玑须⸔鎙
ⷔ⿻➃䩞㛆귢罌阮慨⺑鎙ⷔ劥剚頾顑ぢ♳鶤갪
湡栽栁➃涮佞栁ꆄ劥䎃䏞Ⱏ472➃栽栁

Com o objectivo de apoiar e promover a implementação das 
políticas governamentais na área da formação de quadros 
VZFQNȁHFITX�UFWF�T�KZYZWT�IJXJS[TQ[NRJSYT�IF�7&*2��F�+2��F�
Comissão de Desenvolvimento de Talentos e a DSEJ lançaram 
este plano em 2015. Em 2020, ao abrigo deste plano, foram 
executados o “Projecto de Estágio na UNESCO para Jovens 
Recém-Graduados”, o “Programa de Apoio Financeiro para 
Frequência de Curso de Mestrado em Gestão de Empresas”     
e o “Programa de Estímulo à Formação e a Exames de 
(WJIJSHNF«§T� IJ� 6ZFIWTX� 6ZFQNȁHFITXƎ�� HFGJSIT� ¤� +2�
disponibilizar os apoios pecuniários aos candidatos 
seleccionados destes programas. Neste ano, registaram-se 
����JXYZIFSYJX�GJSJȁHNFITX�UTW�JXYJX�UWTLWFRFX��

Plano de Formação de 
6ZFIWTX�6ZFQNȁHFITX

➃䩞㛆귢鎙ⷔ
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ꅾ럊须⸔갪湡
Acções emblemáticas que 
contaram com o apoio da FM

03
劥剚㖈2020䎃䏞䪡ⲥ秉3.5⭚慍⯋佅䭰���갪㛆肬
ꫭ䎃➃䩞涸갪湡Ⱖ⚥秉2.47⭚慍⯋佅䭰⚥㼭㷸
吥涸㛇燊䒊鏤仍䒊⿻酤⥜䊨玑瘞갪湡殹⚥ꅾ럊涸
갪湡剤

Em 2020, a FM disponibilizou cerca de MOP350 milhões para 
apoiar 194 projectos de formação de jovens talentos. Deste 
valor, o montante de MOP247 milhões destinou-se a apoiar 
projectos de construção de infra-estruturas de estabelecimentos 
de ensino primário e secundário, nomeadamente através das 
obras de ampliação e remodelação de edifícios escolares. As 
acções emblemáticas que contaram com o apoio da FM foram 
as seguintes:

劥剚倴2020䎃佅䭰4䨾⚥㼭㷸吥涸㛇燊䒊鏤仍䒊
⿻酤⥜䊨玑涸갪湡⺫䭍䡹䎓⚥㷸吥莓仍䒊䊨玑秉
1.49⭚慍⯋痧✳劍ꫭ崎㼭㷸仍䒊⚥㷸䊨玑秉
5,457蠝慍⯋㎗開且翱䗱⚥㷸⚥俒鿈吥莓㣐㘗⥜
裕䊨玑秉3,879蠝慍⯋⟃⿻憚寐⚥㷸꣡㿂薊䩞㷸
吥BCD䏠铭㹔佖䒊䊨玑秉535蠝慍⯋

*R� ������ F� +2� FYWNGZNZ� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX� UFWF� FUTNFW��
nomeadamente, os seguintes projectos de construção e 
melhoria de infra-estruturas educativas: o projecto de 
reconstrução e ampliação dos edifícios escolares do Instituto 
Salesiano de Macau (aproximadamente MOP149 milhões), o 
projecto de ampliação da Escola da Ilha Verde - secção do 
ensino secundário (2.ª fase) (aproximadamente MOP54.57 
milhões), o projecto de renovação dos edifícios escolares do 
Colégio do Sagrado Coração de Jesus (secção chinesa) 
(aproximadamente MOP38.79 milhões) e o projecto de 
alteração das salas de aula dos Blocos B, C e D da Escola de 
Talentos Anexa à Escola Hou Kong (aproximadamente 
MOP5.35 milhões). 

Apoio à construção e melhoria 
de infra-estruturas educativas

佅䴂來肬㛇燊䒊鏤

ꅾ럊㛆肬ꫭ䎃➃䩞涸갪湡⺫䭍慍剚㾝㎗鏪栁鎙
ⷔ“2020ꫭ䎃㥏䚍㕜ꥹ✲㛆鎯鎙ⷔ痧12㾂慍
ꫭ䎃陾佟腋⸂鎯箻鎙ⷔ䣔牝⚥㕜俒⻋䌢陏麨垦
䊨玑20ヰ䎃禺崞㹻㕜䞕䧃㕜䞕灇绢棵
2020慍⚥荞黇ⶾ倞ⶾ噠㣐飓瘞

Houve ainda outras actividades relevantes executadas em prol 
da formação de jovens talentos, nomeadamente o “Plano de 
Incentivo a Convenções e Exposições de Macau”, o “Programa 
de Formação da Juventude Feminina em Assuntos 
Internacionais, 2020”, o “12.º Plano de Formação em Debate 
Político para Jovens de Macau”, a série de actividades 
comemorativas do 20.º aniversário do “Exame de Avaliação de 
Conhecimentos sobre a Cultura Chinesa”, o Curso Avançado 
sobre a Situação Actual da Pátria “Amar a Pátria e a Família” 
e o Concurso de Empreendedorismo e Montagem de 
Negócios 2020.

Formação de jovens talentos㛆肬ꫭ䎃➃䩞갪湡
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Prestação de maior atenção aos assuntos juvenis
Formação de novos talentos para construir um futuro melhor
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Projecto de Promoção de Artistas de Macau: 
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慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ�2020
Relatório de Actividades Anual da Fundação Macau 2020

5WTRT«§T�IJ�JXYZITX�FHFIRNHTX�J�HNJSY±ȁHTX
Integração dos recursos culturais e históricos de Macau
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Em simultâneo, para divulgar e incentivar estudantes e 
docentes de Macau a aproveitarem mais os recursos 
disponíveis no website cultural-histórico “Memória de Macau”, a 
FM realizou 10 sessões da “Palestra Escolar” entre Outubro de 
2020 e Janeiro de 2021, abordando temas relacionados com 
os costumes locais, a evolução urbana, as características 
arquitectónicas, a cultura e as artes de Macau, com a 
participação total de mais de 750 estudantes.

O website cultural e histórico “Memória de Macau” entrou em 
KZSHNTSFRJSYT� JR� �� IJ� &LTXYT� IJ� ����� J�� FY� FT� ȁSFQ� IJ�
2020, registou um total de 1.13 milhões de visitas e contou com 
3.5 mil pessoas inscritas como membros. Foram publicadas 
1,776 postagens na página “Memória de Macau” em 3          
redes sociais, cujo conteúdo abrangeu nomeadamente 
acontecimentos memoráveis que ocorreram em determinado 
dia em diferentes épocas, festividades, medicina e prevenção 
de epidemias e interacção com a população online. A página 
“Memória de Macau” no Facebook, no Instagram e no Wechat 
tem 10,909, 6,360 e 5,319 seguidores, respectivamente. A FM 
criou também uma conta pública individual para divulgar as 
novidades da “Memória de Macau”, dando a conhecer a história 
e a cultura desta pequena cidade de Macau através de textos 
pequenos a publicar diariamente na conta, contando já com 
534 “amigos”.  

Em 2020, a FM continuou a proceder à recolha e organização 
dos elementos exibidos no website “Memória de Macau” e 
concluiu o tratamento de mais de 1.5 mil elementos, tendo 
dado início também à recolha de dados históricos junto das 
escolas locais através do plano-piloto “Memória Escolar”.

侮ざ⿻䲀䑞劥㕼俒⻋
Organização, integração e divulgação
dos recursos culturais locais
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捀䭰糵䲀䑞慍鎹䥊俒〷笪涸Ⰹ㺂劥剚⯓䖕莊鳵
10갪箁♳崞⺫䭍3갪㕬晚䗚꧌⿻笪♳䫏牱�갪♶
ず⚺겗涸㉏瘸麉䨡⟃⿻3갪箁♳䲀䑞崞⟃㢵⯋涸
倰䒭ぢ䋑字㣐滞兜⿻㖈㖒〷俲ざⰟ䒸鹬3蠝➃妄
莅〥㢫俒〷笪⯓䖕䲀ⴀ�갪㼠겗箁♳㾝錒⿻〡鶤
娜〷暶箉懳錒ꆀ秉8,500➃妄

莅姽ず儘捀鹎♧姿䲀䑞ㄤ렽⺑䌌欰㊥欽慍鎹䥊
俒〷笪涸须彂劥剚倴2020䎃10剢荛2021䎃1剢劍
Ⱏ莊遤10㜥吥㕨闍䏠㕠粕괐⤺字䞕㙹䋑隶鼄暶
蒀䒊眡俒⻋谁遯涸⚺겗鹬750⡙㷸欰ⴀ䌏《䖤갸
劍涸佪卓
慍鎹䥊俒〷笪畀倴2019䎃8剢6傈䲀ⴀ荛2020
䎃䏁笪畀懳錒ꆀ麨113蠝妄鏽ⱁ剚㆞剤3,500そⰦ
3⦐爢❜㯯넓䎂〵䎃Ⱏ涮⡑1,776䋫俒巒覈殹䎃
➛傈眏䣔渿✲ꄴ派氋⿻箁♳✽瘞㢵⯋Ⰹ㺂ꡠ
岤➃侸ⴕⴽ捀Facebook㼠갤10,909➃Instagram 
6,360➃䗏⥌5,319➃⚛䲀ⴀ䗏⥌⦐➃贫慍鎹䥊
䘰鎝嫦傈捀隡罏鷑♳㼭㙹娜〷俒⻋须鎝Ⱏ534➃
⸈捀㥪
姽㢫劥剚劥䎃䏞䭰糵佐꧌⿻盘椚慍鎹䥊涸㾝ㅷ
㸤䧭✫馄麕1,500瘘须俲⚛鷴麕㾝吥㕨鎹䥊鑑뀿
鎙ⷔ佐꧌吥〷须俲

Para divulgar, de forma contínua, o website cultural-histórico 
“Memória de Macau”, a FM realizou 10 eventos online, incluindo 
3 eventos de recolha de imagens e votação online, 4 jogos de 
perguntas e respostas online sobre diferentes temas e 3 
actividades de divulgação online, dando a conhecer, de forma 
IN[JWXNȁHFIF��¤�UTUZQF«§T�IJ�2FHFZ�F�HZQYZWF�J�F�MNXY·WNF�IJ�
Macau, tendo atraído mais de 30 mil participantes. Além disso, 
realizaram-se 3 exposições temáticas online no website 
cultural-histórico “Memória de Macau” e uma série de vídeos 
sobre a história oral, com um total de 8.5 mil visitas. 

<JGXNYJ�HZQYZWFQ�MNXY·WNHT�
“Memória de Macau”

慍鎹䥊俒〷笪
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5WTOJHYT�IJ�*IN«§T�J�5ZGQNHF«§T 
da “Colectânea das Crónicas 
das 10 Artes e Cultura 
(MNSJXF�ƈ�9TRTX�IJ�2FHFZƎ

⼧鿈俒谁꧌䧭䘋剅˙��慍⽷管糡䊨⡲

劥剚倴2012䎃莅㕜㹻俒⻋ㄤ假麉鿈字停字俒谁涮
㾝⚥䗱伟䩛㉬⼧鿈俒谁꧌䧭䘋剅˙慍⽷㣐㘗
管糡ⴀ晝갪湡傌㖈䵻佹劥㕼字谁遯⥃隌⫄窡俒
⻋劥剚莅俒⻋ㄤ假麉鿈字停字俒谁涮㾝⚥䗱倴�
剢莊遤㻤珳剚陾㽠շ⚥㕜刼谁갉坿꧌䧭˙慍⽷ո鹎
遤穅㻤⟃⿻㼩շ⚥㕜䨡刼갉坿꧌䧭˙慍⽷ոㄤշ⚥
㕜字停字莻骪꧌䧭˙慍⽷ո鹎遤ⴲ㻤ぐ⽷㖳갫
ⵄ栽䖤鸒麕
姽㢫劥剚倴10剢莊遤շ⚥㕜字停字㐼坿刼꧌䧭˙
慍⽷ո⚥劍剚陾ꅾ럊騈鹎鑪⽷籏管鱀鿈㼠㹻㼩俒
劥涸䠑鋅갸鎙2021䎃⚥㸤䧭⥜佖珳⚛鹎Ⰵ穅㻤

O Projecto de Edição e Publicação da “Colectânea das 
Crónicas das 10 Artes e Cultura Chinesa – Tomos de Macau” é 
uma iniciativa conjunta da FM e do Centro de Desenvolvimento 
das Artes e Cultura Étnicas e Folclóricas do Ministério da 
Cultura e Turismo da China que teve início em 2012 e tem como 
objectivo salvaguardar e preservar as artes e a cultura 
folclórica tradicional de Macau. Tiveram lugar, em Janeiro de 
������[¥WNFX�WJZSN¹JX�UFWF�WJ[NX§T�ȁSFQ�IF�TGWF�ƍ(FS«¹JX�IJ�
Quyi Chinês – Tomo de Macau” e revisão preliminar das obras 
“Canções de Ópera Chinesa – Tomo de Macau” e “Dança 
Popular e Folclórica Chinesa – Tomo de Macau”, tendo estas 
obras obtido grande aceitação e grande sucesso.

Em Outubro, a FM convocou uma reunião intercalar sobre os 
trabalhos de edição e publicação da obra “Música Instrumental 
Étnica e Folclórica da China – Tomo de Macau”, permitindo a 
troca de ideias entre editores desta obra. Prevê-se a 
XZGRNXX§T�IT�YJ]YT�WJ[NXYT�IJXYF�TGWF�¤�FUWT[F«§T�ȁSFQ�UFWF�
meados de 2021. 

劥剚莅䑞匌溁爢剚猰㷸歲耢ざ剚껻度㣐Ⱇ俒⫄㯯
꧌㕰慍爢剚猰㷸㷸剚耢ざ⚺鳵涸“2020礡度慍㣐
抓⼦㷸遯灇鎣剚倴1剢11傈荛12傈㖈幀㖕莊遤⢵荈
礡度慍♲㖒70㢵そ㼠㹻㷸罏莅剚㕠粕幀⻋礡度慍
ⶾ倞ざ⡲⸂䩧鸤⚆歲剓䓽抓⼦涸⚺겗捀礡度慍
㣐抓⼦涮㾝䒊鎊桐瘼

Com a co-organização da FM, Guangdong Federation of Social 
Sciences, Hong Kong Ta Kung Wen Wei Media Group e 
Associação de Ciências Sociais de Macau, esta conferência 
teve lugar em 11 e 12 de Janeiro de 2020, em Shenzhen, e 
contou com a participação de mais de 70 académicos e peritos 
de Guangdong, Hong Kong e Macau que debateram questões 
relacionadas com o tema “Cooperação Inovadora entre 
Guangdong, Hong Kong e Macau e Construção Conjunta de 
Uma Baía Mais Próspera do Mundo” tendo sido apresentadas 
sugestões para o desenvolvimento da Zona da Grande Baía. 

Conferência Académica da 
Zona da Grande Baía 
,ZFSLITSL�-TSL�0TSL�
Macau, 2020

2020礡度慍㣐抓⼦㷸遯灇鎣剚
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劥剚 2 0 2 0䎃鼩莊鳵✫շ慍竤憘爢剚涮㾝㜡デ�������������
2018-2019ո2019慍话淼剅倞剅涮遤⭑䒭饬
幀㖕ⴀ䌏痧♲㾂礡度慍㣐抓⼦俒㷸㾝䂾剚⟃⿻歋
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飓갼栁冸痧3㾂㣐飓㉬⭑䒭

Em 2020, a FM organizou a cerimónia de lançamento do 
“Relatório Anual sobre a Economia e Sociedade de Macau 
2018-2019” (Livro Azul de Macau, 2019) e enviou 
representantes para participar na 3.ª Cimeira do 
Desenvolvimento da Literatura da Zona da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau (Shenzhen) e na cerimónia de 
atribuição de prémios da 2.ª edição do Concurso de Literatura 
Online “Taça da Zona da Grande Baía” e abertura da nova 
edição do concurso, promovida pela Shenzhen Federation of 
Literary and Art Circles e organizada pela Shenzhen Writers 
Association, Hong Kong Writers Association, China Literature 
Limited e FM.

Outras actividadesⰦ➮崞
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ⴀ晝䧭卓
Lançamento de novas 
TGWFX�FHFIRNHFX
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歋劥剚莅爢剚猰㷸俒桐ⴀ晝爢ざ⡲ⴀ晝䊺⯓䖕ⴀ晝
48珏剅硃㖈慍ㄤⰉ㖒ず儘涮遤Ⰹ㺂巒覈慍涸
俒㷸娜〷爢剚佟屛竤憘岁䖒瘞㢵⦐걆㚖竸ざ
ツ植慍➃俒爢剚猰㷸涸灇瑖宐䎂
2020䎃䏞ⴀ晝✫շ慍暶ⴽ遤佟⼦㛇劥岁鍑區Э用
岁胝兞ㄤ用岁⾲䠑涸䱳瑖ո⿻շ慍暶ⴽ遤佟⼦屛椚
垸䒭灇瑖ո

Esta colecção resulta de uma iniciativa conjunta da FM e da 
Social Sciences Academic Press (China) e conta actualmente 
com 48 obras integradas, que foram distribuídas 
simultaneamente em Macau e no Interior da China. Os seus 
conteúdos abrangem as áreas da literatura, história, 
XTHNJIFIJ��UTQ±YNHF��JHTSTRNF�J�)NWJNYT�IJ�2FHFZ�J�WJȂJHYJR�T�
sucesso obtido com os estudos das ciências sociais realizados 
nesta região. 

Em 2020, foram lançadas, desta colecção, as seguintes obras: 
“Analisando a Lei Básica da RAEM – Uma Abordagem sobre o 
Contexto e a Intenção Legislativa” e “Um Estudo sobre o 
Modelo de Governação da RAEM”.

(TQJH«§T�ƍ*XYZITX�XTGWJ�
Macau”

慍灇瑖〟剅
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Esta colecção é editada conjuntamente pela FM e Social 
Sciences Academic Press (China) e distribuída simultaneamente 
em Macau e no Interior da China. As 27 obras já lançadas que 
fazem parte desta colecção são de autoria de vários académicos 
e juristas que têm conhecimentos profundos sobre diferentes 
ramos do Direito de Macau e compreendem duas vertentes 
principais: “Principais Ramos do Direito” e “Regimes Jurídicos 
Relevantes”, com o objectivo de apresentar e explicar, de forma 
abrangente, as leis vigentes de Macau. 

Em 2020, foram lançadas, desta colecção, as seguintes obras: 
“Princípios Gerais do Direito Civil e da Parte Geral do Código 
Civil de Macau (Volume II)” e “Introdução ao Direito do Trabalho 
de Macau”.

Colecção de Textos Jurídicos 
da RAEM

慍暶ⴽ遤佟⼦岁䖒〟剅
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ꅾ럊须⸔갪湡
&H«¹JX�JRGQJR¥YNHFX�VZJ�
contaram com o apoio da FM
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Em 2020, no que diz respeito aos apoios dedicados à 
promoção e desenvolvimento de estudos académicos e 
HNJSY±ȁHTX�� F� +2� FYWNGZNZ� HJWHF� IJ� 245������ RNQM¹JX����������         
a associações para a realização de 169 actividades destinadas 
a promover o desenvolvimento contínuo de difrentes áreas 
académicas: social, económica, jurídica e política de Macau.

