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Actividades Relevantes 

 

 Intercâmbio com os Respresentantes dos Ó rgãos 
de Comunicação Social 

 Lançamento do "Programa Mil Talentos" 
 Cerimónia de Entrega de Prémios do 21.º 

Concurso de Comentários Literários para os 
Alunos do Ensino Secundário de Macau 

 5.º Concurso de Conhecimentos Comerciais dos 
Estudantes Universitários de Macau 

 13.ª Reunião Anual de "Asian New Humanities 
Net" 
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Intercâmbio com os Representantes dos 

Ó rgãos de Comunicação Social 

 

O Conselho de Administração da FM teve um encontro com os 

representantes dos órgãos de comunicação social em 16 de 

Março, fazendo uma retrospectiva dos trabalhos em 2015 e 

agradecendo o apoio prestado pelos órgãos de comunicação 

social. 

 

Confrontando com a nova tendência económica, Wu Zhiliang, o 

Presidente do Conselho de Administração, afirmou que a FM vai 

continuar o investimento sobre o melhoramento da vida da 

população e a formação dos talentos, e vai reforçar a parceria com 

as associações. 

 

A FM autorizou apoio financeiro aos 2.371 projectos e actividades 

organizados pelas 806 associações e individuais durante o ano de 

2015, com o montante total de MOP 2,3 bilhões. Os resultados dos 

projectos de cooperação lançados entre a FM e várias associações 

foram satisfactórios. Para este ano, a FM vai acelerar o projecto de 

construção de um complexo de escritórios, criando melhores 

condições para elevar a qualidade de serviço. 

 

A FM vai continuar a ligação estreita com os órgãos de 

comunicação social e todos os sectores de comunidade, para que 

escutar as opiniões do público e melhorar o seu trabalho. 
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Lançamento do Programa Mil Talentos 

 

“O Programa Mil Talentos”, indicado no Relatório das Linhas 

de Acção Governantiva de 2016 em que se seleciona mil jovens 

para intercâmbio e aprendizagem no Interior da China 

anualmente, foi oficialmente lançado. 

 

O referido «Programa» está sob a responsabilidade do Gabinete do 

Chefe do Executivo, cabendo à Fundação Macau coordenar os 

contactos com as escolas secundárias e as associações juvenis de 

Macau para executar conjuntamente os programas.  Através da 

cooperação do Ministério de Educação e a Federação Nacional da 

Juventude Chinesa, o programa organizar-se-á visitas nacionais 

com cariz de investigação e de intercâmbio. Desta forma, 

pretende-se oferecer aos jovens de Macau oportunidades para 

conhecerem os desenvolvimentos mais recentes a nível nacional, 

incentivando-os ao desenvolvimento pessoal em paralelo com o 

desenvolvimento do país e aproveitar as oportunidades do 

desenvolvimento. Através da interacção com a juventude da China 

interior, pretende-se encorajar os jovens de Macau a elevarem o seu 

nível cultural e capacidades intelectuais. 

 

O Programa terá a duração de três anos, durante os quais as escolas 

secundárias de Macau serão convidadas a participar 

alternadamente, e as associações cívicas com actuação no segmento 

jovem também têm oportunidade de participar neste programa. No 

primeiro ano, 12 escolas são convidadas, a título experimental, a 

seleccionar grupos de alunos do secundário para integrarem as 

actividades, dando início a programas de geminação com escolas na 

China interior, e assim construírem uma relação de intercâmbio e 

cooperação a longo prazo. A triagem dos alunos do ensino 

profissionalizante será delegada a dez grupos da sociedade civil, 

actuantes na área da juventude, dentre os quais se destacam a 

Associação Geral dos Estudantes Chong Wa de Macau e a 

Associação dos Jovens Empresários de Macau. 