5WTRT«§T�IJ�JXYZITX�FHFIRNHTX�J�HNJSY±ȁHTX
.SYJLWF«§T�ITX�WJHZWXTX�HZQYZWFNX�J�MNXY·WNHTX�IJ�2FHFZ
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慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ⡮㕜㸪谁遯⛓假汚髖㾝�
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: 
Exposição “Os Traços do Percurso Artístico de U Kuok Wang”
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䲀䑞俒⻋谁遯䲿⼮➃俒稇귢 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020

俒谁갪湡
Actividades culturais e artísticas01

慍㛇ꆄ剚倴2020䎃莊鳵5㜥慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ
㾝錒3㜥慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ㾝錒⿻5갪ꂂ㤛
崞捀劥㖒谁遯㹻䲿⣘❜崩㷸绢⿻莅䋑字㣐滞✽
涸堥剚⚛捀㾝谁遯㹻ⴀ晝慍谁遯㹻〟剅Ⱏ
鎙鹬2,600➃妄莅鑬䞕㥶♴

Em 2020, a FM organizou 5 exposições integradas no 
“Projecto de Promoção de Artistas de Macau” com o 
lançamento das respectivas publicações integradas na “Série 
de Obras de Artistas de Macau”, 3 exposições integradas no 
“Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau” e 5 
actividades complementares, contando com a participação 
total de mais de 2,600 pessoas conforme o mapa seguinte:

Projectos de promoção 
de artistas

谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ

慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ哀话岚㟯麥匌銯
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: Exposição 
de Obras de Leong Lam Bo - Modao Coisas

㾝錒傈劍
Data

㾝錒そ珖
Exposição

ꂂ㤛崞
Actividade complementar

19-29/06 - - -

慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ灝燺遤Эꡠ奚僅殥㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: Exposição 
de Pintura de Kuan Kun Cheong – Caminhar para Frente

24/06-03/07 - - -

慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ憚寐⡲㟯㻨僱㿋Э䘋ꆎ⡲ㅷ㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: Exposição 
de Obras de Daniel Fok Chi Chiu – Montanha de 
Primavera em Tinta

03-12/07 - - -

慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ뒪㿋䭫䱆Эꡠ⨀欰剅殥㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: Exposição 
IJ�5NSYZWF�J�(FQNLWFȁF�IJ�0ZFS�<FN�8FS�5JLZJ�ƈ�>FXMFS

㻨䠑蔅둷㕜殥鋷㶩䊨⡲㖷
4ȁHNSF�UFWF�UFNX�J�ȁQMTX�ƍ5NSYZWF�(MNSJXF�IJ�5¥XXFWTX�
e Flores”02-14/09

慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔず㞔ㄤ⯕Э㷆莞殹➿梯槵谁遯㾝
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: 
Exposição de Arte em Vidro Contemporânea de Meng 
Shu - À Poeira, À Luz

㷆莞殹➿梯槵谁遯ⶾ⡲ⴕ❧剚
Sessão de partilha de experiências artísticas “A Arte 
em Vidro Contemporânea de Meng Shu”20-30/10

慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ痧✳魨Эゟ併䢵⡲ㅷ㾝
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: 
*]UTXN«§T�IJ�4GWFX�IJ�3L�2FS�<FN�ƈ�8JLZSIF�5JXXTF

ꤲ櫙䕙粭鋷㶩䊨⡲㖷
<TWPXMTU�UFWF�UFNX�J�ȁQMTX�XTGWJ�F�FWYJ�IJ�HJW¦RNHF�
colorida02-14/12

慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ⡮㕜㸪谁遯⛓假汚髖㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: Exposição 
ƍ4X�9WF«TX�IT�5JWHZWXT�&WY±XYNHT�IJ�:�0ZTP�<FSLƎ

⡮㕜㸪谁遯⛓假ⶾ⡲ⴕ❧剚
Sessão de partilha de experiências artísticas “O 
5JWHZWXT�&WY±XYNHT�IJ�:�0ZTP�<FSLƎ

24/09-04/10

慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ䗏⯕Э랫㼭⪂⡲ㅷ㾝
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: 
Exposição de Obras de Lai Sio Kit - Brilho Através da 
Sombra

䗏⯕Э랫㼭⪂⡲ㅷ㾝ⶾ⡲ⴕ❧剚
Sessão de partilha de experiências artísticas “Obras 
de Lai Sio Kit - Brilho Através da Sombra”

11-23/08
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2020䎃痧8㾂慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀⰟ剤13⦐Ⰵ
鼇갪湡⿻1⦐暶ⴽツ桐갪湡ざⰟ68㜥怵ⴀ㔔「氋䞕
䕧갠Ⱖ⚥11⦐갪湡䒂劍荛2021䎃莊遤1⦐갪湡《嶋
倴劥䎃䏞㾝涸怵ⴀ갪湡鑬䞕㥶♴

.SNHNFQRJSYJ��F�+2�JXHTQMJZ����JXUJHY¥HZQTX�UFWF�NSYJLWFW�F�
��n� JIN«§T� ITX� ƍ*XUJHY¥HZQTX� IF� +2� UFWF� TX� (NIFI§TXƎ� J�
UWJYJSINF�WJFQN_FW���JXUJHY¥HZQT�JXUJHNFQ�JR�������SZR�YTYFQ�
IJ� ��� XJXX¹JX�� &QN¥X�� IJ[NIT� FT� NRUFHYT� JUNIRNHT�� ���
JXUJHY¥HZQTX� KTWFR� FINFITX� UFWF� ����� J� �� KTN� HFSHJQFIT��
&XXNR��KTWFR�FUJSFX�WJFQN_FITX�TX�XJLZNSYJX�JXUJHY¥HZQTX�

Espectáculos da FM para 
os Cidadãos

慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀ

շⱵ➫涸넞㿋ո㷸吥⿻爢⼦䊣怵
&UWJXJSYF«§T�NYNSJWFSYJ�JR�JXHTQFX�J�GFNWWTX�HTRZSNY¥WNTX�
“O Monte de Lumi”

慍瀖걧Ⱇ爢谁遯俒⻋㕰넓
Associação De Arte e Cultura-Comuna de Pedra

傈劍
Data

崞そ珖
Espectáculo

怵ⴀ㕰넓
Entidade apresentadora

08/07-10/12

շ殹듙㶩麂鋅娦牟ո欰ㄐ來肬ⷜ㜥怵ⴀ
“Pato, Morte e a Tulipa - Educação sobre a Vida 
no Teatro”

㣐罉롗⯥留䨡ⷜ㕰
Big Mouse Kids Drama Group

19/11-
28/01/2021

Acção de intercâmbio entre 
UWTȁXXNTSFNX�IT�XJHYTW�
turístico e do sector cultural 
do Interior da China, Hong 
Kong e Macau “XVI Jornada 
pela Arte • Anhui”

痧16㾂谁嵳崩ꆄ˙繡㥪㸞䗩”
2020䎃Ⰹ㖒莅度慍俒⻋ㄤ假麉歲❜崩崞

歋俒⻋ㄤ假麉鿈㸞䗩溁➃字佟䏎耢ざ⚺鳵㕜ꤎ
度慍✲鳵Ⱇ㹔佅䭰慍⚥耢鳵㹒俒鿈竤憘鿈⿻
劥剚⼿鳵涸谁嵳崩ꆄ˙繡㥪㸞䗩Ⰹ㖒莅度慍俒⻋
ㄤ假麉歲❜崩崞倴6剢29傈⟃㖈箁倰䒭莊遤崞
鸒麕㼠겗笪갤ꨣ麉䲀➝箁♳❜崩灇鎣崞瘞䕎䒭
捀Ⰹ㖒莅度慍俒⻋ㄤ假麉歲䵩䒊✽❜崩涸䎂 〵
�
箁♳❜崩灇鎣崞倴6剢30傈莊遤Ⰹ㖒莅度慍俒⻋
ㄤ假麉歲濼そ➃㡦佟䏎㸽㆞㼠㹻㷸罏俒⻋ㄤ假麉
堥圓頾顑➃ꫭ 䎃ㄤ㯯넓㎗频秉200➃ⴀ䌏ⴕ䧭俒⻋
鼍欴穉假麉穉⿻谁遯穉♲⦐⚺겗鹎遤❜崩慍ⴕ
剚㜥鏤倴慍㛇ꆄ剚剚陾㹔53そ慍➿邍ⴕⴽ⡲箁
♳⚺겗涮鎊⿻❜崩灇鎣

Esta acção de intercâmbio, promovida pelo Ministério da 
Cultura e Turismo da China e Governo Popular Provincial de 
Anhui, com a colaboração do Departamento de Propaganda e 
Cultura e Departamento de Economia do Gabinete de Ligação 
do Governo Central na RAEM e FM, teve lugar em 29 de Junho 
por meio de videoconferência, com o objectivo de oferecer 
RFNX� TUTWYZSNIFIJX� IJ� NSYJWH¦RGNT� UFWF� UWTȁXXNTSFNX� IT�
sector turístico e do sector cultural do Interior da China, Hong 
Kong e Macau. 

No dia seguinte, cerca de 200 pessoas, incluindo 
representantes do sector turístico e do sector cultural, dos 
governos e dos órgãos de comunicação social do Interior da 
(MNSF�� -TSL� 0TSL� J� 2FHFZ�� WJXUTSX¥[JNX� IFX� NSXYNYZN«¹JX�
culturais e turísticas, académicos e jovens convidados, 
reuniram-se online para troca de ideias sobre três temas: 
património cultural, turismo e arte. Para participar nesta 
reunião online, os 53 representantes de Macau vieram à FM 
para apresentar os seus comunicados e trocar ideias com os 
participantes de Hong Kong e do Interior da China.

Divulgação das artes e cultura
Promoção da formação humanista
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劥剚倴1剢6傈荛11傈莊鳵剅殥㺕蚛角˙瓞䣔䒒鯺䞕
Ղ剅殥ꤲ櫙㾝㾝ⴀ䑞匌衽そ剅殥谁遯㹻鹬70䌴剅
殥礶ㅷ⟃⿻廪⽂尪ꋜ㸽瓞濼そ㣐䌌醢⡲涸40⟝礶
ㅷꋜ㸽瓞⡲ㅷ雊劥慍錚滞ㅷ隡谁遯㹻涸礶牟㞯歲ㄤ
➃俒䞕䧃姽㢫劥剚莅慍〡鶤娜〷⼿剚倴9剢3傈
荛9傈ざ鳵私䙂⚥㕜➃字䫒傈䨞昰冸⚆歲岁銯倛
䨞昰ⵄ75ヰ䎃㾝錒㾝ⴀ70㢵䌴棇顜娜〷㕬晚鰊
⟃矦僈涸娜〷佦✲ㄤ㕬晚铞僈兜⿻䫒䨞娜〷⸈䓽
䠦㕜⚺纏來肬
�
〥㢫劥剚⯓䖕⼿鳵僤圚蠝ꅽЭ稙犝㙹莅嵳♳窣
笈⛓騟僱괐オ⿶欰Э⡦㢵蕈谁遯㣐㾝⿻♧➿
僻䏞Э佦㹨⽈暟ꤎ询幢➿䋷た剪귇㾝

Com a organização da FM, teve lugar entre 6 e 11 de Janeiro a 
ƍ*]UTXN«§T� IJ� 5NSYZWF�� (FQNLWFȁF� J� (JW¦RNHF� (TRJRTWFYN[F�
ITX����&STX�IT�7JYTWST�IJ�2FHFZ�¤�5¥YWNFƎ�VZJ�WJZSNZ�RFNX�IJ�
��� TGWFX� IJ� UNSYZWF� J� HFQNLWFȁF� IJ� FWYNXYFX� [JYJWFSTX� IJ�
Guangdong e 40 obras de cerâmica produzidas por mestres da 
arte da cerâmica de Changsha, Hunan, permitindo à população 
de Macau apreciarem o mundo artístico de excelentes artistas 
do Interior da China.

A FM e a Associação de História Oral de Macau 
co-organizaram a “Exposição Comemorativa do 75.º 
&SN[JWX¥WNT� IF� ;NY·WNF� IT� 5T[T� (MNS®X� SF� ,ZJWWF� HTSYWF� T�
/FU§T�J�IF�;NY·WNF�2ZSINFQ�HTSYWF�T�+FXHNXRTƎ�VZJ�YJ[J�QZLFW�
entre 3 e 9 de Setembro. A exposição reuniu mais de 70 
KTYTLWFȁFX�MNXY·WNHFX��FHTRUFSMFIFX�IJ�ZRF�GWJ[J�IJXHWN«§T�
da história, com o objectivo de divulgar a história da Guerra 
contra o Japão e promover a educação patriótica. 

Por outro lado, a FM colaborou na organização das exposições “A 
Grande Viagem: A Cidade Proibida e a Rota Marítima da Seda”, 
“Renascer à Brisa da Primavera: Exposição de Arte de He 
Duoling” e “Aparência Majestosa: Trajes dos Imperadores e 
.RUJWFYWN_JX�6NSL�IF�(TQJH«§T�IT�2ZXJZ�IT�5FQ¥HNTƎ�

Outras exposiçõesⰦ➮㾝錒
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「氋䞕䕧갠劥剚莅湱ꡠざ⡲堥圓⼿㉂劥䎃䏞《嶋
莊鳵շ詎嘽㣗谁遯⡲ㅷ㾝ոշ楃谁⫄괐♨匋♨렳
昿㥏⚥㕜殥㾝ո⿻⚥㕜㼱䎃❩ⷜ谁遯㕰邍怵崞������
罜翱嫄猽棇蜓倛猰⯘ꅽ㨗卌㹨⽈暟긭긭询㸻來
谁遯ㅷ㾝㼟䒂劍莊遤

Devido ao impacto epidémico, tendo consultado as entidades 
parceiras e os artistas envolvidos, foi decidido cancelar as 
exposições “Obras Artísticas de Cai Chufu” e “Pintura Chinesa 
do Pai e Filha Ding Jie e Ding Ding”, suspender a deslocação de 
OT[JSX� FWYNXYFX� IF� �UJWF� IJ� 5JVZNR� F� 2FHFZ� UFWF�
FUWJXJSYF«§T�IJ�JXUJHY¥HZQTX�JR�2FHFZ�J�FINFW�F�WJFQN_F«§T�
da “Exposição da Colecção do Moscow Kremlin Museum – 
Tesouro Sagrado”.

Cancelamento, suspensão 
ou adiamento de eventos

갪湡《嶋⿻䒂劍
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Promoção da formação humanista
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俒㷸갪湡
Actividades da Literatura02

歋慍㛇ꆄ剚莅շ慍傈㜡ոざ鳵涸痧25㾂慍⚥㷸
欰隡䖕䠮䗚俒嫲飓갼栁狲倴6剢6傈莊遤劥㾂嫲飓
⟃䧮涸佦ꀀ䞕捀⚺겗렽⺑㷸欰鸒麕⚺겗ꠗ隡⸈
幀✫鍑荈䊹涸佦ꀀ䫉涮㼩佦ꀀ涸䞕䧃劥剚Ⱏ佐ⵌ
26㹻㷸吥370⟨飓⡲ㅷ
姽㢫捀䒂⠽崞涸䧭佪劥剚鼝锞劥㖒⡲㹻饥鹎⚥
㷸吥㕨莅⚥㷸欰ⴕ❧ꠗ隡䗱䖤⿻㻨⡲竤뀿렽⺑㷸
欰⚺ꠗ隡⿻㻨⡲䲀吥㕨ꠗ隡⿻㻨⡲俒⻋劥剚
倴2020䎃11剢荛2021䎃1剢劍Ⱏ莊鳵27㜥闍䏠「
ⵌ㷸欰⦛涸攨捙姹鵔

(TR�F�TWLFSN_F«§T�HTSOZSYF�IF�+2�J�)N¥WNT�IJ�2FHFZ��JXYF�
JIN«§T�IT�ƍ(TSHZWXT�IJ�(TRJSY¥WNTX�1NYJW¥WNTX�UFWF�TX�&QZSTX�
IT� *SXNST� 8JHZSI¥WNT� IJ� 2FHFZƎ�� HZOT� YJRF� KTN� ƍ&RTW� UJQF�
Minha Terra”, recebeu um total de 370 trabalhos candidatos de 
26 escolas de Macau. Teve lugar em 6 de Junho a cerimónia de 
entrega de prémios.

Além disso, com vista a estender o alcance deste concurso e 
despertar o interesse dos estudantes de Macau pela leitura e 
escrita, a FM realizou, entre Novembro de 2020 e Janeiro de 
2021, 27 sessões de “Palestra sobre Leitura e Escrita” e, para 
tal, foram convidados escritores locais para partilhar as suas 
experiências de leitura e escrita com estudantes do ensino 
XJHZSI¥WNT�

Cerimónia de Entrega de 
Prémios da “25.ª Edição do 
Concurso de Comentários 
Literários para os Alunos do 
Ensino Secundário de Macau”

痧25㾂慍⚥㷸欰隡䖕䠮䗚俒嫲飓
劥䎃䏞ꤑⴀ晝鶤8ⱁ慍谁遯㹻〟剅㢫劥剚鼩
莅䑞匌溁⡲㹻⼿剚鑘姐ⶾ⡲㨽㆞剚⿻棟嵳䋑⡲㹻⼿剚
ざ⡲涮遤շ⚥銯鑘姐ոⰟ�劍

Em 2020, além das 8 publicações integradas na “Série de 
Obras de Artistas de Macau”, a FM, em cooperação com o 
Comité de Criações da Associação dos Escritores da Província 
de Guangdong e a Associação dos Escritores de Zhuhai, 
lançou 4 volumes novos da revista “Poesias Chinesa e 
Ocidental”.

Publicações lançadas剅硃ⴀ晝

ꠗ隡俒⻋䲀䑞갪湡
Actividades em prol da divulgação 
da cultura de leitura

03

慍贡亼㕬剅긭捀劥剚ⶾ鏤涸笪♳ꠗ隡䎂 〵〳 ⣘
ꠗ錒涸剅硃⿻劍ⴚ鹬⼪珏捀䲀䑞箁♳ꠗ隡俒⻋⿻䲿
⼮笪畀须彂涸⢪欽桧劥剚劥䎃䏞㨥䲿⣘⯝ꤑ剚㆞
鏽ⱁ涸字笪♳ꠗ隡剪雊Ⱇ滞〳ꦑ儘ꠗ隡ぐ겳㕬
剅劍ⴚ瘞隡暟涸俒Ⰹ㺂⚛穡ざ劥剚♶ず涸笪窄
䎂〵㹒⫄ㄤ➝稲暶蒀禺剅硃2020䎃笪畀倞♳卺涸
㕬剅ㄤ劍ⴚⰟ231ⱁ笪畀懳錒ꆀ麨502,509妄

A biblioteca virtual “MacauData” é uma plataforma de leitura 
online criada pela FM com o objectivo de disponibilizar ao 
público mais de mil publicações e edições periódicas. Em 
2020, a FM deixou de exigir aos leitores a subscrição como 
membro para poder aceder às publicações e edições 
periódicas disponibilizadas na biblioteca, permitindo-lhes ler, 
JR� VZFQVZJW� RTRJSYT� J� HTR� RFNTW� KFHNQNIFIJ�� T� YJ]YT�
completo destas através de internet. Além disso, a FM passou 
a divulgar, em diversas redes sociais, colecções ou 
HTQJHY¦SJFX� HTR� HFWFHYJW±XYNHFX� JXUJH±ȁHFX�� JXYNRZQFSIT� F�
leitura da população. Em 2020, foram disponibilizadas 231 
novas publicações nesta biblioteca e o número de visitas 
atingiu 502,509.

Biblioteca virtual “MacauData”慍贡亼㕬剅긭
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ꅾ럊须⸔갪湡
Acções emblemáticas que 
contaram com o apoio da FM

04
劥剚㖈2020䎃䏞ぢ㾝俒⻋崞갪湡涸爢㕰䪡ⴀ秉
6,400蠝慍⯋Ⱏ佅䭰803갪♶ず겳㘗涸㾝錒邍怵
俒⻋谁遯⿻❜崩涸갪湡殹⚥鯱ꅾ럊涸갪湡剤“2020

憚寐⛓僱㣐㘗禺俒⻋❜崩崞㙹䋑礡ⷜ刼谁
怵2020慍㕜ꥹ瀊晚䕧㾝2020恎㶶✽㾝
Ղ䠦痧⼧㾂ꫭ❜갉坿眏䨡ⷜ鴍蛅랱渱ⷜ㜥怵
ⴀ鎙ⷔ20202020䎃䒾䳓⚥螠㷂鋷俒⻋䲀䑞禺崞
兰ꥻ➃㡦谁遯涮㾝㛆鎯鎙ⷔ랔僊㼭』瘞

Em 2020, a FM atribuiu cerca de MOP64 milhões a instituições 
culturais para apoiar a realização de 803 exposições, 
JXUJHY¥HZQTX� J� FHYN[NIFIJX� IJ� NSYJWH¦RGNT� HZQYZWFQ� J� FWY±XYNHT��
sendo de destacar os seguintes eventos: a actividade de 
intercâmbio cultural de grande escala “A Primavera de Hou Kong, 
����Ǝ�� T� ƍ,WFSIJ� *XUJHY¥HZQT� IJ� 6Z^N� J� �UJWF� (FSYTSJSXJ��
2020”, o “Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau, 
2020”, a “Exposição Interactiva de Caracteres Chineses – Amor”, 
T�ƍ���~�+JXYN[FQ�IJ�2¾XNHF�2>84Ǝ��T�ƍ5QFST�IJ�&UWJXJSYF«§T�ST�
Teatro Caixa Preta do Teatro de Lavradores, 2020”, uma série de 
actividades de divulgação da tradição chinesa de respeito pelos 
ascendentes, o “Plano de Formação e Desenvolvimento das 
5JXXTFX� HTR� )JȁHN®SHNF� 2JSYFQƎ� J� TX� ƍ*SHTSYWTX� FT� +NR� IF�
Tarde”.
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Divulgação das artes e cultura
Promoção da formação humanista

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔず㞔ㄤ⯕Э㷆莞殹➿梯槵谁遯㾝�
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: Exposição de 
Arte em Vidro Contemporânea de Meng Shu - À Poeira, À Luz

慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ�2020
Relatório de Actividades Anual da Fundação Macau 2020

Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada
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Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

⤛鹎❜崩ざ⡲涮䳸䎂〵⡲欽 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020

Entre 18 e 22 de Novembro de 2020, a FM efectuou uma nova 
visita à Escola Primária Daxie na Aldeia de Bingmei, no 
Condado de Congjiang da Província de Guizhou. Esta escola, 
cuja construção contou com o apoio da FM, entrou em 
funcionamento no ano lectivo 2019/2020, contando neste 
momento com 427 estudantes divididos em 13 turmas. A 
escola tem quatro edifícios: edifício pedagógico, edifício 
residencial para estudantes, edifício residencial para 
professores e cantina para estudantes. A escola está equipada 
com laboratórios, salas de livros e leitura, salas de música e 
IFS«F��XFQFX�IJ�HTRUZYFITWJX�J�XFQFX�IJ�NST[F«§T�HNJSY±ȁHF��
tratando-se da escola mais equipada no Condado de 
Congjiang e um bom exemplo de apoio ao combate à pobreza. 
A entrada em funcionamento desta escola resolveu a 
INȁHZQIFIJ� ITX� JXYZIFSYJX� IFX� FQIJNFX� JS[TQ[JSYJX� IJ� NW� ¤�
escola, diminuindo a diferença entre os recursos pedagógicos 
disponibilizados nas zonas urbanas e nas zonas rústicas com 
INȁHZQIFIJX�ȁSFSHJNWFX�

Ⰹ㖒Ⱇ渤ざ⡲갪湡
Projectos de cooperação de interesse 
público com o Interior da China

01

劥剚倴2020䎃6剢莅顜䊝溁䖰寐簖➃字佟䏎砞縭շ慍
㛇ꆄ剚佅䭰㾝䍲䪜갪湡⼿陾ո歋劥剚须⸔⚥㕜
婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚倴䖰寐簖㾝꧌㊥䊨玑Э⸔聃
遤ㄤ遺嵮搂ꥻ燘갪湡Ⱏ鎙捀䖰寐簖秉200そ聃
ꥻ➃㡦⢆䨥⸔聃㐼100そ婫氭➃㡦飑縨ꨶ鰶喱⟃
⿻捀1,000䨩顇㔮婫氭➃㹻䏭⯝顥㸞酤尛嵮鏤⪔⿻ꂂ
⪔搂ꥻ燘鰊Ⱘ갪湡䊺倴2020䎃㸤䧭

劥剚倴2020䎃11剢18荛22傈㔐鏞顜䊝溁䖰寐簖罌
㻌 歋 劥 剚 䴂 䒊 涸 ⚋ 㧶 ꔩ 㣐 娡 㼭 㷸鑪 吥 䊺 倴
2019/2020㷸䎃䫏Ⰵ⢪欽植剤13⦐棵Ⱏ427そ㷸欰
㷸吥鏤剤來㷸垜㷸欰㺋莓垜來䌌㺋莓垜㷸欰굺㛔
ぐ♧䍢⚛ꂂ⪔垦彋⻋涸㻜뀿㹔㕬剅㹔갉坿莻骪㹔
ꨶ舡㹔猰ⶾ來㹔瘞僽湡䖰寐簖來㷸鏤⪔剓뢶
涸勠秹㼭㷸⚛䊺䧭捀慍䍲䪜涸垺匢䊨玑鑪吥涸
䒊䧭ⴗ㻜鍑对✫㣐娡ぐ䎃秹㷸欰♳㷸黇♳㷸ꨈ涸
㉏겗❠簮㼭✫幀䏞顇㔮勠㻡莅㙹䋑來肬须彂涸䊴騅

Em Junho de 2020, a FM celebrou um protocolo de cooperação 
com o Governo Popular do Condado de Congjiang da Província 
de Guizhou de acordo com o qual, a FM atribuiu apoios 
ȁSFSHJNWTX� ¤� (MNSF� +TZSIFYNTS� KTW� )NXFGQJI� 5JWXTSX� UFWF� T�
desenvolvimento da “Acção Colectiva de Caridade – Apoio aos 
)JȁHNJSYJX� &ZINYN[TXƎ� J� IT� UWTOJHYT� ƍ(FXF� IJ� 'FSMT� XJR�
'FWWJNWFX�&WVZNYJHY·SNHFXƎ��&XXNR��JR�������F�+2�IJZ�FUTNT�F�
����UJXXTFX�UTWYFITWFX�IJ�IJȁHN®SHNF�FZINYN[F�SF�FVZNXN«§T�IJ�
FUFWJQMTX� FZINYN[TX�� F� ���� UJXXTFX� HTR� IJȁHN®SHNF� K±XNHF� SF�
aquisição de cadeiras de rodas motorizadas e a mil famílias na 
instalação de equipamentos auxiliares em casa de banho, 
eliminando as barreiras arquitectónicas. 

Acções de apoio ao combate 
à pobreza no Condado de 
Congjiang da Província de 
Guizhou

顜䊝溁䖰寐簖䪜顇䍲䪜갪湡

㕬晚⢵彂⸂㜡
Fonte da imagem: Exmoo News
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Cooperação com a China 
Soong Ching Ling Foundation

莅⚥㕜㸢䣔룲㛇ꆄ剚ざ⡲갪湡

劥剚荈2012䎃饱莅⚥㕜㸢䣔룲㛇ꆄ剚ざ⡲㾝禺
Ⱇ渤崞稡鎙须⸔ꆄ겙鹬1.36⭚⯋➃字䍤劥剚须⸔
涸10䨾㮓䎓⥃⨴ꤎ䊺剤6䨾䫏Ⰵ⢪欽植姻鹎遤廪⻍
溁⚸寐〡䋑銯询荈屛⼦齡刼䋑ꨣ⽂溁䗞㸪䊝ㄤ倞
毐欰欴䒊鏤Ⱕ㕰ㄤ歊⼧㔋䌌㮓䎓⥃⨴ꤎ䴂䒊䊨玑
姽㢫2020䎃糒糵㛂遤㷸來肬䊨⡲罏㛆鎯⿻❜崩갪
湡䊺倴顜䊝溁㻞㢚㔐停荈屛⼦Ⰹ褑〢荈屛⼦䑞
銯㡭停荈屛⼦꤆銯溁ꫭ 嵳溁⻍❩䋑♳嵳䋑⿻慍
ⴕⴽ㾝16劍䎓⯥㕨吥ㄤ남䎍來䌌㛆鎯⟃⿻16
劍❜崩✽鏞崞⚛稡鎙捀Ⰹ㖒竤憘妁涮麨涸簖䋑䯪
飨240鰘䚊佹佹隌鮦⟃⿻捀ꫭ嵳溁嵳匌䋑屎⻍溁飬
涽簖ꄴꤎ飑縨ꄴ派鏤⪔

Desde 2012, a FM tem vindo a lançar diversos projectos de 
cooperação de interesse público com a China Soong Ching 
Ling Foundation e o valor total investido atingiu CNY136 
milhões. De entre os 10 hospitais de cuidados materno-infantis, 
cuja construção conta com o apoio da FM, 6 já entraram em 
funcionamento. Estão ainda em construção os hospitais de 
cuidados materno-infantis no Município de Danjiangkou da 
Província de Hubei, no Município de Naqu do Tibete, na 
Prefeitura Autónoma Dehong Dai e Jingpo da Província de 
Yunnan e na Divisão 14.ª de Hetian do Corpo Militar de 
Produção e Construção de Xinjiang.

Além disso, foi dada continuidade às acções de formação para 
os trabalhadores do ensino pré-escolar. Neste âmbito, 
realizaram-se 16 actividades de intercâmbio e visitas 
recíprocas e 16 cursos de formação para directores e 
professores distintos de jardins-de-infância que decorreram 
em Guizhou, Ningxia, Mongólia Interior, Guangxi, Shaanxi, 
Qinghai, Pequim, Xangai e Macau. Foi dado também apoio à 
aquisição de um total de 240 ambulâncias para os condados e 
municípios economicamente menos desenvolvidos do Interior 
da China, assim como à aquisição de equipamentos clínicos 
para os hospitais do Município de Haidong da Província de 
Qinghai e do Condado de Zanhuang da Província de Hebei.

Cooperação com a Chinese 
Foundation for Lifeline Express

莅⚥螠⨴䐁䘰鮦㛇ꆄ剚ざ⡲갪湡

捀⢪Ⰹ㖒顇㔮涸涯Ⰹꥻ䝖罏䖤ⵌ⯝顥屛派佖㊥Ⱖ欰
崞颶稇ず儘捀Ⰹ㖒竤憘妁涮麨㖒⼦䲿⣘黠ⴗ涸ꄴ派
佅䴂捀殹㖒㾀字䲿⣘〳ꬒ涸ꄴ派⥃ꥻ劥剚荈2013
䎃饱莅⚥螠⨴䐁䘰鮦㛇ꆄ剚ざ⡲须⸔Ⰹ㖒⨴䐁䘰
鮦滚猰抡鮦ꄴꤎ剪⿻鮦涸侮⥜⚛捀⚥螠⨴䐁
䘰鮦涯Ⰹꥻ屛派⚥䗱飑縨鏤⪔⿻㛆鎯滚猰ꄴ欰鹎遤
涯Ⰹꥻ屛派䩛遯须⸔ꆄ겙Ⱏ鎙5,100蠝⯋➃字䍤갪
湡稡鎙䊺㸤䧭鹬10,520⢿涯Ⰹꥻ䗂僈䩛遯䒊用✫7
䨾⨴䐁䘰鮦涯Ⰹꥻ屛派⚥䗱⟃⿻㛆鎯✫12そꄴ欰
2020䎃劥剚须⸔⚥螠⨴䐁䘰鮦㛇ꆄ剚300蠝⯋➃字
䍤倴屎⽂溁♲䃚䋑㾝⨴䐁䘰鮦滚猰抡鮦ꄴꤎ
剪

Com o objectivo de oferecer tratamento gratuito aos doentes 
com cataratas que vivem nas zonas mais pobres do Interior da 
China, de modo a melhorar a qualidade de vida e as suas 
condições de saúde, em 2013, a FM lançou uma cooperação 
com a Chinese Foundation for Lifeline Express no sentido de 
apoiar os serviços hospitalares de oftalmologia dos “Expressos 
IJ� 8F¾IJƎ�� F� RFSZYJS«§T� J� WJUFWF«§T� IJ� HTRGTNTX�� F�
aquisição de equipamentos clínicos para os centros de 
tratamento de cataratas e a formação de médicos 
oftalmologistas especialistas em cirurgia às cataratas, sendo o 
valor total investido de CNY51 milhões. Até agora, com o apoio 
da FM, realizaram-se 10,520 cirurgias às cataratas, 12 médicos 
oftalmologistas obtiveram aprovação para poderem operar 
doentes às cataratas e foram criados 7 centros de tratamento 
de cataratas.

Em 2020, a FM disponibilizou uma nova verba de CNY3 
milhões para apoiar os serviços hospitalares de oftalmologia 
ITX�ƍ*]UWJXXTX�IJ�8F¾IJƎ�FXXNR�HTRT�F�HWNF«§T�IJ�ZR�HJSYWT�
de tratamento de cataratas, ambos no Município de Sanmenxia 
da Província de Henan.

Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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㢫㖒㷸欰栁㷸ꆄ
Bolsas de estudo destinadas a 
estudantes do exterior

02
2020䎃劥剚糒糵ぢ⢵荈袖铃禺㕜㹻秝碜嫲❏❏
崎㖒⼦♧䌟♧騟屡箁㕜㹻䧴㖒⼦涸㷸欰瘞涮佞栁
㷸ꆄ佅䭰Ⱖ⢵慍㽠隡넞來铭玑2020䎃Ⱏ剤96➃栽
栁栁㷸ꆄ涸涮佞剤⸔⸈䓽劥慍莅袖铃禺㕜㹻⿻❏崎
㖒⼦⛓涸耢粯ず儘佅䭰㢫㖒㷸欰⢵慍⼮㷸〳 ⤛
鹎劥慍莅㢫㖒㷸欰⛓涸❜崩鞮㺢吥㕨㢵⯋俒⻋

Em 2020, a FM continuou a atribuir bolsas de estudo a 
estudantes dos Países de Língua Portuguesa, da Namíbia, da 
Ásia, e dos países e regiões abrangidas pela iniciativa “Uma 
+FN]F� :RF� 7TYFƎ� VZJ� KWJVZJSYFR� HZWXTX� IT� JSXNST� XZUJWNTW�
em Macau. Em 2020, 96 estudantes do exterior receberam 
bolsas de estudo da FM. A atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes do exterior para poderem frequentar o ensino 
superior em Macau visa reforçar a ligação entre Macau, os 
PALOP e os países asiáticos assim como promover o 
intercâmbio entre os estudantes locais e do exterior, de modo 
F�HWNFW�ZR�FRGNJSYJ�IJ�HTS[N[®SHNF�RZQYNHZQYZWFQ�SFX�JXHTQFX�
de Macau.

Cooperação com a China 
Foundation for Disabled Persons

莅⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚ざ⡲갪湡
劥剚荈2015䎃饱莅⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚ざ⡲㖈
㕜眕㕠Ⰹ㾝Ⱇ渤갪湡佅䴂婫氭⯥留來肬ꄴ派䐁
䗂俒⻋谁遯ㄤ䪮腋㛆肬瘞㢵⦐걆㚖涸涮㾝劥剚倴
2020䎃1剢莅⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚砞縭2020䎃禺
Ⱇ渤갪湡ざ⡲⼿陾须⸔ꆄ겙捀1,000蠝⯋➃字䍤
㾝涸Ⱇ渤갪湡⺫䭍捀777そ聃ꥻ➃㡦⢆䨥⸔聃㐼
捀100そ婫氭➃㡦飑縨ꨶ鰶喱捀3,400䨩顇㔮婫氭
➃㹻䏭⯝顥㸞酤尛嵮鏤⪔⿻ꂂ⪔搂ꥻ燘鰊Ⱘ⟃⿻佅
䭰✫ 1 5㹻䩛䊨谁罏꧌㊥⛓㹻䒊鏤婫氭➃谁遯
⡲ㅷㅷ晦

Em 2015, a FM lançou uma cooperação com a China 
Foundation for Disabled Persons no sentido de desenvolver um 
conjunto de acções de interesse público destinadas às 
UJXXTFX� IJȁHNJSYJX� IT� .SYJWNTW� IF� (MNSF�� STX� ITR±SNTX� IFX�
artes, cultura, medicina e reabilitação, apoio ao crescimento 
infantil e à formação técnica, etc. Em Janeiro de 2020, a FM 
assinou novamente um protocolo de cooperação com a China 
Foundation for Disabled Persons para promover uma série de 
actividades de interesse público em 2020, sendo o valor 
envolvido de CNY10 milhões, nomeadamente para a aquisição 
IJ� FUFWJQMTX� FZINYN[TX� UFWF� ���� UJXXTFX� HTR� IJȁHN®SHNF�
auditiva, a aquisição de cadeiras de rodas motorizadas para 
���� UJXXTFX� HTR� IJȁHN®SHNF� K±XNHF� J� F� NSXYFQF«§T� IJ�
equipamentos auxiliares em casa de banho para 3.4 mil 
KFR±QNFX�HTR�INȁHZQIFIJX�ȁSFSHJNWFX��FXXNR�HTRT�F�FYWNGZN«§T�
IJ�FUTNT�F����ƍ(FXFX�+NQFSYW·UNHFX�ITX�&WYJX¹JXƎ�UFWF�FOZIFW�
TX�FWYJX¹JX�IJȁHNJSYJX�IT�.SYJWNTW�IF�(MNSF�F�QFS«FWJR�FX�XZFX�
marcas de criação artística.

㸞ㆥ䬘
Angola

1,157,40025

⡱䖤錬
Cabo Verde

1,552,00082

䎙Ⰹ❏嫲稲
Guiné-Bissau

1,235,60062

蜓呺嫲⯘
Moçambique

1,180,6008- - -

翱㢵繡ㄤ兜卌銯嫲
S. Tomé e Príncipe

1,037,40061

匌䋷寲
Timor-Leste

344,60012

秝碜嫲❏
Namíbia

128,2001- - -

慍㛇ꆄ剚❏崎㷸欰栁㷸ꆄ
Bolsa de Estudo para Estudantes da Ásia

842,4007- - -

♧䌟♧騟栁㷸ꆄ
'TQXFX�IJ�*XYZIT�ƍ:RF�+FN]F��:RF�7TYFƎ

420,00023

⮛猗殗噠欰栁㷸ꆄ
'TQXFX�IJ�JXYZIT�IJXYNSFIFX�F�JXYZIFSYJX�ȁSFQNXYFX�
com melhor aproveitamento escolar

340,000- - -34

㕜ꥹ❜崩㻜绢欰
Bolsas de estudo para estagiários em mobilidade 
internacional

60,000- - -6

㢫㖒⿻Ⱖ➮㷸欰栁㷸ꆄ珏겳
Tipo de bolsas

倞欰���栽栁➃侸
Número de bolseiros 

novos/ premiados

糵劍➃侸
Número de estudantes 
cujas bolsas de estudo 

foram renovadas

㻤䪡ꆄ겙慍⯋
Montante atribuído (MOP)

8,298,2004155籏鎙�Total

Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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栽栁➃侸
Total de vagas



60 61

捀ꂂざ㕜㹻♧䌟♧騟⦸陾鹎♧姿䲀慍넞瘞來
肬㕜ꥹ⻋⿻㢵⯋⻋涮㾝렽⺑慍㷸欰莅♧䌟♧騟
屡箁㕜㹻䧴㖒⼦涸㷸欰꧱ぢ❜崩捀⤛鹎Ⱏず涮㾝䒊
用䗳銴涸➃䩞⮭⪔劥剚倴2017䎃鏤用姽갪栁㷸ꆄ
鎙ⷔ捀劍5䎃嫦䎃そ겙30そ2020㷸䎃Ⱏ剤5そ㷸
欰栽栁

Com vista a cooperar com a iniciativa nacional “Uma Faixa, 
:RF� 7TYFƎ�� UWTRT[JW� F� NSYJWSFHNTSFQN_F«§T� J� T�
IJXJS[TQ[NRJSYT� IN[JWXNȁHFIT� IT� JSXNST� XZUJWNTW� IJ� 2FHFZ��
incentivar o intercâmbio recíproco entre os estudantes de 
Macau e dos países e regiões abrangidas por esta iniciativa e 
KTWRFW� VZFIWTX� VZFQNȁHFITX� SJHJXX¥WNTX� UFWF� T� KZYZWT�
desenvolvimento conjunto, a FM criou estas bolsas de estudo 
em 2017. Neste contexto, são disponibilizadas anualmente 30 
vagas para estas bolsas de estudo, pelo período de 5 anos. Em 
������WJLNXYFWFR�XJ���JXYZIFSYJX�GJSJȁHNFITX�

Bolsas de Estudo 
“Uma Faixa, Uma Rota”

♧䌟♧騟栁㷸ꆄ
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O Boao Forum for Asia é uma organização não-governamental 
XJR�ȁSX� QZHWFYN[TX�HWNFIF�JR�+J[JWJNWT�IJ������SF�5WT[±SHNF�
de Hainan por inciativa de 25 países asiáticos em conjunto 
com a Austrália. A sua sede situa-se na Província de Hainan e 
oferece uma plataforma de diálogo entre os altos cargos da 
administração pública, empresários e académicos quanto às 
questões económicas, sociais, ambientais, etc. A FM é um dos 
membros do Boao Forum for Asia desde o seu primeiro ano de 
funcionamento e envia todos os anos uma delegação para 
UFWYNHNUFW� SF� (TSKJW®SHNF� &SZFQ� IT� 'TFT� +TWZR� KTW� &XNF��
Devido ao impacto epidémico, foi decidido cancelar a 
HTSKJW®SHNF�FSZFQ�IJ������

⽈뎈❏崎锸㠢
Boao Forum for Asia03
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鳵✲贖ㄤ劥剚瘞涮饱䧭用⟃卺饱❏崎來肬ざ⡲堀
垗捀㸻傌
姽㢫劥剚⡲捀锸㠢涸涮饱㋲⡙⛓♧㢵䎃⢵鸒麕锸
㠢莅❏崎㢵㕜䒊用✫來肬涸耢粯罜劥剚❠剤ぢ竤锸
㠢䲀讄⢵慍㽠隡㷸㡦㷸⡙铭玑涸❏崎㷸欰䲿⣘
겙栁㷸ꆄ㖈隡㷸欰䊺倴2019/2020㷸䎃⥜殗
2020/2021㷸䎃冾劢剤倞欰⢵慍㽠隡

Com a organização do Boao Forum for Asia, UNESCO e China 
Scholarship Council, o Education Forum for Asia (Beijing) foi 
HWNFIT� ST� ȁSFQ� IJ� ����� UTW� NSNHNFYN[F� HTSOZSYF� IJ� �� UF±XJX�
FXN¥YNHTX�� )JQJLF«§T� 5FH±ȁHT�&XN¥YNHF� IJ� *IZHF«§T� IF�
UNESCO em Banguecoque e FM e tem por objectivo “construir 
uma ponte de cooperação para toda a Ásia na área da 
*IZHF«§TƎ��

Sendo um dos membros fundadores do Education Forum for 
Asia, a FM tem mantido uma rede de ligação com vários países 
asiáticos e atribuído anualmente bolsas de estudo aos 
estudantes recomendados por este fórum para poderem 
frequentar cursos de ensino superior em Macau. Os 
estudantes bolseiros já concluíram os seus estudos no ano 
lectivo 2019/2020 e não há mais bolseiros para o ano lectivo 
2020/2021.

❏崎來肬⻍❩锸㠢
Education Forum for Asia (Beijing)04

ꅾ럊须⸔갪湡
Acções emblemáticas que 
contaram com o apoio da FM

05
劥剚㖈2020䎃䏞Ⱏ䪡ⴀ秉2,405蠝慍⯋佅䭰♶ず
爢㕰㾝Ⱏ54갪剤⸔䲀䑞慍⿻⤛鹎ざ⡲❜崩涸갪
湡殹⚥鯱ꅾ럊涸갪湡剤痧✳⼧㾂慍繡굺眏瘞

Em 2020, a FM disponibilizou cerca de MOP24.05 milhões a 
diferentes associações para apoiar a realização de 54 projectos 
que não só visavam a promoção de Macau como também 
incentivavam a mais cooperações e intercâmbios, sendo de 
destacar o 20.º Festival de Gastronomia de Macau.

Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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Visitas e encontros de intercâmbio06
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Visita de uma delegação do Governo da 
Província de Guizhou à FM, apresentando os 
trabalhos desenvolvidos no Condado de 
Congjiang de combate à pobreza

09/01顜䊝溁➿邍㕰ⵌ鏞籏穡䍲䪜䖰寐簖䊨⡲䧭佪
Visita de uma delegação do Gabinete de 
Taiwan, Hong Kong e Macau da Província de 
Fujian à FM

27/10犷䒊溁〵度慍鳵➿邍㕰ⵌ鏞❜崩

Visita da China Foundation for Disabled 
Persons à FM, apelando para um maior 
apoio na reabilitação de pessoas portadoras 
IJ�IJȁHN®SHNF

13/01⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚ⵌ鏞䲀䗂䐁䊨⡲
Visita de uma delegação do Governo 
Popular de Dujiangyan à FM

06/11鿪寐㜟䋑➃字佟䏎➿邍㕰ⵌ鏞❜崩

Visita dos representantes do Município 
de Ningbo à FM

23/10㻞岚䋑➿邍㕰ⵌ鏞❜崩
Visita de uma delegação do Governo 
Popular Municipal de Yangzhong à FM

06/11䳓⚥䋑➃字佟䏎➿邍㕰ⵌ鏞❜崩

Visita do Encarregado de Negócios da 
Embaixada da Guiné-Bissau na China à FM

23/10䎙Ⰹ❏嫲稲꽏螠㣐⢪긭➿鳵ⵌ鏞❜崩
Visita de uma delegação do Gabinete de Hong 
Kong e Macau da Província de Sichuan à FM

09/11㔋䊛溁度慍鳵➿邍㕰ⵌ鏞❜崩

Promoção de intercâmbios e cooperações para realçar 
o papel de Macau como uma plataforma alargada

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

⤛鹎❜崩ざ⡲涮䳸䎂〵⡲欽 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020



慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ痧✳魨Эゟ併䢵⡲ㅷ㾝�
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: 
Exposição de Obras de Ng Man Wai – Segunda Pessoa

慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ�2020
Relatório de Actividades Anual da Fundação Macau 2020

Conselho da Cultura e História

娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚
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Conselho da 
Cultura e História

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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O Conselho da Cultura e História da FM teve uma reunião em 
28 de Dezembro de 2020, onde fez um balanço dos 
trabalhos realizados durante o seu primeiro mandato e 
discutiu os projectos a desenvolver nos anos seguintes, a par 
de melhorar os projectos existentes. Nos últimos três anos, o 
Conselho da Cultura e História, na prossecução dos seus 
objectivos de estudar, transmitir e valorizar a cultura e a 
história da China e de Macau e reforçar a formação da 
população, particularmente os jovens, em história e cultura, 
tem desenvolvido as acções prioritárias em quatro áreas: 
“transmissão e divulgação”, “formação”, “publicação” e 
“construção de disciplinas académicas relacionadas com a 
Macaulogia”.