 

O Governo lançou deliberações com as Federações Nacional e 

Provincial de Juventude e o Ministério de Educação e os 

Departamentos de Educação nas correspondentes províncias no mês 

de Abril. As inscrições serão abertas successivamente depois a 

confirmação dos detalhes de itinerários pelas associações e escolas 

participantes. 
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Cerimónia de Entrega dos Prémios da 

21.ª Edição do Concurso de Comentários 

Literários para os Alunos do Ensino Secundário 

de Macau 

 

A Cerimónia de Entrega dos Prémios da 21.ª Edição do 

Concurso de Comentários Literários para os Alunos do Ensino 

Secundário de Macau foi realizada em 9 de Abril. Estiveram 

presentes na cerimónia o Presidente do Conselho de 

Administração da FM, Wu Zhiliang, o Director do Jornal Ou 

Mun, Lok Po, júris do concurso e professores e alunos das 

escolas participantes. 

 

O tema do Concurso deste ano é “Levo um livro para o futuro”. 

Inscreveram-se a Concurso 444 obras dos alunos de 28 escolas, 

sendo o número de concorrentes mais de 17% maior do que o do 

ano passado. 

 

Os organizadores reconhecem que os livros podem establecer o 

correcto valor da vida entre alunos, e os encorajam manter o 

entusiasmo de leitura, para enriquecerem a experiência individual e 

viverem uma vida mais preenchida. 

 

Os vencedores do Grupo do 7.º ao 9.º ano de escolaridade são: 

Huang Zixin (1.º classificado), Zhang Zhixuan (2.º classificado),  

Choi In Nei (3.º classificado), Lin Guo, Jeannie Camille; Xu 

Liangpeng; Vong Cheng Fu; Kuan Iat Fei; Ho Ngai Cheng; Tao 

Chong e Sio Weng I (Menção honrosa). 

 

Os vencedores do Group do 10.º ao 12.º de escolaridade são: Lin 

Zihua (1.º classificado), Wong Wai I (2.º classificado), Ngai Ho 

Ieng (3.º classificado), Lao Pak Lon, Ho Sin I, Du Wei, Zhou Caiyi, 

Chan Sam Ut, Lin Yifei, I Man In (Menção honrosa). 

 

Os 1.ºs classificados dos ambos grupos partilharam as suas 

reflexões durante a cerimónia. 
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5.º Concurso “Conhecimentos Comerciais dos 

Estudantes Universitários de Macau” 

 

A final da 5.ª edição do Concurso “Conhecimentos Comerciais 

dos Estudantes Universitários” teve lugar no dia 10 de Abril no 

Centro de Ciência de Macau, onde 13 equipas de 7 instituições 

do ensino superior disputaram os prémios para os melhores 

classificados. 

 

O conteúdo do concurso versa sobre os tais temas como economia, 

finanças, contabilidade, marketing, Código Comercial, impostos, 

etiqueta de negócios e notícias do mundo da actualidade. O 

objectivo do concurso é desenvolver os conhecimentos e as 

potencialidades dos estudantes. 

 

A equipa “A” da Escola Superior das Forças de Segurança de 

Macau saiu vitoriosa do Concurso, enquanto a equipa @UM da 

Universidade de Macau, a equipa Mong Hang da Universidade de 

Macau e a equipa “B” da Escola Superior das Forças de Segurança 

de Macau venceram o 2.º, 3.º e 4.º classificados respectivamente. O 

“Prémio do Melhor Desempenho Individual” foram vencido pela 

aluna Lai Ka Wan, da equipa “A” da Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau. 

 

A fim de reforça a influência do concurso na comunidade, foi 

organizado o jogo de “Adivinha Quem Vence”, com 10 vencedores 

foram seleccionados durante o concurso. O concurso foi 

transmitido como um documentário no Canal Ou Mun da TDM. 
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13.ª Reunião Anual de 

“Asian New Humanities Net” 

 

Teve lugar na Universidade de Macau, em 22 de Abril, a 13.ª 

Reunião Anual de “Asian New Humanities Net” (ANHN), com 

a presença do Presidente do Conselho de Administração da FM, 

Wu Zhiliang, o Reitor da Universidade de Macau, Zhao Wei, o 

Director da Faculdade de Letras, Jin Hong Gang, o Director da 

Faculdade de Ciências Sociais, Hao Yufan, e a Representante do 

Secretário da Reunião de ANHN, Hsiung Ping-Chen. 