&YWF[X�IF�FYWNGZN«§T�IJ�FUTNTX�ȁSFSHJNWTX��JXYJ�UQFST�[NXF�
incentivar as escolas a planearem e organizarem várias 
formas de actividades histórico-culturais, para que os 
estudantes possam conhecer mais profundamente a história 
e a cultura chinesas, compreender a importância e o valor da 
cultura chinesa no mundo e incutir neles o amor pela Pátria e 
pela família.
 
Durante o prazo de apresentação de pedidos de apoio para a 
execução de actividades escolares da Série “História e 
Cultura” durante o ano lectivo 2020/2021, a FM recebeu 
pedidos de 22 escolas para a execução de 58 actividades. 
&U·X�F[FQNF«§T��F�+2�IJHNINZ�HTSHJIJW�FUTNT�ȁSFSHJNWT�F����
escolas para a execução de 49 actividades, sendo o 
montante total concedido de MOP1,549,430.50, tendo já 
sido concluídas 5 actividades em 2020. Por outro lado, de 
eSYWJ� FX� ��� FHYN[NIFIJX� ȁSFSHNFIFX� UFWF� T� FST� QJHYN[T�
2019/2020, 34 foram efectivamente executadas e as 
restantes 13 foram canceladas devido à suspensão das aulas 
durante o surto epidémico ou com o objectivo de evitar a 
concentração de estudantes.

Reunião do Conselho da 
Cultura e História, 2020

Plano de Apoio Financeiro 
para Actividades Escolares 
da Série “História e Cultura”

2020䎃䏞䊨⡲剚陾
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Realizou-se, em 18 e 19 de Janeiro, o “Festival da Primavera do 
Ano Novo de Gengzi” no Centro UNESCO de Macau, para o 
qual foram convidados pintores e calígrafos famosos de Macau 
para criarem dísticos no sentido de deixar por escrito os seus 
votos de feliz Ano Novo Chinês aos cidadãos. Houve uma zona 
de interacção com os “Elfozinhos Huaxia” onde os cidadãos 
UZIJWFR�YNWFW�KTYTLWFȁFX�J�HWNFWFR�UTW�XN�UW·UWNTX�I±XYNHTX�

Eventos durante o 
ano novo chinês

䏊㶩䎃鵔倞僱崞

Programa de divulgação e 
promoção: “Poesias da 
Dinastia Tang Divertidas”

㹒⫄⿻䲀䑞갪湡Эշ馱锓鑘ո
捀㹒⫄ㄤ䲀䑞⚥螠娜〷俒⻋㽍Ⱖ⸈幀ꫭ䎃㼩娜〷俒
⻋涸莇馱劥剚歋2019䎃饱佅䭰慍䑞久ꨶ鋕肆⟨剤
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Para divulgar e promover a história e a cultura da China e 
despertar o interesse da população, nomeadamente os jovens 
e crianças, pela história e cultura, a FM decidiu começar, em 
2019, a apoiar a TDM – Teledifusão de Macau na produção e 
transmissão de um programa de televisão que, em forma 
animada, mostra as poesias da Dinastia Tang, incutindo na 
audiência o amor pela Pátria.

Suspensão de eventos冾箣갪湡
㔔氋䞕ꡠ⤚2020䎃䏞慍娜〷俒⻋㷸歲罌㻌崞
⿻痧Ⱉ劍娜〷俒⻋㣐⢪㛆鎯鎙ⷔ冾⨢鹎遤

Devido à situação epidémica, foi decidido suspender as “Visitas 
de Estudo sobre História e Cultura de Macau, 2020” e a 6.ª 
edição do “Projecto de Formação de Embaixadores da História 
e Cultura”.

Conselho da 
Cultura e História

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚 慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020



慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ哀话岚㟯麥匌銯�
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: 
Exposição de Obras de Leong Lam Bo - Modao Coisas
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Relatório de Actividades Anual da Fundação Macau 2020

Fundo de apoio ao combate à epidemia 
no valor de MOP10 mil milhões 
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Fundo de apoio ao combate à epidemia 
no valor de MOP10 mil milhões

涰⭚䫒氋䴂⸔㛇ꆄ RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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Para aliviar o impacto da epidemia da pneumonia causada pelo 
novo tipo do coronavírus nos residentes, trabalhadores e 
operadores de estabelecimentos comerciais, o Governo da 
RAEM, através da FM, criou o fundo de apoio ao combate à 
epidemia no valor de MOP10 mil milhões e, no âmbito deste 
fundo, foram implementados, em 2020, os seguintes projectos 
de apoio: “plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos 
UWTȁXXNTSFNX� QNGJWFNX� J� FTX� TUJWFITWJX� IJ� JXYFGJQJHNRJSYTX�
HTRJWHNFNXƎ�� ƍUQFST� IJ� GTSNȁHF«§T� IJ� OZWTX� IJ� HWINYTX�
GFSH¥WNTX� UFWF� TX� UWTȁXXNTSFNX� QNGJWFNXƎ�� ƍUQFST� IJ� KTWRF«§T�
subsidiada”, projecto “Vamos! Macau! Excursões Locais” e 
UWTOJHYT� ƍ&QFWLFRJSYT� ITX� 2JWHFITX� ƒ� 7J[NYFQN_F«§T� IF�
*HTSTRNFƎ��&�+2��IJ�FHTWIT�HTR�FX�QJLNXQF«¹JX�FUQNH¥[JNX�J�T�
UQFST� IJ� J]JHZ«§T� ITX� UWTOJHYTX� JR� HFZXF�� FXXJLZWTZ� F�
FIOZINHF«§T� IJ� XJW[N«TX� WJQFHNTSFITX�� T� UFLFRJSYT� J� F�
WJXYNYZN«§T� ITX� FUTNTX� UJHZSN¥WNTX�� &Y� ��� IJ� )J_JRGWT� IJ�
2020, os montantes pagos no âmbito do fundo de apoio ao 
combate à epidemia no valor de MOP10 mil milhões totalizaram 
MOP6,822 milhões.

Fundo de apoio ao combate à 
epidemia no valor de MOP10 
mil milhões

䫒氋䴂⸔㛇ꆄ

㕬晚⢵彂倞耂㽷笪畀
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Fundo de apoio ao combate à epidemia 
no valor de MOP10 mil milhões
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ⴕ䊨⨞ⵌ须⸔♶ꅾ醳♶ꅾ毕Ⱖ⚥竤莅俒⻋㽷⼿
锅ⴕ䊨䖕劥剚䲀ⴀ✫2021䎃俒⻋崞�갪湡须⸔鎙
ⷔ䱺「鋕錏谁遯俒㷸ⶾ⡲ꬌ暟颶俒⻋鼍欴⿻刼
谁邍怵涸歍锞劥剚佐ⵌ534㸻歍锞Ⱏ885⦐갪湡
㻤䪡䊨⡲㼟倴2021䎃㸤䧭
〥㢫捀鹎♧姿㸤㊥㛇ꆄ剚涸须⸔ⵖ䏞鍑对⛉琎
稡涸盘椚㉏겗㛇ꆄ剚倴劥䎃䏞㾝✫շ慍㛇ꆄ剚
畎玑ո涸⥜鎎䊨⡲⚛㸤䧭虋亼倞涸须⸔㻤䪡鋊畎捀
须⸔歍锞㻤䪡⿻湌盘鎎㹁♧㤛刿鋊眕ㄤⰗ䎂涸ⵖ䏞
劥剚劥䎃䏞❠䲀ⴀ✫㢵갪䲃倷佖㊥鹬劍䲿❜㜡デ涸
䞕屣⟃⿻⸈䓽㼩须⸔䌙湡涸湌盘⺫䭍㻜遤ⴕ劍涮佞
须⸔妵鿈⟨须⸔妵倴鸒麕「须⸔갪湡㜡デ䖕䩞涮佞
⦩「须⸔罏鹬劍䲿❜㜡デ劥剚㼟䩾幾涰ⴕ⛓❀涸须
⸔妵⚂♶䕧갠䭾鋊㹁銴鷎㔐涸渠긅䧴鷎妵「须⸔
罏㖈䲿❜갪湡㜡デ儘ず儘黃❜շ「须⸔갪湡佐佅
䤊阮僈稣邍ո䧴歋鏽ⱁ剚鎙䌌�呍侸䌌管醢涸頿㜡デ

Em 2020, para colaborar com o Governo da RAEM na 
LJXY§T�J�WJ[NX§T�IFX�KZS«¹JX�ITX�KZSITX�FZY·STRTX��F�+2�
JS[NITZ� LWFSIJX� JXKTW«TX� UFWF� FLNQN_FW� T� UWTHJXXT� IJ�
WJLZQFRJSYF«§T� IF� HTSHJXX§T� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT�� 8TG� F�
HTTWIJSF«§T� IT� ,FGNSJYJ� UFWF� T� 5QFSJFRJSYT� IF�
8ZUJW[NX§T� ITX� &HYN[TX� 5¾GQNHTX� ,58&5��� F� +2� YJ[J�
WJZSN¹JX�HTR�[¥WNTX�KZSITX�FZY·STRTX�HTR�T�TGOJHYN[T�IJ�
IJȁSNW� F� INXYWNGZN«§T� IJ� YFWJKFX� JSYWJ� TX� IN[JWXTX� XJW[N«TX�
U¾GQNHTX� ST� ¦RGNYT� IF� HTSHJXX§T� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT� IJ�
FHTWIT� HTR� T� UWNSH±UNT� IJ� ƍHTSHJXX§T� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT�
IJSYWT� IT� ¦RGNYT� IFX� HTRUJY®SHNFX� JXUJH±ȁHFX� IJ� HFIF�
JSYNIFIJ� U¾GQNHFƎ�� J[NYFSIT� F� WJUJYN«§T� TZ� FHZRZQF«§T� IJ�
FUTNTX� ȁSFSHJNWTX�� &XXNR�� F� +2� J� T� .SXYNYZYT� (ZQYZWFQ�� JR�
HTTWIJSF«§T�IJ�JXKTW«TX�J�WJUFWYN«§T�IJ�YFWJKFX��QFS«FWFR�
o “Programa de Apoio Financeiro para Actividades / 
Projectos Culturais, 2021”, cabendo à FM receber e decidir 
XTGWJ� UJINITX� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT� UFWF� FHYN[NIFIJX� ��
UWTOJHYTX� SFX� ¥WJFX� IFX� FWYJX� [NXZFNX�� HWNF«§T� QNYJW¥WNF��
UFYWNR·SNT� HZQYZWFQ� NSYFSL±[JQ� J� 6Z^N�� &� F[FQNF«§T� ITX� ����
UJINITX� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT� WJHJGNITX� SZR� YTYFQ� IJ� ����
actividades / projectos culturais estará concluída em 2021.

&T� RJXRT� YJRUT�� UFWF� WJXTQ[JW� FX� VZJXY¹JX� MNXY·WNHFX�
WJQFYN[FRJSYJ�¤�HTSHJXX§T�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�J�UWTHJIJW�¤�
XZF� WJLZQFRJSYF«§T�� F� +2� IJZ� NS±HNT� ¤� WJ[NX§T� ITX� XJZX�
JXYFYZYTX� J� JQFGTWTZ� T� 7JLZQFRJSYT� IJ� (TSHJXX§T� IJ�
Financiamento pela FM, de forma a estabelecer critérios 
RFNX�ZSNKTWRJX�J� OZXYTX�UFWF�F�FUWJHNF«§T�J�FUWT[F«§T�IJ�
UJINITX� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT� J� T� HTSYWTQT� ITX� FUTNTX�
ȁSFSHJNWTX�FYWNGZ±ITX��

Por outro lado, a FM adoptou novas medidas para sancionar 
T� NSHZRUWNRJSYT� IT� UWF_T� UFWF� JSYWJLF� IJ� WJQFY·WNTX� J�
ȁXHFQN_FW��IJ�KTWRF�FNSIF�RFNX�WNLTWTXF��FX�HTSYFX�WJQFYN[FX�¤�
FUQNHF«§T� ITX� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX� FYWNGZ±ITX�� UTW� J]JRUQT��
pagamento faseado do montante atribuído, passando uma 
UFWYJ�IT�RTSYFSYJ�FYWNGZ±IT�XJW�UFLT�X·�FU·X�F�FUWT[F«§T�
IT� WJQFY·WNT� ȁSFQ� IFX� FHYN[NIFIJX� ȁSFSHNFIFX � WJIZ«§T� IJ�
5% do montante atribuído no caso de incumprimento do 
UWF_T�UFWF�JSYWJLF�IJ�WJQFY·WNTX��XJR�UWJOZ±_T�IT�IJ[JW�IJ�
IJ[TQZ«§T� IT� XFQIT� WJRFSJXHJSYJ� IT� FUTNT� ȁSFSHJNWT�
FYWNGZ±IT� UTW� UFWYJ� ITX� GJSJȁHN¥WNTX� TZ� TZYWTX� RTSYFSYJX�
IJ[NITX� STX� YJWRTX� QJLFNX � TGWNLFYTWNJIFIJ� IJ� JSYWJLF� IT�
ƍRFUF� IF� HTSYF� IFX� FHYN[NIFIJX� ȁSFSHNFIFX� J� TX� XJZX�
Y±YZQTXƎ� J� IJ� ZR� WJQFY·WNT� ȁSFSHJNWT� JQFGTWFIT� UTW�
HTSYFGNQNXYF� �� FZINYTW� WJLNXYFIT�� SF� FUWJXJSYF«§T� IT�
WJQFY·WNT�ȁSFQ�

Regulamentação da 
concessão de apoio 
ȁSFSHJNWT

须⸔ⵖ䏞佖ꬠ

Regulamentação da concessão 
IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT

须⸔ⵖ䏞佖ꬠ
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Administração e Finanças

遤佟⿻頿佟

呏亙շ慍暶ⴽ遤佟⼦Ⱇ㜡ոⴚ涬涸痧202/2020贫⟃
⿻痧224/2020贫遤佟㸽䪡爚糵⟤1⡙劥剚⥌鎷㨽
㆞剚㨽㆞⟃⿻2そ遤佟㨽㆞剚㨽㆞

3TX� YJWRTX� ITX� )JXUFHMTX� IT� (MJKJ� IT� *]JHZYN[T� S�~X�
��������� J� ��������� UZGQNHFITX� ST� 'TQJYNR� 4ȁHNFQ� IF�
7&*2��KTWFR�WJST[FIFX�FX�STRJF«¹JX�IJ���RJRGWT�IT�((�J�
2 membros do CA.

Renovação de nomeações

➃㆞糵⟤
䨔荛2020䎃12剢31傈ꤑ畎玑堥ꡠ䧭㆞⛓㢫劥剚⚺盘
⿻䊨⡲➃㆞Ⱏ剤129そ㖳⟃⦐➃ざず倰䒭翵欽
劥剚倴劥䎃䏞⥜鎎✫շ慍㛇ꆄ剚➃㆞鸒ո
2020䎃Ⱏ188➃妄⸈✫Ⱏ101갪⺫䭍歋ぐ佟䏎鿈
莊鳵⛓㛆鎯铭玑灇鎣剚⿻闍䏠瘞崞

*R� ��� IJ� )J_JRGWT� IJ� ������ JXYF[FR� [NSHZQFITX� ¤� +2� ZR�
YTYFQ� IJ� ���� YWFGFQMFITWJX�� NSHQZNSIT� HMJȁFX�� HTR� HTSYWFYT�
NSIN[NIZFQ� IJ� YWFGFQMT�� J]HJUYT� TX� RJRGWTX� ITX� ·WL§TX�
JXYFYZ¥WNTX�IJXYF�+ZSIF«§T�

&�+2�UWTHJIJZ��JR�������¤�WJ[NX§T�IT�XJZ�JXYFYZYT�IT�UJXXTFQ�

)ZWFSYJ� T� RJXRT� FST�� WJLNXYFWFR�XJ� ���� NSXHWN«¹JX� IJ�
YWFGFQMFITWJX� JR� ���� HZWXTX� IJ� KTWRF«§T�� JR� XJRNS¥WNTX� J�
palestras e em outras actividades semelhantes, organizadas 
UTW�IN[JWXTX�XJW[N«TX�U¾GQNHTX�

Formação e pessoal

➃㆞⿻㛆鎯

㛇ꆄ剚倴2020䎃㸤䧭㢵⦐须鎝禺窡涸䒊鏤⿻⮛⻋䊨
⡲⺫䭍涰⭚䫒氋䴂⸔㛇ꆄ鎙ⷔ㼠갤慍㛇ꆄ剚
笪畀笪♳须⸔歍锞䎂〵氻嫬禺窡⟃⿻笪窄鋕
⫹剚陾䖕⪔ꨶ彂⿻侸亙瘞鏤⪔⚛ꂂざ⢪欽遤佟Ⱇ
耷㽷䲀ⴀ涸Ⱇ俒⿻⽷㸻盘椚禺窡ꨶ㶩阮僈⿻阮
撑盘椚禺窡⿻锅叆灇瑖㜡デ须俲䏨⿻盘椚禺窡

Em 2020, a FM criou vários sistemas e plataformas 
informáticas e melhorou os já existentes, incluindo a “Página 
*XUJH±ȁHF� IT� 5QFST� IT� +ZSIT� IJ� &UTNT� FT� (TRGFYJ� ¤�
*UNIJRNF�ST�[FQTW�IJ�245���2NQ�2NQM¹JXƎ��T�\JGXNYJ�TȁHNFQ�IF�
FM, a “Plataforma Online de Pedido de Apoio Financeiro”, o 
XNXYJRF�IJ�UWTYJH«§T�FSYN[±WZX��T�XNXYJRF�IJ�[NIJTHTSKJW®SHNF�
por internet, a energia de reserva, etc., tendo promovido a 
FUQNHF«§T�IT�ƍXNXYJRF�IJ�LJXY§T�IJ�ITHZRJSYTX�TȁHNFNX�J�IJ�
UWTHJXXTXƎ��ƍXNXYJRF�IJ�LJXY§T�IJ�HJWYNI¹JX�J�Y±YZQTX�INLNYFNXƎ�J�
ƍGFSHT�IJ�IFITX�J�XNXYJRF�IJ�LJXY§T�IJ�WJQFY·WNTX�IJ�JXYZITX�
J� NS[JXYNLF«§TƎ� HWNFITX� UJQF� )NWJH«§T� ITX� 8JW[N«TX� IJ�
&IRNSNXYWF«§T�J�+ZS«§T�5¾GQNHF�8&+5��

Administração electrónica鳵Ⱇ㹔ꨶ㶩⻋
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e Finanças

遤佟⿻頿佟 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020

呏亙ⰗⰟ剪⿻穉籽籑佪鐱㻤ⵖ䏞⛓銴宠劥剚倴
2020䎃4剢ぢⰗⰟ剪⿻穉籽籑佪鐱㻤㨽㆞剚䲿
❜畮鐱⠮ぐ갪须俲⚛倴6剢鹎遤须俲焷钢

&YJSIJSIT� ¤X� J]NL®SHNFX� UWJ[NXYFX� ST� 7JLNRJ� IJ� &[FQNF«§T�
ITX�8JW[N«TX�5¾GQNHTX�J�IT�)JXJRUJSMT�4WLFSN_FHNTSFQ��F�+2�
WJRJYJZ�¤�(TRNXX§T�IJ�&[FQNF«§T�ITX�8JW[N«TX�5¾GQNHTX�J�IT�
)JXJRUJSMT� 4WLFSN_FHNTSFQ� FX� NSKTWRF«¹JX� SJHJXX¥WNFX� F�
ZRF� F[FQNF«§T� NSNHNFQ� J� FX� RJXRFX� KTWFR� HTSȁWRFIFX���������������
em Junho.

Regime de Avaliação dos 
Serviços Públicos e do 
Desempenho Organizacional

ⰗⰟ剪⿻穉籽籑佪鐱㻤ⵖ䏞

ぐ갪剪颶ꆀ䭸垦倴2020䎃䏞涸麨垦䞕屣㥶♴ *R�������F�XNYZF«§T�IT�HZRUWNRJSYT�ITX�NSINHFITWJX�IF�
VZFQNIFIJ�ITX�XJW[N«TX�UWJ[NXYTX�SF�(FWYF�IJ�6ZFQNIFIJ�
consta do mapa seguinte:

Indicador de qualidade 
dos serviços

剪颶ꆀ䭸垦

78 79

F��鋷荆须⸔歍锞壜卯䲿❜歍锞1⦐䊨⡲㣔Ⰹ㸤䧭歍锞俒⟝㛇劥㻤叆玑䎸歍锞罏须呔⿻歍锞俒⟝㸤侮䚍⛓增叆砞涮佐亙⚛鸒濼酢⯏涸俒⟝
F�� (FXT� T� UJINIT� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT� XJOF� JSYWJLZJ�
UJXXTFQRJSYJ�FT�'FQH§T�IJ�5JINIT�IJ�&UTNT�+NSFSHJNWT�IF�+2��F�
[JWNȁHF«§T� UWJQNRNSFW� ITX� ITHZRJSYTX� VZJ� NSXYWZJR� T� UJINIT��
STRJFIFRJSYJ��F�[JWNȁHF«§T�IF�NITSJNIFIJ�IT�WJVZJWJSYJ�J�XJ�
oX� ITHZRJSYTX� FUWJXJSYFITX� JXY§T� HTRUQJYTX�� XJW¥� KJNYF��������
SZR� INF� ¾YNQ� F� HTSYFW� IF� IFYF� IJ� WJHJU«§T� IT� UJINIT� J��
posteriormente, será emitido um recibo onde constam as 
NSKTWRF«¹JX�XTGWJ�TX�ITHZRJSYTX�FUWJXJSYFITX�J��XJ�KTW�T�HFXT��
os documentos em falta.

须⸔崞歍锞剪
;JWNȁHF«§T�
preliminar dos 
documentos do 
pedido de apoio 
ȁSFSHJNWT

2020䎃䏞㻜ꥹ麨垦桧
Taxa de cumprimento 

efectivo em 2020

갸鏤麨垦桧
Taxa de cumprimento 

previsto

剪䪭開갪湡
Serviços previstos na 
Carta de Qualidade

剪颶ꆀ䭸垦
Indicador de qualidade dos serviços

90% 100%

G�鿟㺕须⸔歍锞荈劥剚佐ⵌ歍锞俒⟝绕傈饱鎙4⦐䊨⡲㣔Ⰹ㸤䧭歍锞俒⟝㛇劥㻤叆玑䎸歍锞罏须呔⿻歍锞俒⟝㸤侮䚍⛓增叆砞涮佐亙⚛鸒濼酢⯏涸俒⟝
G��(FXT�T�UJINIT�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�XJOF�JSYWJLZJ�¤�+2�UTW�[NF�
UTXYFQ��F�[JWNȁHF«§T�UWJQNRNSFW�ITX�ITHZRJSYTX�VZJ�NSXYWZJR�T�
UJINIT�� STRJFIFRJSYJ�� F� [JWNȁHF«§T� IF� NITSJNIFIJ� IT�
WJVZJWJSYJ�J�XJ�TX�ITHZRJSYTX�FUWJXJSYFITX�JXY§T�HTRUQJYTX��
XJW¥� HTSHQZ±IF� STX� VZFYWT� INFX� ¾YJNX� XJLZNSYJX� ¤� IFYF� IJ�
WJHJU«§T�IT�UJINIT�J��UTXYJWNTWRJSYJ�� XJW¥�JRNYNIT�ZR� WJHNGT�
TSIJ� HTSXYFR� FX� NSKTWRF«¹JX� XTGWJ� YTITX� TX� ITHZRJSYTX�
apresentados e, se for o caso, os documentos em falta.

须⸔崞歍锞剪
;JWNȁHF«§T�
preliminar dos 
documentos do 
pedido de apoio 
ȁSFSHJNWT

2020䎃䏞㻜ꥹ麨垦桧
Taxa de cumprimento 

efectivo em 2020

갸鏤麨垦桧
Taxa de cumprimento 

previsto

剪䪭開갪湡
Serviços previstos na 
Carta de Qualidade

剪颶ꆀ䭸垦
Indicador de qualidade dos serviços

90% 100%

F�鋷荆鳵Ⱇ㖒럊䲿❜歍锞1⦐䊨⡲㣔Ⰹ㸤䧭歍锞俒⟝㛇劥㻤叆玑䎸歍锞罏须呔⿻歍锞俒⟝㸤侮䚍⛓增叆砞涮佐亙⚛鸒濼酢⯏涸俒⟝
F��(FXT�F�HFSINIFYZWF�XJOF�FUWJXJSYFIF�UJXXTFQRJSYJ�¤�+2��F�
[JWNȁHF«§T� UWJQNRNSFW� ITX� ITHZRJSYTX� VZJ� NSXYWZJR� F�
HFSINIFYZWF�� STRJFIFRJSYJ�� F� [JWNȁHF«§T� IF� NITSJNIFIJ� IT�
HFSINIFYT�J�XJ�TX�ITHZRJSYTX�FUWJXJSYFITX�JXY§T�HTRUQJYTX��
sJW¥� KJNYF� SZR� INF� ¾YNQ� F� HTSYFW� IF� IFYF� IJ� WJHJU«§T� IF�
candidatura e, posteriormente, será emitido um recibo onde 
HTSXYFR�FX�NSKTWRF«¹JX�XTGWJ�TX�ITHZRJSYTX�FUWJXJSYFITX�J��
se for o caso, os documentos em falta.

栁㷸ꆄ歍锞剪
;JWNȁHF«§T�
preliminar dos 
documentos de 
candidatura a 
bolsas de estudo 95% 100%

G�鿟㺕栁㷸ꆄ歍锞荈劥剚佐ⵌ歍锞俒⟝绕傈饱鎙4⦐䊨⡲㣔Ⰹ㸤䧭歍锞俒⟝㛇劥㻤叆玑䎸歍锞罏须呔⿻歍锞俒⟝㸤侮䚍⛓增叆砞涮佐亙⚛鸒濼酢⯏涸俒⟝
G��(FXT�F�HFSINIFYZWF�XJOF�FUWJXJSYFIF�¤�+2�UTW�[NF�UTXYFQ��F�
[JWNȁHF«§T� UWJQNRNSFW� ITX� ITHZRJSYTX� VZJ� NSXYWZJR� F�
HFSINIFYZWF�� STRJFIFRJSYJ�� F� [JWNȁHF«§T� IF� NITSJNIFIJ� IT�
HFSINIFYT�J�XJ�TX�ITHZRJSYTX�FUWJXJSYFITX�JXY§T�HTRUQJYTX��
sJW¥� HTSHQZ±IF� STX� VZFYWT� INFX� ¾YJNX� XJLZNSYJX� ¤� IFYF� IJ�
WJHJU«§T� IF� HFSINIFYZWF� J�� UTXYJWNTWRJSYJ�� XJW¥� JRNYNIT� ZR�
WJHNGT� TSIJ� HTSXYFR� FX� NSKTWRF«¹JX� XTGWJ� TX� ITHZRJSYTX�
apresentados e, se for o caso, os documentos em falta.

95% 100%

F�㜥㖒Ⱘ⪔墂劍♶嶍⿻飬⸔佐ⵌⴅ⟝饱鎙9⦐䊨⡲㣔Ⰹ⡲ⴀ㔐銼
F��3T�UWF_T�IJ�ST[J�INFX�¾YJNX�F�HTSYFW�IF�IFYF�IJ�WJHJU«§T�IT�
pedido, será dada uma resposta sobre o pedido de cedência de 
NSXYFQF«¹JX��HFXT�FX�NSXYFQF«¹JX�JXYJOFR�INXUTS±[JNX�J�T�UJINIT�
S§T�HTSYJRUQJ�ZR�FUTNT�ȁSFSHJNWT�

獆⦶㜥㖒
Tratamento do 
pedido de 
cedência de 
NSXYFQF«¹JX

95%
尝剤⦐呪
8JR�HFXT�
concreto

H�㜥㖒Ⱘ⪔墂劍⡎嶍⿻飬⸔佐ⵌⴅ⟝饱鎙10⦐䊨⡲㣔Ⰹ⡲ⴀ㔐銼
H��3T�UWF_T�IJ�IJ_�INFX�¾YJNX�F�HTSYFW�IF�WJHJU«§T�IT�UJINIT��
será dada uma resposta sobre o pedido de cedência de 
NSXYFQF«¹JX��HFXT�FX�NSXYFQF«¹JX�JXYJOFR�INXUTS±[JNX�J�T�UJINIT�
HTSYJRUQJ�ZR�FUTNT�ȁSFSHJNWT�

95%

G�㜥㖒♶Ⱘ⪔墂劍佐ⵌⴅ⟝饱鎙4⦐䊨⡲㣔Ⰹ⡲ⴀ㔐銼
G��3T�UWF_T�IJ�VZFYWT�INFX�¾YJNX�F�HTSYFW�IF�IFYF�IJ�WJHJU«§T�IT�
pedido, será dada uma resposta sobre o pedido de cedência de 
NSXYFQF«¹JX��HFXT�FX�NSXYFQF«¹JX�S§T�JXYJOFR�INXUTS±[JNX�

95% 100%

100%
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竤ⴕ區㔐佐ⵌ涸㉏⽷⟃5ⴕ捀剓넞ⴕ剪⢪欽罏㖈
2020䎃䏞㼩劥剚♧菛ⰗⰟ剪獆⦶㜥㖒涸怏䠑䏞
䎂㖳鐱ⴕ捀4.79ⴕ贖倴⼧ⴕ怏䠑宐䎂㼩劥剚犷
ⵄ䚍ⰗⰟ剪须⸔崞⿻栁㷸ꆄ歍锞剪涸怏䠑
䏞䎂㖳鐱ⴕ捀4.29ⴕ贖倴怏䠑宐䎂

)J�FHTWIT�HTR�TX�WJXZQYFITX�IJXYJ� NSVZWNYT��F�HQFXXNȁHF«§T�
ITX�ƍXJW[N«TX�U¾GQNHTX�LJWFNXƎ�IF�+2�HJI®SHNF�IJ�NSXYFQF«¹JX��
referente a 2020 foi de 4.79, numa escala de 0 a 5, com a 
RJS«§T� IJ� ƍRZNYT� XFYNXKJNYTƎ� J� F� HQFXXNȁHF«§T� ITX� ƍXJW[N«TX�
U¾GQNHTX� ST� ¦RGNYT� IF� FH«§T� XTHNFQƎ� HTSHJXX§T� IJ� FUTNTX�
ȁSFSHJNWTX�J�FYWNGZN«§T�IJ�GTQXFX�IJ�JXYZIT��IJ�������SZRF�
JXHFQF�IJ���F����HTR�F�RJS«§T�IJ�ƍXFYNXKJNYTƎ�

Inquérito sobre o nível de 
satisfação da população 
quanto aos serviços prestados 
pela FM

䋑字怏䠑䏞锅叆

䨔荛2020䎃12剢31傈慍㛇ꆄ剚涸帩须欴籏겙鵜
337⭚慍⯋Ⱖ⚥稡琎须ꆄ秉265.53⭚慍⯋稡
琎渠긅秉70.62⭚慍⯋

*R� ��� IJ� )J_JRGWT� IJ� ������ TX� FHYN[TX� Q±VZNITX� IF� +2�
totalizaram cerca de MOP33,700 milhões, dos quais 
MOP26,553 milhões integraram os capitais acumulados, tendo 
o saldo líquido apresentado sido positivo e no valor de 
MOP7,062 milhões.

Balanço patrimonial頿䶰銴

2019䎃12剢31傈շ慍暶ⴽ遤佟⼦Ⱇ㜡ո痧52劍痧♧
穉ⶰⴚⴚ涬✫慍㛇ꆄ剚2020頿佟䎃䏞劥魨갸皿剓
ⴲ佐渤갸皿籏겙捀3,867,740,900慍⯋顥欽갸皿
籏겙捀3,016,734,300慍⯋
捀ꂂざ暶⼦佟䏎涸倷佟倰ꆚ⟃⿻㔔䥰倞㘗朜氻嫬
肾拨氋䞕罜䒸荞㼩䊺鸒麕涸2020䎃䏞頿佟갸皿涸佐
Ⰵ⿻佅涸䕧갠暶⼦佟䏎倴 2 0 2 0䎃䏞鷴麕痧
3/2020贫岁䖒痧6/2020贫岁䖒⿻痧23/2020贫岁
䖒鹎遤3妄⥜佖շ2020䎃頿佟䎃䏞갸皿呪ո〥㢫捀
ꂂざ㛇ꆄ剚涸麌⡲銴劥剚倴2020䎃頿佟䎃䏞〥㢫
鹎遤✫3妄갸皿⥜佖
�痧�妄갸皿⥜佖ꆄ겙捀8,196,000慍⯋
�痧�妄갸皿⥜佖ꆄ겙捀580,000,000慍⯋
�痧�妄갸皿⥜佖ꆄ겙捀60,321,200慍⯋

⯓䖕Ⱇ⡑倴2020䎃5剢27傈痧22劍9剢2傈痧36劍
⿻11剢11傈痧46劍շ慍暶ⴽ遤佟⼦Ⱇ㜡ո痧✳穉
慍㛇ꆄ剚2020頿佟䎃䏞劥魨갸皿剓穅佐渤갸皿籏
겙捀1,648,940,900慍⯋剓穅顥欽갸皿籏겙捀
12,045,977,100慍⯋

)J�FHTWIT�HTR�T�4W«FRJSYT�5WN[FYN[T�IF�+2�WJKJWJSYJ�FT�FST�
JHTS·RNHT�IJ������UZGQNHFIT�ST�'TQJYNR�4ȁHNFQ�IF�7&*2��S�~�
���� 8WNJ� .�� 8ZUQJRJSYT�� IJ� ��� IJ� )J_JRGWT� IJ� ������ FX�
WJHJNYFX�J�IJXUJXFX�UWJ[NXYFX�ST�TW«FRJSYT�NSNHNFQ�YTYFQN_FWFR�
MOP3,867,740,900 e MOP3,016,734,300, respectivamente. 

*R� FWYNHZQF«§T� HTR� FX� QNSMFX� IJ� FH«§T� LT[JWSFYN[F� IT�
Governo da RAEM e em resposta ao impacto que a pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus provocou nas receitas e 
IJXUJXFX� TW«FRJSYFNX� IJ� ������ T� ,T[JWST� IF� 7&*2�
UWTHJIJZ�� HTR� F� FUWT[F«§T� IFX� 1JNX� S�~� �������� ������� J�
���������F�YW®X�FQYJWF«¹JX�¤�1JN�IT�4W«FRJSYT�IJ�������&QR�
disso, para responder às necessidades da FM de modo a 
assegurar o seu funcionamento regular, em 2020, foram 
FUWT[FIFX�TZYWFX�YW®X�FQYJWF«¹JX�FT�TW«FRJSYT�UWN[FYN[T�IF�+2�

．�&�UWNRJNWF�NRUQNHTZ�ZR�[FQTW�IJ�245��������� 
． A segunda implicou um valor de MOP580,000,000 e
． A terceira implicou um valor de MOP60,321,200.

*XYFX�FQYJWF«¹JX�KTWFR�UZGQNHFIFX�ST�'TQJYNR�4ȁHNFQ�IF�7&*2�
S�~X��������J�����..�XWNJ��IJ����IJ�2FNT����IJ�8JYJRGWT�J����IJ�
Novembro de 2020, respectivamente.

Assim, as receitas e despesas da FM cabimentadas no 
TW«FRJSYT� ȁSFQ� WJKJWJSYJ� FT� FST� JHTS·RNHT� IJ� �����
totalizaram MOP1,648,940,900 e MOP12,045,977,100, 
respectivamente.

Orçamento anual䎃䏞갸皿
劥剚呏亙✳剢✳傈痧5/98/M贫岁⟂鋊㹁㖈2020䎃
䏞Ⱏ䱺佐11㸻䒊陾1㸻䫏鏰⿻3㸻殯陾⦐呪⚺銴嶍⿻
栁㷸ꆄ⿻须⸔歍锞涸玑䎸䩛糵ㄤ乽⡲

&T�FGWNLT�IT�)JHWJYT�1JN�S�~������2��IJ���IJ�+J[JWJNWT��F�+2��
JR� ������ WJHJGJZ� IT� U¾GQNHT� ZR� YTYFQ� IJ� ��� XZLJXY¹JX�� ��
VZJN]F�J���WJHQFRF«¹JX�VZJ�IN_NFR�WJXUJNYT�UWNSHNUFQRJSYJ�FT�
processamento das candidaturas a bolsas de estudo e as 
KTWRFQNIFIJX�UFWF�UJINIT�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�

Sugestões, queixas e 
reclamações

䒊陾䫏鏰ㄤ殯陾
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㖈2020䎃䏞慍㛇ꆄ剚ꏗ䖤籏佐Ⰵ秉16.58⭚慍
⯋갸皿㛂遤桧捀100.48%
呏亙⥌鎷㨽㆞剚涸湱ꡠ对陾㼩倴慍暶ⴽ遤佟⼦㫨
坿㜥䎋麌⽈䕙䧴Ⱖ➮倰䒭涸⽈䕙涸竤斊䪡窍ざず鋊㹁
涸丸妵㖈2020䎃䏞䊺㼟Ⱖ⚥涸75%⡲捀㛇ꆄ剚涸
䎃䏞갸皿佐Ⰵ⽰秉7.3⭚慍⯋Ⱖ긅涸25%丸Ⰵ稡
琎须ꆄ⽰秉2.43⭚慍⯋
ꤑ⽈䕙丸妵㢫㛇ꆄ剚㖈2020䎃䏞ꏗ䖤頿佐渤⿻鷎
鼩须⸔妵갪瘞佐Ⰵ秉9.28⭚慍⯋

佐Ⰵ
Em 2020, as receitas efectivas da FM totalizaram 
aproximadamente MOP1,658 milhões, sendo a respectiva taxa 
IJ�J]JHZ«§T�TW«FRJSYFQ�IJ�������
�

5TW�IJQNGJWF«§T�IT�((����
�IFX�HTSYWNGZN«¹JX�ITX�HTSYWFYTX�
IJ�HTSHJXX§T�UFWF�F�J]UQTWF«§T�IJ�OTLTX�IJ�KTWYZSF�TZ�F_FW�
recebidas pela FM em 2020 foram incorporadas nas receitas 
TW«FRJSYFNX�� SF� TWIJR� IJ� 245���� RNQM¹JX�� J� FX� WJXYFSYJX�
25% foram incorporadas nos capitais acumulados, na ordem 
de MOP243 milhões.

*R�������FQR�IFX�HTSYWNGZN«¹JX�ITX�HTSYWFYTX�IJ�HTSHJXX§T�
UFWF� F� J]UQTWF«§T� IJ� OTLTX� IJ� KTWYZSF� TZ� F_FW�� FX� TZYWFX�
receitas e os montantes dos reembolsos recebidos pela FM 
WJQFYN[TX� FTX� [FQTWJX� WJRFSJXHJSYJX� ITX� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX�
atribuídos totalizaram MOP928 milhões.

Receitas

㖈2020䎃䏞慍㛇ꆄ剚涸籏佅ⴀ秉79.27⭚慍⯋
갸皿㛂遤桧捀66.29%Ⱖ⚥劥魨崞佅ⴀ秉0.27⭚
慍⯋頿须⸔⺫䭍须⸔䯪飨栁㷸ꆄ涮佞瘞秉
12.24⭚慍⯋䴂⸔䫒氋㛇ꆄ秉64.59⭚慍⯋
竸ざ佐佅䞕屣慍㛇ꆄ剚㖈2020䎃䏞ꏗ䖤斊麌贿䴦
秉63.28⭚慍⯋

佅ⴀ
Em 2020, as despesas efectivas da FM totalizaram 
aproximadamente MOP7,927 milhões, sendo a respectiva taxa 
dJ� J]JHZ«§T� TW«FRJSYFQ� IJ� �����
�� )T� [FQTW� YTYFQ� IFX�
IJXUJXFX�JKJHYN[FX��245���RNQM¹JX�WJKJWNWFR�XJ�¤X�IJXUJXFX�
WJXZQYFSYJX�IFX�FHYN[NIFIJX�UW·UWNFX�IF�+2��245������RNQM¹JX�
INXXJWFR� WJXUJNYT� ¤X� HTRUFWYNHNUF«¹JX� ȁSFSHJNWFX�� NSHQZNSIT�
FUTNTX�ȁSFSHJNWTX��ITSFYN[TX�J�GTQXFX�IJ�JXYZIT�HTSHJINIFX��J�
MOP6,459 foram despesas executadas no âmbito do fundo de 
apoio ao combate à epidemia.

Resumindo, a FM registou um saldo negativo no valor 
aproximado de MOP6,328 milhões em 2020.

Despesas
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Dados estatísticos relativos aos principais apoios 
ȁSFSHJNWTX�HTSHJINITX�J�VZFIWTX�NSKTWRFYN[TX

ꅾ럊갪湡窡鎙⿻须鎝㕬邍

2020䎃㛇ꆄ剚鸒麕劥魨涸䪮遯鰊⸔㋲⡙㾝秉103
⦐崞䧴갪湡佅ꆄ겙秉捀666.6蠝慍⯋㔔氋䞕
ꡠ⤚鿈⟨갪湡《嶋䧴佖⟃箁♳䕎䒭莊遤갪湡侸
ꆀ鯱䎃幾㼱41.48%〥㢫㛇ꆄ剚䪡ⲥ✫689㸻须
⸔歍锞ꆄ겙捀342,548,806慍⯋⚛㛂遤65㸻歋
⥌鎷㨽㆞剚倴2019䎃䪡ⲥ涸䎃䏞崞鎙ⷔꆄ겙捀
5 5 0 , 3 6 9 , 0 8 1 . 8 5慍⯋Ⱏ鎙须⸔䪡窍籏겙捀
892,917,887.85慍⯋鯱2019䎃幾㼱51.67%䭾
갪湡ⴕ겳䎃ざ鎙2,589⦐갪湡⚺銴⟃ꡠ곃䋑字
犷爸걆㚖51.33%ꆄ겙秉4.93⭚慍⯋ㄤ來肬
ㄤ㛆肬ꫭ䎃➃䩞걆㚖36.46%ꆄ겙秉3.5⭚慍
⯋捀⚺

Em 2020, a FM, através das suas subunidades de apoio 
técnico, realizou 103 actividades e projectos, tendo o valor 
envolvido atingido aproximadamente MOP6,666 mil. Devido à 
evolução da situação epidémica, algumas actividades foram 
canceladas ou passaram a ser realizadas online, tendo o 
número total de actividades realizadas registado uma redução 
de 41.48% face ao ano anterior. Além disso, a FM aprovou um 
YTYFQ� IJ� ���� UJINITX� IJ� HTSHJXX§T� IJ� FUTNT� ȁSFSHJNWT�� ST�
montante total de MOP342,548,806, e procedeu ao 
UFLFRJSYT� IJ� ��� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX� UWJ[NXYTX� ST� XJZ� UQFST�
anual aprovado pelo CC em 2019, no montante total de 
MOP550,369,081.85. Assim, o montante total dos apoios 
ȁSFSHJNWTX�FYWNGZ±ITX�JR������UFWF�ZR�YTYFQ�IJ������� NYJSX�
atingiu MOP892,917,887.85. A maior parte deste montante foi 
aplicado na área “melhoria do bem-estar da população” 
(51.33%, cerca de MOP493 milhões), seguida da área 
“educação e formação de jovens talentos” (36.46%, cerca de 
MOP350 milhões). 