 

A ANHN foi estabelecida em 2003 pelos diversos académicos na 

disciplina de humanidade na Á sia. Como uma plataforma de 

intercâmbio e partilha dos recursos académicos, um total de 12 

reuniões foram organizadas pela essa rede nas cidades de Xangai, 

Taipé, Hong Kong e Macau. O objectivo dessas reuniões é 

promover intercâmbio académico entre a Á sia e outras partes do 

mundo, demonstrar os resultados dos estudos, e desenvolver 

equipas académica na disciplina de humanidade para a Á sia. 

 

O tema para a 13.ª reunião foi “Cidades Portuárias na Época de 

Globalização”, atraindo a participação de mais de 30 académicos 

pelo todo o mundo, nomeadamente os EUA, Alemanha, Japão, 

Singapura, Interior da China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Os 

participantes discutiram tais tópicos como a influência internacional 

das cidades portuárias, o desenvolvimento e os desafios das cidades 

portuários nas diversas épocas, e a transformação da identidade das 

cidades portuárias. Visto que Macau é um exemplo típico no 

intercâmbio e na fusão das culturas chinesa e ocidental, e é uma 

cidade portuária, os organizadores antecipam que a reunião puder 

promover os estudos de Macaulogia ao externo. 
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Fundação Macau na Aplicação WeChat 
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“macaufm”

Com vista a acompanhar as novas formas para a obtenção de 

informações e facultar aos cidadãos um acesso mais célere e 

conveniente às novidades e informações mais actualizadas da 

Fundação Macau, esta Fundação vai lançar formalmente a sua conta 

no WeChat, no dia 1 de Março. 

 

Esta conta disponibilizará informações abrangentes da Fundação 

Macau e tem 3 colunas principais: a coluna “Novidades” onde serão 

apresentadas as actividades mais recentes da Fundação Macau; a 

coluna “Serviços” onde serão disponibilizadas as ligações para 

páginas específicas destinadas aos apoios financeiros dados pela 

Fundação Macau e inscrições nas Bolsas de Estudo da Fundação 

Macau; e a coluna “Sobre Nós” que apresentará os fins estatutários 

e os contactos da Fundação Macau. 

 

Através dos smartphones e dos outros dispositivos móveis, os 

interessados poderão pesquisar “ ” ou “macaufm” no 

WeChat ou ler o respectivo código QR do WeChat para acederem à 

conta do WeChat da Fundação Macau. 

 

O Governo da República da Guiné-Bissau 

outorgou à Fundação Macau 

o Certificado de Mérito 

 

“

”

奬

Certificado de Mérito

Macau mantém uma ligação estreita com os Países Lusófonos, pelo 
que a Fundação Macau tem vindo a promover novas formas de 
cooperação entre a China e os Países Lusófonos e, mais 
concretamente, tem dado apoio aos trabalhos para a concretização 
do objectivo “Uma Plataforma e Três Centros”. Assim, a Fundação 
Macau, ao longo dos anos, além de apostar forte na formação de 
novos quadros qualificados bilingues para Macau, tem vindo a 
atribuir bolsas de estudo aos alunos de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste 
para estes poderem prosseguir os seus estudos no ensino superior 
em Macau. 
 
O Governo da República da Guiné-Bissau outorgou, recentemente, 
à Fundação Macau o Certificado de Mérito, pela excelência da sua 
contribuição para a edificação e dinamização do Fórum de 
Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da 
China e os Países da Língua Portuguesa. 
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Apoio Financeiro (1.º Trimestre de 2016) 

 

No primeiro trimestre de 2016, foram aprovados 492 pedidos de apoio 
financeiro que totalizam o valor de 640 milhões de patacas. O Conselho de 
Curadores (CC) e o Conselho de Administração (CA) aprovaram, 
respectivamente, 447 pedidos, no valor de 140 milhões de patacas e o CA 
executou 45 processo de apoio financeiro ao plano anual de actividades, 
aprovado pelo CC no valor de aproximadamente 500 milhões de patacas. Na 
concessão de apoio financeiro, as áreas mais beneficiadas são educação e 
investigação (30,73%), cultura, desporto e lazer (24,05%) e associações 
comerciais, industriais, profissionais e sindicais (11,24%). 
 