Concessões gerais
1.�♧菛䚍须⸔갪湡涸䪡窍

85

须⸔窡鎙
Dados estatísticos relativos aos 
FUTNTX�ȁSFSHJNWTX�HTSHJINITX

01

⥌鎷㨽㆞剚
CC

㻤陾须⸔㸻侸
Pedidos apreciados

剚陾妄侸
7JZSN¹JX�
realizadas

䪡ⲥ㸻侸
Pedidos 

aprovados

ꆄ겙籏鎙慍⯋
Valor total (MOP)

14482 299,712,311.00

遤佟㨽㆞剚
CA

67591757 42,836,495.00

遤佟㨽㆞剚㛂遤⥌鎷㨽㆞剚䪡ⲥ⛓䎃䏞崞鎙ⷔ
Execução pelo CA das concessões previstas no 
plano de actividades anual aprovado pelo CC

65 550,369,081.85㛂遤
(Execução)

892,917,887.85籏ꆄ겙�TOTAL
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ꆄ겙慍⯋
Valor (MOP)

겳ⴽ
Categoria

♧菛须⸔歍锞
Concessões gerais

1,129,947,836.98

䯪⸔
Donativos

9,410,002.75

栁㷸ꆄ涸须⸔
Bolsas de estudo

72,481,901.40

⫄䪭˙⫄䞕Э娜〷俒⻋吥㕨鎙ⷔ
Plano de Apoio Financeiro para Actividades Escolares 
da Série “História e Cultura”

17,430.00

慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀ
Espectáculos da FM para os Cidadãos

1,278,264.06

2019䎃䏞慍娜〷俒⻋㷸歲罌㻌崞�
Visitas Escolares da História e Cultura de Macau, 2019

1,371,456.50

2019年“千人計劃”
Programa Mil Talentos, 2019

228,460.00

1,214,735,351.69

2.�须⸔ⴕ겳窡鎙
ꡠ곃䋑字犷㖧

2JQMTWNF�IT�GJR�JXYFW
IF�UTUZQF«§T

1,369갪�FH«¹JX�51.33% $ 493,096,962.85

㛆肬ꫭ䎃➃䩞
+TWRF«§T�IJ�OT[JSX�YFQJSYTX 194갪�FH«¹JX�36.46% $ 350,204,141.00

䲀䑞俒⻋谁遯
)N[ZQLF«§T�IFX�FWYJX�J�HZQYZWF

���갪�FH«¹JX�6.66% $ 64,001,840.00

䲀㷸遯灇瑖
5WTRT«§T�IJ�JXYZITX

FHFIRNHTX�J�HNJSYNȁHTX
169갪�FH«¹JX�3.05% $ 29,285,031.00

⤛鹎❜崩ざ⡲
5WTRT«§T�IJ�NSYJWH§RGNTX

J�HTTUJWF«¹JX
54갪�FH«¹JX�2.50% $ 24,054,913.00

鏽♳邍窡鎙⺫䭍1㸻倴2019䎃㻤䪡2020䎃㸤䧭佅➰涸갪湡ꆄ겙67,725,000慍⯋佦窡鎙籏ꆄ겙捀960,642,887.85慍⯋籏鎙2,589⦐갪湡
3TYF��.SHQZN�XJ�ST�RFUF�JXYFY±XYNHT�FHNRF���FUTNT�ȁSFSHJNWT�FZYTWN_FIT�JR������HZOT�UFLFRJSYT�KTN�JKJHYZFIT�FUJSFX�ST�FST�XJLZNSYJ��ST�[FQTW�IJ�245������������&XXNR��F�XTRF�
ITX�[FQTWJX�NSINHFITX�ST�RFUF�FHNRF�WJQFYN[FRJSYJ�F�������FH«¹JX�ȁSFSHNFIFX�KTN�IJ�245���������������

(TSHJXX¹JX�UZGQNHFIFX�ST�'TQJYNR�4ȁHNFQ�IF�7&*2�IZWFSYJ�����
3.�2020䎃ⴚ涬倴շ慍暶ⴽ遤佟⼦Ⱇ㜡ո涸须⸔

Além disso, a FM também atribuiu apoios 
ȁSFSHJNWTX� F� TZYWTX� XJW[N«TX� J� TWLFSNXRTX�
públicos de Macau que totalizaram MOP150 
milhões. Os montantes dos reembolsos 
recebidos pela FM relativos aos valores 
WJRFSJXHJSYJX� ITX� FUTNTX� ȁSFSHJNWTX�
FYWNGZ±ITX� F� NSIN[±IZTX� J� NSXYNYZN«¹JX�
totalizaram MOP100,389,956.16.

姽㢫ぢ劥㖒ⰗⰟ堥圓涸须⸔ꆄ겙捀
150,000,000慍⯋爢㕰⿻穉籽⦐
➃涸「须⸔㻜넓ぢ㛇ꆄ剚鷎鼩须⸔긅
妵100,389,956.16慍⯋

籏겙�TOTAL

86 87

4ZYWTX�YWFGFQMTX�IJXJS[TQ[NITX�ST�
¦RGNYT�IJ�HTSHJXX§T�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT

2FUF�JXYFY±XYNHT�XTGWJ�F�INXYWNGZN«§T�
ITX�FUTNTX�FYWNGZ±ITX

4.�Ⱖ➮须⸔✲

妄侸���㸻侸
Vezes / Casos

Ⰹ㺂
9FWJKF

♧菛䚍须⸔갪湡涸騈鹎
&HTRUFSMFRJSYT�WJLZQFW�ITX�FUTNTX�ȁSFSHJNWTX

莅须⸔歍锞罏䧴「须⸔罏剚
*SHTSYWT�HTR�TX�WJVZJWJSYJX�J�GJSJȁHN¥WNTX�IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT

419

植㜥騈鹎歍锞�「须⸔갪湡䞕屣
;JWNȁHF«§T�in loco do ponto de situação dos projectos objecto dos pedidos 
IJ�FUTNT�ȁSFSHJNWT�JR�FS¥QNXJ���UWTOJHYTX�ȁSFSHNFITX

161

ⴕ區「须⸔崞⿻頿㜡デ
Análise dos relatórios de actividades apoiadas e respectivos relatórios 
ȁSFSHJNWTX

1,059

ぢ劢銼遤须⸔纏⛓「须⸔罏涮ⴀⵖ秉䲃倷⥌ⴅ
3TYNȁHF«§T�IF�IJHNX§T�IJ�FUQNHF«§T�IJ�RJINIFX�WJXYWNYN[FX�XFSHNTSFY·WNFX�
¤X�JSYNIFIJX�GJSJȁHN¥WNFX�NSHZRUWNITWFX

3

騈鹎贖椚刿佖鎙ⷔ⿻䒂劍䲿❜㜡デ涸歍锞
Processamento dos pedidos para introdução de alterações ao plano inicial 
apoiado e dos pedidos de prorrogação do prazo para apresentação do 
WJQFY·WNT�IJ�FHYN[NIFIJX�ȁSFSHNFIFX

734

ぢ劢銼遤须⸔纏⛓「须⸔罏涮ⴀ剅聃阮
3TYNȁHF«§T�UFWF�FZIN®SHNF�JXHWNYF�F�JSYNIFIJX�GJSJȁHN¥WNFX�NSHZRUWNITWFX�
IFX� TGWNLF«¹JX� F� VZJ� ȁHF[FR� XZOJNYFX� IJ[NIT� ¤� FHJNYF«§T� IJ� FUTNT�
ȁSFSHJNWT

17

騈鹎「须⸔갪湡⦐呪
&HTRUFSMFRJSYT�IF�J]JHZ«§T�IFX�FH«¹JX���UWTOJHYTX�ȁSFSHNFITX

1,116
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须鎝㕬邍
6ZFIWTX�NSKTWRFYN[TX02

ꡠ곃䋑字犷爸笞隌爢剚ㄤ镜
1SFPDVQB¦¢P�DPN�P�CFN�FTUBS�EB�QPQVMB¦¢P3FBMJ[B¦¢P�EF�USBCBMIPT�FN�QSPM�EB�IBSNPOJB�TPDJBM

须⸔秉4.93⭚⯋佅䭰1,369갪㢵⯋⻋涸爢剚剪갪湡
Disponibilização de um total de 245����RNQM¹JX para apoiar 
1,369�FH«¹JX�IJ�FXXNXY®SHNF�XTHNFQ�

耢ず24⦐爢剚剪㕰넓崣鷑37,305⟨慍㛇ꆄ剚犷⺫ꆄ겙秉1,618蠝⯋
Distribuição, em cooperação com 24 associações de 
FXXNXY®SHNF�XTHNFQ��IJ�37,305 ƍ8TGWJXHWNYTX�&ZXUNHNTXTX�IF�
+ZSIF«§T�2FHFZƎ, no valor total de 245������RNQM¹JX.

そ爢剚剪갪湡
♳衆ⴀ遤剪ざ⡲堥圓慍僈䠦
聃˙铃˙䠦ꡠ䧃鎙ⷔյ痧㔋ꥣ媯ն�ざ⡲堥圓慍聆➃⼿剚
坿㖈儻ꩾ栬㾀罏ꡠ䧃鎙ⷔざ⡲堥圓慍遳㖷剚耢ざ籏剚
隌舡遤痧✳劍ざ⡲堥圓ꖏ廪ꄴꤎ䡹㊥剚

8JW[N«TX�IJ�FXXNXY®SHNF�XTHNFQ sob a chancela da FM:

ƍ8JW[N«TX�IJ�FUTNT�¤�IJXQTHF«§TƎ
Co-organização: Cáritas Macau

5WTOJHYT�ƍ5WJTHZUFRT�STX�HTR�TX�
;TXXTX�4Z[NITX�J�+FQFƎ���n�KFXJ��
Co-organização: Associação dos Surdos de Macau

5WTOJHYT�ƍ+JQNHNIFIJ�JR�.IFIJ�&[FS«FIF�
ƈ�&H«§T�IJ�&XXNXY®SHNF�F�.ITXTX�8TQNY¥WNTXƎ�
Co-organização: União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau

ƍ5WTYJH«§T�IT�(WJGWTƎ���n�KFXJ�
(T�TWLFSN_F«§T��&XXTHNF«§T�IJ�'JSJȁH®SHNF�IT�
Hospital Kiang Wu

⸈䓽ꫭ䎃䊨⡲㛆肬劢⢵➃䩞
1SFTUB¦¢P�EF�NBJPS�BUFO¦¢P�BPT�BTTVOUPT�KVWFOJT'PSNB¦¢P�EF�OPWPT�UBMFOUPT�QBSB�DPOTUSVJS�VN�GVUVSP�NFMIPS

佅䭰194갪莅來肬ㄤꫭ䎃㛆肬湱ꡠ涸갪湡须⸔ꆄ겙秉3.5⭚⯋⺫䭍劥慍4䨾⚥㼭㷸吥涸㛇燊䒊鏤⿻酤⥜䊨玑
(TSHJXX§T�IJ�FUTNTX�ȁSFSHJNWTX�ST�[FQTW�YTYFQ�FUWT]NRFIT�
de 245����RNQM¹JX para apoiar 194 projectos de educação 
e formação de jovens talentos, incluindo os projectos de 
construção e melhoria das infra-estruturas educativas de 4 
escolas dos ensinos primário e secundário.

ぢ12,203そ劥㖒⿻Ⰹ㖒㷸欰涮佞栁㷸ꆄꆄ겙秉
6,809蠝⯋
Atribuição de prémios e bolsas de estudo a 12,203 
estudantes de Macau e do Interior da China, no valor total 
de MOP������RNQM¹JX.

莊鳵2갪箁♳㻜驏⿻❜崩崞
Realização de 2 estágios e actividades de intercâmbio 
online.

Dados estatísticos relativos aos principais apoios 
ȁSFSHJNWTX�HTSHJINITX�J�VZFIWTX�NSKTWRFYN[TX

ꅾ럊갪湡窡鎙⿻须鎝㕬邍 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU

慍㛇ꆄ剚䎃䏞崞㜡デ2020
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䲀㷸遯灇瑖侮椚劥㕼俒⻋
1SPNP¦¢P�EF�FTUVEPT�BDBE¨NJDPT�F�DJFOU¬DPT�*OUFHSB¦¢P�EPT�SFDVSTPT�DVMUVSBJT�F�IJTU²SJDPT�EF�.BDBV

鸒麕慍鎹䥊俒〷笪䲀ⴀ鹬10갪箁♳㼠겗㾝錒㕬晚䗚꧌⿻㉏瘸麉䨡崞⟃⿻10㜥吥㕨闍䏠
Promoção, através do \JGXNYJ� HZQYZWFQ�MNXY·WNHT� ƍ2JR·WNF�
IJ� 2FHFZƎ, de 10 eventos online, incluindo exposições 
temáticas, eventos de recolha de imagens e jogos de 
perguntas e respostas online e realização de 10 sessões da 
palestra escolar “Memória de Macau”.

⼧鿈俒谁꧌䧭䘋剅˙慍⽷⛓շ⚥㕜刼谁갉坿꧌䧭ո鸒麕穅㻤
&UWT[F«§T�ȁSFQ�IF�TGWF�ƍ(FS«¹JX�IJ�6Z^N�(MNS®X�ƈ�9TRT�IJ�
2FHFZƎ integrada na “Colectânea das Crónicas das 10 Artes 
e Cultura Chinesa”.

ⴀ晝12珏㷸遯灇瑖겳剅硃⿻劍ⴚ
Lançamento de 12 livros e edições periódicas de carácter 
FHFIRNHT�J�HNJSY±ȁHT�

须⸔秉2,929蠝⯋Ⱏ169갪䲀劥慍♶ず걆㚖䭰糵涮㾝涸㷸遯灇鎣崞⟃⿻灇瑖慍爢剚竤憘岁ⵖㄤⰗⰟ佟瘼瘞갪湡
Aplicação de cerca de 245������RNQM¹JX na promoção de 
169 seminários e actividades académicas em diferentes 
¥WJFX�� XTHNFQ�� JHTS·RNHF�� OZW±INHF� J� UTQ±YNHF� IJ� 2FHFZ��
apoiando o desenvolvimento sustentável de Macau.

莊鳵1㜥㷸遯灇鎣崞
Realização de 1 seminário académico.

䲀䑞俒⻋谁遯䲿⼮➃俒稇귢
%JWVMHB¦¢P�EBT�BSUFT�F�DVMUVSB1SPNP¦¢P�EB�GPSNB¦¢P�IVNBOJTUB

须⸔秉6,400蠝⯋佅䭰803갪♶ず겳㘗涸㾝錒邍怵俒⻋谁遯⿻❜崩갪湡
Disponibilização de cerca de 245��� RNQM¹JX para a 
realização de 803 exposições, espectáculos e actividades 
IJ�HFW¥HYJW�HZQYZWFQ�J�FWY±XYNHT�

莊鳵3㜥慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ㾝錒⿻3㜥禺崞
Realização de 3 exposições integradas no “Projecto de 
5WTRT«§T� IJ� /T[JSX� &WYNXYFX� IJ� 2FHFZƎ e 3 actividades 
complementares.

莊鳵5㜥慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ㾝錒⿻2㜥禺崞
Realização de 5 exposições integradas no “Projecto de 
5WTRT«§T� IJ� &WYNXYFX� IJ� 2FHFZƎ e 2 actividades 
complementares.

莊鳵27㜥慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀ
Realização de 27 sessões de ƍ*XUJHY¥HZQTX�IF�+2�UFWF�TX�
(NIFI§TXƎ.

ⴀ晝9珏俒⻋谁遯겳剅硃⿻劍ⴚ
Lançamento de 9 livros e edições periódicas de carácter 
HZQYZWFQ�J�FWY±XYNHT�

莊鳵4㜥㢫㖒谁遯㹻㾝錒
Organização de 4 exposições de artistas do exterior.

莊鳵1갪俒㷸畹飓갼栁狲27㜥ꠗ隡㻨⡲闍䏠
Realização de 1 cerimónia de atribuição de prémios de 
concurso literário e ���XJXX¹JX da “Palestra sobre Leitura e 
Escrita”.

Dados estatísticos relativos aos principais apoios 
ȁSFSHJNWTX�HTSHJINITX�J�VZFIWTX�NSKTWRFYN[TX

ꅾ럊갪湡窡鎙⿻须鎝㕬邍 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ANUAL DA FUNDAÇÃO MACAU
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$POTFMIP�EB�$VMUVSB�F�)JTU²SJB
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⤛鹎❜崩ざ⡲涮䳸䎂〵⡲欽
1SPNP¦¢P�EF�JOUFSD¡NCJPT�F�DPPQFSB¦´FT�QBSB�SFBM¦BS�P�QBQFM�EF�.BDBV�DPNP�VNB�QMBUBGPSNB�BMBSHBEB

须⸔⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚倴䖰寐簖㾝꧌㊥䊨玑Э⸔聃遤ㄤ遺嵮搂ꥻ燘갪湡
Apoio à China Foundation for Disabled Persons para o 
desenvolvimento da ƍ&H«§T�(TQJHYN[F�IJ�(FWNIFIJ�ƈ�&UTNT�
FTX� )JȁHNJSYJX� &ZINYN[TXƎ e do projecto ƍ(FXF� IJ� 'FSMT�
XJR�'FWWJNWFX�&WVZNYJHY·SNHFXƎ.

莊鳵1㜥㎗䎃螠崞⿻㾝1갪㹒⫄䲀䑞갪湡
Realização de 1 KJXYN[FQ�e 1 FHYN[NIFIJ�IJ�UWTRT«§T�IF�
HZQYZWF�J�MNXY·WNF.

须⸔⚥㕜㸢䣔룲㛇ꆄ剚䴂䒊㮓䎓⥃⨴ꤎ⿻㷸來肬㛆鎯⚛稡鎙䯪飨240鰘佹隌鮦瘞
Apoio à (MNSF� 8TTSL� (MNSL� 1NSL� +TZSIFYNTS para a 
construção de hospitais para mulheres e crianças, a 
educação pré-escolar, a aquisição de 240 ambulâncias, etc.

须⸔㷸吥莊鳵49갪娜〷俒⻋崞籏겙秉155蠝⯋
Apoio a escolas locais para a realização de 49 actividades 
HZQYZWFQ�MNXY·WNHFX, sendo o valor envolvido aproximado de 
245�����RNQM¹JX.

须⸔⚥螠⨴䐁䘰鮦㛇ꆄ剚300蠝⯋➃字䍤㾝滚猰抡鮦ꄴꤎ剪稡鎙䊺㸤䧭涯Ⰹꥻ䗂僈䩛遯鹬
10,520⢿䒊用7䨾⨴䐁䘰鮦涯Ⰹꥻ屛派⚥䗱⟃⿻
12そꄴ欰㸤䧭㛆鎯
Concessão de CNY3 milhões à (MNSJXJ� +TZSIFYNTS� KTW�
1NKJQNSJ� *]UWJXX para apoiar os serviços hospitalares de 
oftalmologia dos Expressos de Saúde, tendo sido realizadas 
10,520 cirurgias às cataratas, criados 7 centros de 
YWFYFRJSYT� IJ� HFYFWFYFX� J� VZFQNȁHFITX� ��� RINHTX� UFWF�
poderem fazer cirurgia de catarata.

ぢ⚥㕜婫氭➃㛇ꆄ剚须⸔1,000蠝⯋➃字䍤㾝⸔聃遤婫氭➃㡦搂ꥻ燘鏤⪔⟃⿻佅䭰15㹻䩛䊨谁罏꧌㊥⛓㹻갪湡
Concessão de CNY10 milhões à (MNSF� +TZSIFYNTS� KTW�
Disabled Persons para promover projectos destinados às 
UJXXTFX� IJȁHNJSYJX�� STRJFIFRJSYJ� T� FUTNT� ¤X� UJXXTFX�
VZJ� XTKWJR� IJ� IJȁHN®SHNF� FZINYN[F�� ¤� NSXYFQF«§T� IJ�
equipamentos auxiliares em casa de banho, eliminando as 
barreiras arquitectónicas, e a 15 “Casas Filantrópicas dos 
Artesões”.

ぢ96そ㢫㖒㷸欰涮佞栁㷸ꆄ籏ꆄ겙鵜830蠝⯋
Atribuição de bolsas de estudo a 96 estudantes do exterior 
no valor total aproximado de 245����RNQM¹JX.

Dados estatísticos relativos aos principais apoios 
ȁSFSHJNWTX�HTSHJINITX�J�VZFIWTX�NSKTWRFYN[TX
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&SJ]TX

꣡ꏗ

⥌鎷㨽㆞剚䧭㆞そ㋲
1NXYF�ITX�RJRGWTX�IT�(TSXJQMT�IJ�(ZWFITWJX

湌✲剚䧭㆞そ㋲
1NXYF�ITX�RJRGWTX�IT�(TSXJQMT�+NXHFQ

⚺䌏
랔곏鰜 Presidente

Vong Hin Fai

㨽㆞
⡦繡螠��ꤷ宕呏��ⷠ宕䎃��
哀摥ꋸ荛2020䎃4剢5傈

2JRGWTX
Ho Mei Va
Leong Vai Chun (até a 5 de April de 2020)

Sio Ng Kan Lau Veng Lin

遤佟㨽㆞剚䧭㆞そ㋲
1NXYF�ITX�RJRGWTX�IT�(TSXJQMT�IJ�&IRNSNXYWF«§T

⚺䌏
ゟ䘋葻

Presidente
Wu Zhiliang

ⶰ⚺䌏
꓃䚃

;NHJ�5WJXNIJSYJ
Zhong Yi Seabra de Mascarenhas

㨽㆞
⡦呟ꉁ��⼦囙兰��랫䮸䓽

2JRGWTX
Ho Kuai Leng Au Weng Chi Lai Chan Keong

⚺䌏
慍暶ⴽ遤佟⼦遤佟㸽
顭♧铇

Presidente
Chefe do Executivo da RAEM, 
Ho Iat Seng

㨽㆞
ゟ➬僈
勛尬ꩯ
卌ꆄ㙹
荛2020䎃1剢21傈
卌笻憠
卌敶㧚
荛2020䎃5剢24傈
㺂宕䛸�
꼛剤䚻
꼛蕰륌

꤫僈ꆄ
⼦㸻⪂
剆Ⱖ溫
哀㸞楑
ꤷ岚
螠䎃麨
嘥⤧俒
䑁愯ꨣ
ⷠ情鰜

2JRGWTX
Ung Si Meng
Lei Pui Lam
Lam Kam Seng Peter
 (até a 21 de Janeiro de 2020)
Anabela Fátima Xavier Sales Ritchie
Lam In Nie
 (até a 24 de Maio de 2020)
Iong Weng Ian
Ma Iao Hang
Carlos Alberto dos Santos Marreiros

Chan Meng Kam
Stanley Au Chung Kit
Susana Chou
Leong On Kei
Lok Po
Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente
Yeung Tsun Man Eric
Liu Chak Wan
Lao Ion Fai

95
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娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚䧭㆞そ㋲
1NXYF�ITX�RJRGWTX�IT�(TSXJQMT�IF�(ZQYZWF�J�-NXY·WNF

⚺䌏
ゟ䘋葻慍㛇ꆄ剚遤佟㨽㆞剚⚺䌏

Presidente
Wu Zhiliang, 
Presidente do CA da FM

2JRGWTX㨽㆞
㓂聕㛇慍椚䊨㷸ꤎꤎ
꓃䚃慍㛇ꆄ剚遤佟㨽㆞剚ⶰ⚺䌏
꤫赙慍⚥螠來肬剚剚
ヰ⠭鰜慍㣔⚺來㷸吥耢剚剚
蜓䘋⨀慍ꫭ䎃耢ざ剚剚荛2020䎃6剢22傈

繏㤘륌慍ꫭ䎃耢ざ剚剚歋2020䎃6剢23傈饱

ヰ宕韝慍⚥螠倞ꫭ䎃⼿剚剚㆞㣐剚⚺䌏

䨥㎗蟣慍⚥螠㷸欰耢ざ籏剚剚㆞㣐剚⚺䌏

劫㡽呸慍㣐㷸⚥㕜娜〷俒⻋⚥䗱⚺⟤

勛蛂㫫慍椚䊨㷸ꤎ♧㕜Ⰽⵖ灇瑖⚥䗱⚺⟤

卌䑞䘋慍猰䪮㣐㷸爢剚ㄤ俒⻋灇瑖䨾䨾

Im Sio Kei, 
Presidente do Instituto Politécnico de Macau

Zhong Seabra de Mascarenhas Yi, 
Vice-presidente do CA da FM

Chan Hong, 
Presidente da Associação de Educação de Macau

Chow Pak Fai, 
Presidente da Associação das Escolas Católicas de Macau

Mok Chi Wai, 
antigo Presidente da Federação de Juventude de Macau 
(até a 22 de Junho de 2020)

Lo Iek Long, 
Presidente da Federação de Juventude de Macau (a partir 
de 23 de Junho de 2020)

Chao Weng Hou, 
Presidente da Assembleia Geral da Associação de Nova 
Juventude Chinesa de Macau 

Tai Ka Peng, 
Presidente da Assembleia Geral da Associação Geral de 
Estudantes Chong Wa de Macau

Zhu Shoutong, 
Director do Centro da História e Cultura Chinesa da 
Universidade de Macau

Lei Lei Na, 
(TTWIJSFITWF�IT�(JSYWT�IJ�*XYZITX�ƍ:R�5F±X��)TNX�
Sistemas” do Instituto Politécnico de Macau 

Lin Guangzhi, 
Director do Instituto de Investigação Social e Cultural da 
:SN[JWXNIFIJ�IJ�(N®SHNF�J�9JHSTQTLNF�IJ�2FHFZ

9796

䎃䏞私✲
Cronologia das actividades realizadas

��������
莊鳵剅殥㺕蚛角˙瓞䣔䒒鯺䞕Ղ剅殥ꤲ櫙㾝
7JFQN_F«§T�IF�ƍ*]UTXN«§T�IJ�5NSYZWF��(FQNLWFȁF�J�(JW¦RNHF�(TRJRTWFYN[F�ITX����&STX�IT�
Retorno de Macau à Pátria”.

��������
鸒麕24⦐ꬌ暑ⵄ爢㕰ㄤ爢剚剪㕰넓ぢ劥慍䓳纈넓崣涮慍㛇ꆄ剚犷⺫倞僱
)NXYWNGZN«§T�� FYWF[X� IJ� ��� FXXTHNF«¹JX� QTHFNX� IJ� FXXNXY®SHNF� XTHNFQ�� ITX� ƍ8TGWJXHWNYTX�
Auspiciosos da FM” junto das camadas mais carenciadas da sociedade de Macau por 
THFXN§T�IT�&ST�3T[T�(MNS®X�

08/01
莊鳵շ慍竤憘爢剚涮㾝㜡デ2018-2019ոշ慍话淼剅2019ո倞剅涮遤⭑䒭
Realização da cerimónia de lançamento do “Relatório Anual sobre a Economia e Sociedade 
de Macau 2018-2019” (Livro Azul de Macau, 2019).

09/01
顜䊝溁➿邍㕰ⵌ鏞籏穡䍲䪜䖰寐簖䊨⡲䧭佪
;NXNYF� IJ� ZRF� IJQJLF«§T� IT� ,T[JWST� IF� 5WT[±SHNF� IJ� ,ZN_MTZ� ¤� +2�� FUWJXJSYFSIT� TX�
trabalhos desenvolvidos no Condado de Congjiang de combate à pobreza.

10/01
莊鳵⚥㕜字停字俒谁꧌䧭䘋剅˙慍⽷⛓շ⚥㕜䨡刼䘋˙慍⽷ո倞剅涮遤⭑䒭
Publicação da obra “Ópera Chinesa – Tomo de Macau”, integrada na “Colectânea das 
Crónicas das 10 Artes e Cultura Chinesa – Tomos de Macau”.

��������
ざ鳵“2020礡度慍㣐抓⼦㷸遯灇鎣剚
(T�TWLFSN_F«§T� IF� ƍ(TSKJW®SHNF� &HFIRNHF� IF� ?TSF� IF� ,WFSIJ� 'F±F� ,ZFSLITSL�-TSL�
Kong-Macau, 2020”.

��������
莊鳵⼧鿈俒谁꧌䧭䘋剅˙慍⽷㻤珳剚陾Ⱖ⚥շ⚥㕜刼谁갉坿꧌䧭˙慍⽷ո鸒麕穅㻤
Reuniões de revisão da “Colectânea das Crónicas das 10 Artes e Cultura Chinesa – Tomos 
IJ� 2FHFZƎ�� SFX� VZFNX� F� TGWF� ƍ(FS«¹JX� IJ� 6Z^N� (MNS®X� ƈ� 9TRT� IJ� 2FHFZƎ� TGYJ[J� F�
FUWT[F«§T�ȁSFQ�
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�����������
⼿鳵僤圚蠝ꅽՂ稙犝㙹莅嵳♳窣笈⛓騟
Colaboração na organização da exposição “A Grande Viagem: A Cidade Proibida e a Rota 
2FW±YNRF�IF�8JIFƎ�

13/01
⚥㕜婫氭➃犷ⵄ㛇ꆄ剚ⵌ鏞䲀䗂䐁䊨⡲
Visita da China Foundation for Disabled Persons à FM, apelando para um maior apoio na 
WJFGNQNYF«§T�IJ�UJXXTFX�UTWYFITWFX�IJ�IJȁHN®SHNF�

��������
ざ鳵“2020䎃礡度慍㣐抓⼦ꫭ㼱䎃Ⱇ渤䎃剚
(T�TWLFSN_F«§T�IF�ƍ(TSKJW®SHNF�&SZFQ�IJ�(FWNIFIJ�UFWF�/T[JSX�IF�?TSF�IF�,WFSIJ�'F±F�
Guangdong-Hong Kong-Macau, 2020”.

��������
娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚莊鳵䏊㶩䎃鵔倞僱崞
Organização, pelo Conselho da Cultura e História, de uma série de actividades 
HTRJRTWFYN[FX�IT�&ST�3T[T�(MNS®X�

20/01
莊鳵“2019䎃䏞慍㛇ꆄ剚갼栁狲
Realização da “Cerimónia de Entrega de Prémios da Fundação Macau 2019”.

�����������
慍鎹䥊ꡗꡠ㉏瘸麉䨡⛓吥㕨暶ⴽ晝
Promoção de um jogo de perguntas e respostas online sobre “Memória de Macau”, 
destinado particularmente a estudantes.

30/03
ⴀ䌏用岁剚〡걧颶鑉剚陾
Participação na reunião plenária da Assembleia Legislativa para efeitos de interpelação.

1剢 ���剢 *SYWJ�/FSJNWT�J�+J[JWJNWT
慍鎹䥊70鯺㹻㕜鎹䥊Ղ慍㕜䣔晦垜㕬晚䗚꧌箁♳䫏牱崞
;TYF«§T�TSQNSJ�IFX�KTYTLWFȁFX�IJ�UFNQTZ�FWHTX�IJHTWFYN[TX�IT�)NF�3FHNTSFQ��IJ�2FHFZ�ITX�
últimos 70 anos recolhidas junto da população através do website “Memória de Macau”.

�����������
娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚䲀ⴀ���������㷸䎃⫄䪭˙⫄䞕Э娜〷俒⻋吥㕨鎙ⷔ
Promoção do Plano de Apoio Financeiro para Actividades Escolares da Série “História e 
(ZQYZWFƎ������������

��������
莊鳵慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ哀话岚㟯麥匌銯
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: “Exposição de Obras de Leong Lam Bo - 
Modao Coisas”.

�����������
莊鳵慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ灝燺遤Ղꡠ奚僅殥㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: “Exposição de Pintura de Kuan Kun Cheong – 
Caminhar para Frente”.

��������
⟃箁♳倰䒭⼿鳵痧16㾂谁嵳崩ꆄ˙繡㥪㸞䗩”2020䎃Ⰹ㖒莅度慍俒⻋ㄤ假麉歲❜崩崞
&H«§T�IJ�NSYJWH¦RGNT�JSYWJ�UWTȁXXNTSFNX�IT�XJHYTW�YZW±XYNHT�J�IT�XJHYTW�HZQYZWFQ�IT�.SYJWNTW�
da China, Hong Kong e Macau “XVI Jornada pela Arte • Anhui”

06/06
莅շ慍傈㜡ոざ鳵痧25㾂慍⚥㷸欰隡䖕䠮䗚俒嫲飓갼栁狲
Cerimónia de entrega de prémios da 25.ª edição do “Concurso de Comentários Literários para 
os Alunos do Ensino Secundário de Macau”, em co-organização com o Diário de Macau.

痧♧㷎�5WNRJNWT�YWNRJXYWJ
慍贡亼㕬剅긭䲿⣘⯝ꤑ剚㆞鏽ⱁ涸字笪♳ꠗ隡剪
Isenção da obrigatoriedade de subscrição como membro para poder aceder às publicações 
e edições periódicas disponibilizadas na biblioteca.

5剢䏁�Final de Maio
䲀ⴀ慍鎹䥊俒〷笪㼠겗俒畎Ⱇ䗚꧌
Convite público para entrega de textos temáticos através do website “Memória de Macau”.

5剢 ���剢 *SYWJ�2FNT�J�8JYJRGWT
慍鎹䥊㼭㙹㣐䠦˙氋騟ず遤Ղ慍䫒乹倞㘗朜氻嫬肾拨㕬晚䗚꧌
Recolha de imagens sobre o tema “MacauPequena Cidade, Grande Amor - Sempre juntos 
ST�HTRGFYJ�¤�USJZRTSNF�HFZXFIF�UJQT�ST[T�YNUT�IJ�HTWTSF[±WZXƎ�
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6剢�/ZSMT��
莅顜䊝溁䖰寐簖➃字佟䏎砞縭շ慍㛇ꆄ剚佅䭰㾝䍲䪜갪湡⼿陾ո
Celebração de um protocolo de cooperação com o Governo Popular do Condado de 
(TSLONFSL�IF�5WT[±SHNF�IJ�,ZN_MTZ�ST�XJSYNIT�IJ�FUTNFW�T�HTRGFYJ�¤�UTGWJ_F��

9剢�8JYJRGWT
䲀ⴀ2021䎃俒⻋崞�갪湡须⸔鎙ⷔ⚛莊鳵�㜥闍鍑剚
1FS«FRJSYT� IT� ƍ5WTLWFRF� IJ� &UTNT� +NSFSHJNWT� UFWF� &HYN[NIFIJX� �� 5WTOJHYTX� (ZQYZWFNX��
2021” e realização de 2 sessões de esclarecimentos.

���������
莊鳵慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ憚寐⡲㟯㻨僱㿋Ղ䘋ꆎ⡲ㅷ㾝
Projecto de Promoção de Artistas de Macau: “Exposição de Obras de Daniel Fok Chi Chiu – 
Montanha de Primavera em Tinta”.

�����������
莊鳵慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀշⱵ➫涸넞㿋ո㷸吥⿻爢⼦䊣怵Ⱏ17㜥
Espectáculo da FM para os Cidadãos: Apresentação itinerante em escolas e bairros 
comunitários “O Monte de Lumi” (17 sessões).

�����������
⟃箁♳倰䒭ざ鳵2020䎃度慍㣐㷸欰俒⻋㻜驏崞
Co-organização do “Projecto de Estágio Cultural de Estudantes Universitários de Hong 
Kong e Macau no Interior da China, 2020” que foi promovido online.

��������
莊鳵慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ䗏⯕Ղ랫㼭⪂⡲ㅷ㾝⿻禺崞䗏⯕Ղ랫㼭⪂⡲ㅷ㾝ⶾ⡲ⴕ❧剚
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: “Exposição de Obras de Lai Sio Kit - 
'WNQMT�&YWF[X�IF�8TRGWFƎ�J�XJXX§T�IJ�UFWYNQMF�IJ�J]UJWN®SHNFX�FWY±XYNHFX�ƍ4GWFX�IJ�1FN�8NT�
Kit - Brilho Através da Sombra”.

��������
莊鳵慍鎹䥊俒〷笪畀♧鹋䎃爢❜㯯넓䬄栁崞
Sorteio de prémios em comemoração do 1.º aniversário do website “Memória de Macau”.

6剢 ����剢 *SYWJ�/ZSMT�J�3T[JRGWT
慍鎹䥊瑭唎冱麨屡鸁剤⡹Ղ慍ⰗⰟ❜鸒㕬晚䗚꧌
Recolha de imagens sobre o tema “Viagens sem problemasNunca estamos sozinhos no 
nosso caminho – Transportes públicos de Macau”.

�����������
慍鎹䥊嵳ꤷ瑠瑭唎㼭㙹鎹䥊箁♳㉏瘸麉䨡
Jogo de perguntas e respostas online “Memória da Nossa Pequena Cidade: Transportes 
&WJTX��2FW±YNRTX�J�7TIT[N¥WNTXƎ�

��������
莊鳵慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ뒪㿋䭫䱆Ղꡠ⨀欰剅殥㾝� ⿻禺崞㻨䠑蔅둷㕜殥鋷㶩䊨⡲㖷
5WTOJHYT�IJ�5WTRT«§T�IJ�&WYNXYFX�IJ�2FHFZ��ƍ*]UTXN«§T�IJ�5NSYZWF�J�(FQNLWFȁF�IJ�0ZFS�<FN�
8FS�5JLZJ�ƈ�>FXMFSƎ�J�TȁHNSF�UFWF�UFNX�J�ȁQMTX�ƍ5NSYZWF�(MNSJXF�IJ�5¥XXFWTX�J�+QTWJXƎ�

��������
ざ鳵私䙂⚥㕜➃字䫒傈䨞昰冸⚆歲岁銯倛䨞昰ⵄ75ヰ䎃㾝錒
(T�TWLFSN_F«§T�IF�ƍ*]UTXN«§T�(TRJRTWFYN[F�IT����~�&SN[JWX¥WNT�IF�;NY·WNF�IT�5T[T�(MNS®X�
na Guerra contra o Japão e da Vitória Mundial contra o Fascismo”.

��������
鸒麕24⦐ꬌ暑ⵄ爢㕰ㄤ爢剚剪㕰넓ぢ劥慍䓳纈넓崣涮慍㛇ꆄ剚犷⺫⚥猨
)NXYWNGZN«§T�� FYWF[X� IJ� ��� FXXTHNF«¹JX� QTHFNX� IJ� FXXNXY®SHNF� XTHNFQ� ITX� ƍ8TGWJXHWNYTX�
Auspiciosos da Fundação Macau” junto das camadas mais carenciadas da sociedade de 
Macau por ocasião do Festival Chong Chao (Bolo Lunar).

��������
莊鳵շ⚥㕜字停字㐼坿刼꧌䧭˙慍⽷ո⚥劍剚陾
Reunião intercalar sobre os trabalhos de edição e publicação da obra “Música Instrumental 
Étnica e Folclórica da China – Tomo de Macau”.

�����������
莊鳵慍谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ⡮㕜㸪谁遯⛓假汚髖㾝⿻禺崞⡮㕜㸪谁遯⛓假ⶾ⡲ⴕ❧剚
5WTOJHYT�IJ�5WTRT«§T�IJ�&WYNXYFX�IJ�2FHFZ��*]UTXN«§T�ƍ4X�9WF«TX�IT�5JWHZWXT�&WY±XYNHT�IJ�
:�0ZTP�<FSLƎ�J�XJXX§T�IJ�UFWYNQMF�IJ�J]UJWN®SHNFX�FWY±XYNHFX�ƍ4�5JWHZWXT�&WY±XYNHT�IJ�:�
Kuok Wang”.
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��������
莊鳵慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔず㞔ㄤ⯕Э㷆莞殹➿梯槵谁遯㾝⿻禺崞㷆莞殹➿梯槵谁遯ⶾ⡲ⴕ❧剚
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: “Exposição de Arte em Vidro 
(TSYJRUTW¦SJF� IJ� 2JSL� 8MZ� �� �� 5TJNWF�� �� 1Z_Ǝ� J� XJXX§T� IJ� UFWYNQMF� IJ� J]UJWN®SHNFX�
FWY±XYNHFX�ƍ&�&WYJ�JR�;NIWT�(TSYJRUTW¦SJF�IJ�2JSL�8MZƎ�

23/10
㻞岚䋑➿邍㕰䎙Ⰹ❏嫲稲꽏螠㣐⢪긭➿鳵ⵌ鏞❜崩
;NXNYF� ITX� WJUWJXJSYFSYJX� IT� 2ZSNH±UNT� IJ� 3NSLGT� J� IT� *SHFWWJLFIT� IJ� 3JL·HNTX� IF�
Embaixada da Guiné-Bissau na China à FM.

��������
莅膨顇余㛚顜䊝遤䱰鏞㕰罌㻌歋劥剚䴂䒊涸䖰寐簖⚋㧶ꔩ㣐娡㼭㷸
Participação na excursão de combate à pobreza a Guizhou e visita à Escola Primária Daxie 
na Aldeia de Bingmei cuja construção contou com o apoio da FM. 

������������������
莊鳵慍㛇ꆄ剚䋑字㼠㜥怵ⴀշ殹듙㶩麂鋅娦牟ո欰ㄐ來肬ⷜ㜥怵ⴀⰟ10㜥
Espectáculo da FM para os Cidadãos: “Pato, Morte e a Tulipa - Educação sobre a Vida no 
Teatro” (10 sessões).

���������������
莅շ慍傈㜡ոざ鳵27㜥ꠗ隡㻨⡲闍䏠
“Palestra sobre Leitura e Escrita” (27 sessões), em co-organização com o Diário de Macau.

����������������
慍鎹䥊㔐ꀀ私䞕箁♳㉏瘸麉䨡
Jogo de perguntas e respostas online “Memória de Macau: Regresso à Pátria”.

��������
慍ꫭ䎃谁遯㹻䲀䑞鎙ⷔ痧✳魨Ղゟ併䢵⡲ㅷ㾝⿻禺崞ꤲ櫙䕙粭鋷㶩䊨⡲㖷
Projecto de Promoção de Jovens Artistas de Macau: “Exposição de Obras de Ng Man Wai – 
8JLZSIF�5JXXTFƎ�J�\TWPXMTU�UFWF�UFNX�J�ȁQMTX�XTGWJ�F�FWYJ�IJ�HJW¦RNHF�HTQTWNIF�

13/12
⸈痧37㾂Ⱇ渤ꆄ涰蠝遤箁♳遤崞
Participação na 37.ª edição da Marcha de Caridade que se realizou online.

17/12
⟃箁♳倰䒭耢ざ〮շ慍㾀字㕜㹻钢ず䠮㉏겗灇瑖ո䧭卓涮⡑剚
(TSKJW®SHNF�IJ�IN[ZQLF«§T�IT� WJXZQYFIT�IJ� ƍ:R�*XYZIT�XTGWJ�F� .IJSYNIFIJ�3FHNTSFQ�ITX�
Residentes de Macau” que se realizou online.