Neste trimestre, o valor dos pagamentos aprovados totalizou cerca de 380 
milhões de patacas. 

 

Resultados de Apoio 

Financeiro de Relevância

2016

300

Projectos que Aumentam o Bem-Estar da 

População 

 
A FM prestou apoio financeiro às cerca de 50 associações de 

serviços comunitários e juvenís para lançarem mais de mil 

actividades ou serviços, cobrando assitência aos idosos e 

grupos desfavorecidos, promoção de harmonia familiar, a 

vida geral da população, assistência aos estudantes e 

juventude, entre outros. Estima-se que mais de 3 milhões de 

pessoas/vezes participarem ou utilizarem esses serviços 

durante o ano. 
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21.º Festival de Á gua dos Chineses Ultramarinos de Myanmar 

 

A cerimónia de abertura foi reaizada na Praia de Hác-Sá em 24 de Abril. Cerca de 300 

convidados e os cônsuls-gerais dos países do sudeste asiático participaram em montes 

de actividades realizadas entre 22 e 24 Abril. O Festival é uma das diversas actividades 

turísticas em Macau. Os organizadores prevêm que o Festival puder servir como uma 

plataforma para promover o intercâmbio dos chineses ultramarinos de Myanmar. 

 

Exposição de Obras Artísticas por Pintores do Interior da China e 

Macau 

 

A cerimonia de abertura da exposição, patronciada pela Fundação Macau à Faculdade 

de Letras da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, foi realizada em 12 de 

Abril. Foram expostas na exposição mais de 40 pinturas sobre a paisagem urbanística 

de Macau por 15 pintores do Interior da China e Macau. 

 

Concurso de Desenho e Packaging de Marca dos Estudantes 

Universitários de Macau 2016 

 

O concurso foi organizado pela Associação Comercial de Marcas Internacionais de 

Macau, cuja cerimónia de lançamento realizou-se em 21 de Abil na Torre de Macau. A 

FM apoiou esse concursom com vista a promover a internacionalização de marcas e 

imagens entre as empresas pequenas e médias em Macau e estimular o 

desenvolvimento da indústria cultural e criativa. A Associação lançou a primeira edição 

do concurso com o Instituto Politécnico de Macau em 2015, que se provou um êxito. O 

concurso em 2016 incluiu também um colóquio, organizado conjuntamente com o 

Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau (IPIM). O colóquio 

atraiu a afluência de 560 pessoas. A Associação espera que os empresários puderem 

prestar mais oportunidades e apoios para desenvolver a cultura de ciração, abrindo 

conjuntamente o caminho de criação para Macau. 
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05-13/03

Organização da Exposição Fotográfica por Lam Kin Cheong, integrada no Projecto de Promoção de 

Artistas de Macau 

 

 

 
16-18/03 “ ”

Organização da Exposição de Caligrafia por Wu Zhaoyi 

 

 
23-28/03 “ ”

Organização da Exposição de Pinturas de Yujiao por Liu Guo 
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18/04-13/05 “ ”
Organização de Exposição de Pinturas por Tsui Kar-Yeung 

 

 
 

03/03

Visita de cortesia pela delegação do Governo Provincial Popular de Gansu 

 
 

10/03

Visita de cortesia pela delegação do Governo Popular da Cidade de Waian 
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31/03 David Malone

Visita de cortesia pelo Secretário-Geral Assistente das Nações Unidas 

cum Reitor da Universidade das Nações Unidas, David Malone 

 

 
 

01/04

Visita de cortesia pela Sua Excelência Tania Romualdo, 

Embaixadora da República de Cabo Verde na República Popular da China 

Espectáculos da Fundação Macau para os Cidadãos 

25-26/03

Árvore de Dinheiro 

25-27/03

Reflexão 

15-17/04

Teatro de Dança da Rua com Multimédia “Ponto e Ponto” 

23/04

“Abraço”: Concerto Musical de Cordas com a Arte de Projecção 
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Poesia Chinesa-Ocidental, Vol. 58 
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