����������������
⼿鳵♧➿僻䏞Ղ佦㹨⽈暟ꤎ询幢➿䋷た剪귇㾝
(TQFGTWF«§T�SF�TWLFSN_F«§T�IF�J]UTXN«§T�ƍ&UFW®SHNF�2FOJXYTXF��9WFOJX�ITX�.RUJWFITWJX�J�
Imperatrizes Qing da Colecção do Museu do Palácio”.

28/12
娜〷俒⻋䊨⡲㨽㆞剚莊遤2020䎃䏞䊨⡲剚陾
Reunião de balanço dos trabalhos realizados pelo Conselho da Cultura e História 
durante 2020.

03/11
ⴀ䌏㖈幀㖕莊鳵涸痧♲㾂礡度慍㣐抓⼦俒㷸涮㾝䂾剚⟃⿻歋幀㖕䋑俒耢⚺鳵幀㖕䋑⡲⼿껻度⡲㹻耢剚ꠗ俒꧌㕰⿻劥剚䪭鳵涸痧2㾂㣐抓⼦匉幀㖕笪窄俒㷸㣐飓갼栁冸痧3㾂㣐飓㉬⭑䒭
5FWYNHNUF«§T� SF� ��n� (NRJNWF� IT� )JXJS[TQ[NRJSYT� IF� 1NYJWFYZWF� IF� ?TSF� IF� ,WFSIJ� 'F±F�
Guangdong-Hong Kong-Macau (Shenzhen) e na cerimónia de atribuição de prémios da 2.ª 
JIN«§T�IT�(TSHZWXT�IJ�1NYJWFYZWF�4SQNSJ�ƍ9F«F�IF�?TSF�IF�,WFSIJ�'F±FƎ�J�FGJWYZWF�IF�ST[F�
edição do concurso, promovida pela Shenzhen Federation of Literary and Art Circles e 
organizada pela Shenzhen Writers Association, Hong Kong Writers Association, China 
Literature Limited e FM.

27/10
犷䒊溁〵度慍鳵➿邍㕰ⵌ鏞❜崩
;NXNYF�IJ�ZRF�IJQJLF«§T�IT�,FGNSJYJ�IJ�9FN\FS��-TSL�0TSL�J�2FHFZ�IF�5WT[±SHNF�IJ�+ZONFS�
à FM.

06/11
鿪寐㜟䋑➃字佟䏎➿邍㕰䳓⚥䋑➃字佟䏎➿邍㕰ⵌ鏞❜崩
Visita de uma delegação do Governo Popular de Dujiangyan e de uma delegação do 
Governo Popular Municipal de Yangzhong à FM.

����������������
⼿鳵僱괐オ⿶欰Ղ⡦㢵蕈谁遯㣐㾝
Colaboração na organização da “Renascer à Brisa da Primavera: Exposição de Arte de 
He Duoling”.

10剢荛2021䎃1剢 
*SYWJ�4ZYZGWT�IJ������J�/FSJNWT�IJ�����
莊鳵慍鎹䥊俒〷笪吥㕨闍䏠共10㜥
Realização de 10 sessões da palestra escolar “Memória de Macau”.

09/11
㔋䊛溁度慍鳵➿邍㕰ⵌ鏞❜崩
;NXNYF�IJ�ZRF�IJQJLF«§T�IT�,FGNSJYJ�IJ�-TSL�0TSL�J�2FHFZ�IF�5WT[±SHNF�IJ�8NHMZFS�¤�+2�
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䎃䏞ⴀ晝暟
5ZGQNHF«¹JX�QFS«FIFX�FT�QTSLT�IT�FST

慍谁遯㹻〟剅
8WNJ�IJ�4GWFX�IJ�&WYNXYFX�IJ�2FHFZ

շ哀话岚㟯麥匌銯ո
Obras de Leong Lam Bo - Modao 
Coisas

MOP 100978-99937-1-293-0�����

շ灝燺遤Эꡠ奚僅殥꧌ո
Pintura de Kuan Kun Cheong – 
Caminhar para Frente

MOP 100978-99937-1-291-6�����

շ憚寐⡲㟯㻨僱㿋Э䘋ꆎ⡲ㅷ꧌ո
Obras de Daniel Fok Chi Chiu – 
Montanha de Primavera em Tinta

MOP 100978-99937-1-292-3�����

շ뒪㿋䭫䱆Эꡠ⨀欰剅殥꧌ո
5NSYZWF�J�(FQNLWFȁF�IJ�0ZFS�<FN�8FS�
Pegue – Yashan

MOP 100978-99937-1-297-8�����

շ⡮㕜㸪谁遯⛓假汚髖꧌ո
4X�9WF«TX�IT�5JWHZWXT�&WY±XYNHT�IJ�:�
Kuok Wang

MOP 100978-99937-1-298-5�����

շ䗏⯕Э랫㼭⪂⡲ㅷ꧌ո
Obras de Lai Sio Kit - Brilho Através 
da Sombra

MOP 100978-99937-1-295-4�����

շ㷆莞ず㞔˙ㄤ⯕ո
Obras de Meng Shu - À Poeira, À Luz MOP 100978-99937-1-299-2�����

慍灇瑖〟剅
(TQJH«§T�ƍ*XYZITX�XTGWJ�2FHFZƎ

շ慍暶ⴽ遤佟⼦㛇劥岁鍑區Э用岁胝兞ㄤ用岁⾲䠑涸䱳瑖ո
Analisando a Lei Básica da RAEM – 
Uma Abordagem sobre o Contexto e 
a Intenção Legislativa

MOP 190
978-99937-1-296-1

慍�Macau 

978-7-5201-7032-1

⚥㕜Ⰹ㖒�
Interior da China

꾁⨀䒊寐螠馢薊匋
Lok Wai Kin, Kong Wa, 

Zhao Yingjie

շ慍暶ⴽ遤佟⼦屛椚垸䒭灇瑖ո
Um Estudo sobre o Modelo de 
Governação da RAEM

MOP 80
978-99937-1-303-6

慍�Macau 

978-7-5201-5018-7

⚥㕜Ⰹ㖒�
Interior da China

桬猈導搭
Wang Yu, Shen Ran

շ痧✳魨Эゟ併䢵⡲ㅷ꧌ո
Obras de Ng Man Wai – Segunda Pessoa MOP 100978-99937-1-300-5�����

㈒⭆
5WJ«T

㕜ꥹ剅贫���劍ⴚ贫
.8'3���.883

⡲罏���⚺管
&ZYTWJX����*INYTWJX�

そ珖
9±YZQT

㈒⭆
5WJ«T

㕜ꥹ剅贫���劍ⴚ贫
.8'3���.883

⡲罏���⚺管
&ZYTWJX����*INYTWJX�

そ珖
9±YZQT
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շ字岁♧菛锸겗莅յ慍字岁Ⱙն籏ո♴ⱁ
5WNSH±UNTX�,JWFNX�IT�)NWJNYT�(N[NQ�J�IF�
Parte Geral do Código Civil de Macau 
(Volume II)

MOP 180
凶內豤䒊䂾ゟ㣼楋管衽

Tong Io Cheng, Sou Kin Fong, 
Ng Kei Kei

978-99937-1-301-2
慍�Macau 

978-7-5201-6936-3

⚥㕜Ⰹ㖒�
Interior da China

շ慍岁嚌锸ո
Introdução ao Direito do Trabalho de 
Macau

MOP 120豤䒊䂾
Sou Kin Fong

978-99937-1-302-9
慍�Macau 

978-7-5201-4165-9

⚥㕜Ⰹ㖒�
Interior da China

㔋剅
4X�6ZFYWT�1N[WTX

107106

䎃䏞ⴀ晝暟
5ZGQNHF«¹JX�QFS«FIFX�FT�QTSLT�IT�FST

慍暶ⴽ遤佟⼦岁䖒〟剅
(TQJH«§T�IJ�9J]YTX�/ZW±INHTX�IF�7&*2

慍濼陏〟剅
(TQJH«§T�IJ�(TSMJHNRJSYTX�IJ�2FHFZ

շ慍㱙ꠀ瀖ⵠո
Inscrições em Pedra no Templo de 
A-Má de Macau

MOP 50978-962-04-4620-7詓繡颩ꀶ꾚䰦
Cheong Mei In, Tang Chon Chit

Ⱖ➮ⴀ晝暟
4ZYWFX�UZGQNHF«¹JX

շ➃麕殆汚岁㕜羳琍剚墂呪긭询♳嵳羳琍剚⥜㡦㟍㟍烵䬪晚ո
;JXY±LNT�IJN]FIT��(FQ«TX�IJ� Q¥UNIJX�
dos túmulos de frades da 
Companhia de Jesus de Shanghai 
na Conservatória de Arquivos da 
Companhia de Jesus da França

MOP 180978-99937-1-283-1
衞鴍齽䒊럊吥侮椚

Ye Nong, Shao Jian (revisão e 
compilação)

շյ嵳㕬鏽ն灇瑖ո
*XYZIT�IT�2FUF�2FW±YNRT�
Panorâmico da China

MOP 380978-99937-1-294-7
ꆄ㕜䎂⚺管

Jin Guoping 
(editor principal)

շ慍俒暟䒊眡崞⻋涸佦✲ո
A História da Revitalização dos 
*INK±HNTX�-NXY·WNHTX�IJ�2FHFZ

MOP 170978-962-04-4724-2䓹땍堀
Cheong Cheok Kio

շ慍㺢稪넞〳㻞ո
Kou Ho Neng, Rico Comerciante de 
Macau

MOP 45978-962-04-4692-4䓹䛎ⷠ 姻榏
Cheong Hang, Liu Zhengwei

շ㣐㷸ո
Estudo Maior MOP 150978-99965-776-3-5

Rui Cascais Parada缺陼YWFIZ«§T�UFWF�UTWYZLZ®X�
Carlos Morais José吥岤冸䒸鎊revisão, 
introdução e notas

շ⚥䐄ո
A Prática do Meio MOP 150978-99965-776-6-6

Rui Cascais Parada缺陼YWFIZ«§T�UFWF�UTWYZLZ®X�
Carlos Morais José吥岤revisão e notas

㈒⭆
5WJ«T

㕜ꥹ剅贫���劍ⴚ贫
.8'3���.883

⡲罏���⚺管
&ZYTWJX����*INYTWJX�

そ珖
9±YZQT
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5WJ«T

㕜ꥹ剅贫���劍ⴚ贫
.8'3���.883

⡲罏���⚺管
&ZYTWJX����*INYTWJX�

そ珖
9±YZQT
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շ慍灇瑖ո痧93荛97劍
Boletim de Estudos de Macau 
(Vol. 93-97)

MOP 80
慍㣐㷸慍灇瑖⚥䗱管
Centro de Estudos de Macau 

da Universidade de Macau 
(ed.)

ISSN 0872-8526

♧䌟♧騟栁㷸ꆄ
Bolsa de Estudo 
“Uma Faixa, Uma 
Rota”

倴2017䎃鏤用傌捀ꂂざ㕜㹻♧䌟♧騟⦸陾涮䳸慍涸栬暶⮛鹎♧姿䲀慍넞瘞來肬㕜ꥹ⻋⿻㢵⯋⻋涮㾝렽⺑慍㷸欰莅♧䌟♧騟屡箁㕜㹻䧴㖒⼦涸㷸欰꧱ぢ❜崩捀⤛鹎Ⱏず涮㾝䒊用䗳銴涸➃䩞⮭⪔
鎙ⷔ捀劍5䎃嫦䎃そ겙30そざ鎙䲿⣘150⦐栁㷸ꆄそ겙栁㷸ꆄ⺫䭍饬㢫殆㷸栁㷸ꆄ⿻⢵慍殆㷸栁㷸ꆄⰍ겳
Com vista a acompanhar a iniciativa nacional 
“Uma Faixa, Uma Rota”, realçar as vantagens 
¾SNHFX� IJ� 2FHFZ� J� UWTRT[JW� F� IN[JWXNȁHF«§T� J�
internacionalização do ensino superior de Macau, 
assim como incentivar o intercâmbio entre os 
JXYZIFSYJX� IJ� 2FHFZ� J� ITX� UF±XJX� J� WJLN¹JX�
FGWFSLNIFX�UTW�JXYF� NSNHNFYN[F�SFHNTSFQ��F�ȁR�IJ�
UWJUFWFW� VZFIWTX� VZFQNȁHFITX� UFWF� T� KZYZWT�
desenvolvimento conjunto, foi criada em 2017 a 
Bolsa de Estudo “Uma Faixa, Uma Rota” que é 
FYWNGZ±IF�STX�HNSHTX�FSTX�XJLZNSYJX��

O número de vagas é de 30 por ano, no total 150. 
A Bolsa de Estudo “Uma Faixa, Uma Rota” 
compreende duas categorias: “Bolsa de Estudo 
no Exterior” e “Bolsa de Estudo em Macau”. 

饬㢫殆㷸栁ꆄ
Bolsa de Estudo no Exterior

⢵慍殆㷸栁ꆄ
Bolsa de Estudo em Macau

慍宕⛉䚍㾀字涸䥰㾂넞⚥殗噠欰⼮隡㷸㡦㷸⡙
Residentes 

permanentes da 
RAEM que estejam 

no último ano do 
ensino secundário 
e que pretendam 

frequentar um 
curso de 

licenciatura

Ⱘ礡䧴ꠊ㖒⼦䨩硃涸䥰㾂慍넞瘞ꤎ吥殗噠欰⼮隡焚㡦㷸⡙
Cidadãos de 

Guangdong ou de 
Fujian que sejam 

ȁSFQNXYFX�IT�HZWXT�
de licenciatura 

ministrado por uma 
das instituições de 
ensino superior de 

Macau e que 
pretendam 

frequentar um 
curso de mestrado

䭸㹁涸袖铃禺㕜㹻⿻匌⽂❏㖒⼦栽ꏗ《Ⰵ隡慍넞瘞ꤎ吥涸㷸欰
Estudantes 
oriundos de 

determinados 
UF±XJX�QZX·KTSTX�J�
asiáticos que foram 
admitidos por uma 
das instituições de 
ensino superior de 

Macau

10そ
pessoas

10そ
pessoas

10そ
pessoas

60,000荛
�������䎃䭾㽠隡㖒⼦

60,000 a 80,000 
por ano (conforme 
o local de estudo)

60,000�䎃�
por ano

100,000�䎃�
por ano

109108

䎃䏞ⴀ晝暟
5ZGQNHF«¹JX�QFS«FIFX�FT�QTSLT�IT�FST

劍ⴚ
*IN«¹JX�UJWN·INHFX

շ⚥銯鑘姐ո痧��荛��劍
Poesias Chinesa e Ocidental 
(Vol. 74-77)

MOP 40
랔狲㷛湖遺䎂⚺管

Huang Lihai e Lu Weiping 
(editores principais)

ISSN 1682-8763

䎃䏞ꅾ럊栁㷸ꆄ갪湡
5WNSHNUFNX�GTQXFX�IJ�JXYZIT�FYWNGZ±IFX�FT�QTSLT�IT�FST

ꆄ겙	慍⯋

Montante (MOP)

㼩韍
)JXYNSFY¥WNTX

そ겙�栽栁➃侸
3�~�IJ�[FLFX���
GJSJȁHN¥WNTX

矦➝
'WJ[J�FUWJXJSYF«§T

갪湡
'TQXF�IJ�JXYZIT
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暶ⴽ栁㷸ꆄ鎙ⷔ
Bolsa de Mérito 
Especial

歋2006䎃㨥莅來肬冸ꫭ䎃㽷ざ⡲鏤用
2012䎃饱歋慍㛇ꆄ剚栬用㛂遤傌㖈佅䭰⿻렽⺑慍涸⮛猗㷸欰⼮㷸捀爢剚㛆귢劢⢵➃䩞歍锞罏갭㽠隡⚆歲䱖そ100⡙⟃Ⰹ涸㣐㷸䧴㖈ぐ㷸猰걆㚖涸⚆歲㣐㷸䱖そ罌շ薊㕜岲兊㡦㜡넞瘞來肬暶ⴚո⚥50⡙涸㣐㷸
A Bolsa de Mérito Especial foi criada em 2006 em 
cooperação com a DSEJ e a sua atribuição e 
acompanhamento passaram a ser asseguradas 
de forma independente pela FM em 2012. O 
objectivo é incentivar e apoiar os estudantes de 
Macau que mais se distinguiram nos estudos, 
proporcionando-lhes um bom ambiente e as 
RJQMTWJX� HTSIN«¹JX� IJ� FUWJSIN_FLJR�� F� ȁR� IJ�
KTWRFW�VZFIWTX�VZFQNȁHFITX�UFWF�2FHFZ��

Podem candidatar-se a esta bolsa de estudo os 
estudantes que frequentem qualquer curso nas 
ZSN[JWXNIFIJX� HQFXXNȁHFIFX� JSYWJ� FX� ����
melhores no ranking mundial ou que frequentem 
VZFQVZJW� HZWXT� SFX� ZSN[JWXNIFIJX� HQFXXNȁHFIFX�
até ao 50.º lugar do ranking mundial das 
universidades por áreas dos cursos, segundo a 
publicação feita pelo jornal britânico TIMES.

慍宕⛉䚍㾀字⚂捀䥰㾂⚥㷸�갸猰殗噠欰䧴植姻㽠隡넞瘞來肬铭玑
Residentes 

permanentes da 
RAEM que estejam 

no último ano do 
ensino secundário 

ou no ano 
pré-universitário ou 

que estejam a 
frequentar o ensino 

superior

55そ
pessoas

80,000荛
��������䎃䭾㽠隡㖒⼦

80,000 a 320,000 
por ano (conforme 
o local de estudo)

䥰㾂넞⚥殗噠㷸欰饬袖㽠隡鎙ⷔ
Projecto de 
Continuação de 
Estudos em 
Portugal de Alunos 
que Completaram o 
Ensino Secundário

莅慍㣐㼠來肬㛇ꆄ剚來肬冸ꫭ䎃㽷倴
2004䎃ざ⡲鏤用傌㖈㛆귢⚥袖꧱铃➃䩞
Foi lançado em 2004, em cooperação com a 
Associação Promotora da Instrução Pós-Secundária 
de Macau e a DSEJ, com vista a formar 
UWTȁXXNTSFNX� GNQNSLZJX� JR� HMNS®X�UTWYZLZ®X� SF�
área do Direito.

慍宕⛉䚍㾀字⚂㖈慍㷸吥㽠隡荛㼱㔋䎃涸䥰㾂넞⚥殗噠欰
Residentes 

permanentes da 
RAEM que estejam 

no último ano do 
ensino secundário 

e que tenham 
frequentado o 

ensino em Macau 
UTW�ZR�UJW±TIT�TZ�

UJW±TITX�VZJ�
totalizam, no 

R±SNRT����FSTX

25そ
pessoas

�������䎃
por ano

慍㛇ꆄ剚栁慍⚥㼭㷸欰栁㷸ꆄ
Prémios da 
Fundação Macau“Bolsa de Mérito 
destinada a Alunos 
dos Ensinos Primário 
e Secundário de 
Macau”)

莅來肬冸ꫭ䎃㽷倴2014䎃ざ⡲鏤用傌㖈⤛鹎劥慍ꬌ넞瘞來肬㷸欰涸涮㾝렽⺑㖈ぐ㷸绢걆㚖《䖤⮛殯邍植涸㷸欰
Foi criada em 2014 em cooperação com a DSEJ 
com o objectivo de promover o desenvolvimento 
integral dos alunos do ensino não superior de 
Macau e incentivá-los a continuar os estudos, no 
sentido de se esforçarem para poderem alcançar 
um excelente desempenho em todas as áreas de 
FUWJSIN_FLJR�� IJ� RTIT� F� FZRJSYFW� T� S±[JQ� IJ�
educação em Macau.

㽠隡劥慍姻鋊來肬㼭㷸ⴲ⚥넞⚥來肬ꥣ媯⿻㔐娝來肬ぐ來肬ꥣ媯㷸欰
Alunos que 

frequentam os 
ensinos primário, 

secundário geral e 
secundário 

complementar da 
educação regular e 
IJ�YTITX�TX�S±[JNX�

do ensino 
recorrente de 

Macau

11,231人次
vagas

������➃妄
por cada

耢窄须俲
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ꆄ겙	慍⯋

Montante (MOP)

㼩韍
)JXYNSFY¥WNTX

そ겙�栽栁➃侸
3�~�IJ�[FLFX���
GJSJȁHN¥WNTX

矦➝
'WJ[J�FUWJXJSYF«§T

갪湡
'TQXF�IJ�JXYZIT



113112

笪畀爢❜䎂〵㼠䨩䥰欽玑䒭
<JGXNYJX��HTSYFX�IJ�WJIJX�XTHNFNX��FUQNHF«§T�UFWF�INXUTXNYN[TX�R·[JNX

Website
www.macaumemory.mo

Facebook
Página do Facebook Conta do WeChat

Instagram

慍鎹䥊
ƍ2JR·WNF�IJ�2FHFZƎ

Website
www.fmac.org.mo

Facebook
Página do Facebook Conta do WeChat

YouTube
Canal do YouTube

慍㛇ꆄ剚�
+ZSIF«§T�2FHFZ�

Website
www.macaudata.com Aplicação(IOS) Aplicação(Android)

慍贡亼㕬剅긭
'NGQNTYJHF�;NWYZFQ�IJ�2FHFZ�ƍ2FHFZ)FYFƎ

*IN«§T    +ZSIF«§T�2FHFZ

 &[JSNIF�IJ�&QRJNIF�7NGJNWT��S�~X��������
(NWHQJ�8VZFWJ����~�F���~�FSIFWJX��2FHFZ

5WTIZ«§T  +ZSIF«§T�2FHFZ

(TRUTXN«§T�LW¥ȁHF Indego Design

9TITX�TX�INWJNYTX�WJXJW[FITX��7JUWTIZ«§T�UWTNGNIF�

7JQFY·WNT�&SZFQ�IJ�&HYN[NIFIJX�IF�
+ZSIF«§T�2FHFZ�����
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