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帳目編號 項目

金額（澳門幣）

Código das contas Rubricas

Valor em MOP

撥款之追加

Reforço da dotação

成本

Custos

695 不可預計費用之準備 8,070,788.33

Provisões para despesas imprevistas

二零零六年五月二十九日於澳門貿易投資促進局—— 行政管

理委員會—— 代主席 ：張祖榮—— 執行委員： 陳敬紅

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 45/2006 號社會文化司司長批示

　　

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條，第14/2000號行

政命令第一款及第 6/2005 號行政命令第四款的規定，作出本批

示。　　

一、核准《學術研究課題獎勵規章》，該規章載於本批示附

件，並成為本批示的組成部分。

二、廢止第 10/2001 號社會文化司司長批示。

三、本批示自公佈之日起生效。

二零零六年六月九日

社會文化司司長 崔世安

––––––––––

《 學 術 研 究 課 題 獎 勵 規 章 》

第一章

一般規定

第一條

標的

本規章之標的為文化局就頒發的學術研究課題獎勵金確立一

基本規範。

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de
Macau, aos 29 de Maio de 2006. — O Conselho de Administração,
— O Presidente, substituto, Cheong Chou Weng. — A Vogal
Executiva, Chan Keng Hong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 45/2006

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugado
com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Or-
dem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura manda:

1. É aprovado o «Regulamento de Bolsas de Investigação Aca-
démica», anexo ao presente despacho e que dele fez parte inte-
grante.

2. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 10/2001.

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua
publicação.

 9 de Junho de 2006.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

––––––––––

Regulamento de Bolsas de Investigação Académica

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento tem como finalidade estabelecer as
bases normativas do apoio do Instituto Cultural, adiante desig-
nado por IC, no âmbito das bolsas de investigação académica.
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Artigo 2.º

Objectivo

As bolsas de investigação académica referidas no artigo ante-
rior têm como objectivo o desenvolvimento de projectos de in-
vestigação avançada na área das Humanidades, que contribuam
de forma significativa e original para um maior conhecimento
de Macau, ou das relações entre Macau, o Continente Chinês e
outros países.

Artigo 3.º

Beneficiários

Podem candidatar-se a bolsas:

1) Doutorados, locais ou estrangeiros, com comprovada ex-
periência de investigação;

2) Mestres, locais ou estrangeiros, que pretendam desenvol-
ver projectos de investigação académica e que possuam experiên-
cia profissional considerada adequada.

Artigo 4.º

Duração

As bolsas são atribuídas por um período de 12 meses, com
início em Abril e em Setembro de cada ano.

Artigo 5.º

Atribuição de bolsas

O número de bolsas a atribuir depende da disponibilidade
orçamental do IC, e este reserva-se o direito de não atribuir qual-
quer bolsa.

CAPÍTULO II

Candidaturas e apreciação

Artigo 6.º

Publicitação das bolsas

1. As informações relativas às bolsas são publicitadas através
da página electrónica do IC, em www.icm.gov.mo, de institui-
ções académicas e de anúncios nos meios de comunicação social
e de outros meios considerados adequados.

2. A publicitação deve ser feita em ambas as línguas oficiais
da Região Administrativa Especial de Macau, adiante designa-
da de RAEM, sem prejuízo da utilização de outra língua.

Artigo 7.º

Apresentação das candidaturas

1. As candidaturas podem ser apresentadas, ao longo do ano,
pessoalmente, na sede do IC ou enviadas por correio, sob registo.

第二條

目的

上條所指的學術研究課題獎勵金，其目的為鼓勵有助於瞭解

澳門或澳門與中外人文交流領域之具前瞻性和開創性的相關課題

研究。

第三條

獎勵金受益人

下列人士可申請研究課題獎勵金：

（一） 具有豐富研究經驗且具有博士學位的海內外人士；

（二） 有意發展學術研究工作、具備相關研究經驗，並具有碩

士學位之海內外人士。

第四條

期限

本獎勵金分別於每年四月及九月開始發放，為期十二個月。

第五條

獎勵金之頒發

獎勵金之頒發名額，取決於文化局之可動用資金，文化局有

權不頒發任何獎勵金。

第二章

申請和評審

第六條

獎勵金之公佈

一、有關研究課題獎勵金之資料將全年上載於文化局網頁

www.icm.gov.mo 上，並透過學術機構、媒體的廣告及其他適當

的方式公佈。

二、有關資料將以澳門特別行政區兩種正式語文進行公佈，

但不影響使用其他語文。

第七條

申請之遞交

一、 文化局全年接受親自遞交或以掛號郵件寄達的申請書。



720 澳門特別行政區公報 ––––第一組 第 24期 –––– 2006年 6月 12日

2. As candidaturas apresentadas pessoalmente consideram-se
recebidas no próprio dia, e as remetidas por correio, conside-
ram-se recebidas na data de entrada no IC.

3. Para as bolsas com início em Abril de cada ano, são consi-
deradas as candidaturas recebidas até 30 de Novembro, inclusive,
do ano anterior, sendo os candidatos informados da decisão da
Comissão de Apreciação, em Março daquele ano.

4. Para as bolsas com início em Setembro de cada ano, são
consideradas as candidaturas recebidas até 31 de Maio, inclusive,
sendo os candidatos informados da decisão da Comissão de
Apreciação, em Agosto do mesmo ano.

5. A Comissão de Apreciação reúne duas vezes por ano. As
candidaturas recebidas após 31 de Maio ou 30 de Novembro se-
rão oportunamente avaliadas pela referida Comissão.

Artigo 8.º

Apresentação da documentação

1. A candidatura é formalizada pela apresentação da seguinte
documentação:

1) Documento comprovativo das habilitações académicas,
devidamente autenticado;

2) Curriculum Vitae, com descrição pormenorizada das habili-
tações académicas e experiência profissional — 2 páginas A4,
no máximo;

3) Resumo da tese de doutoramento ou de mestrado — 1 pá-
gina A4, no máximo;

4) Lista dos artigos publicados ou dissertações — 1 página A4,
no máximo;

5) Plano circunstanciado do projecto, incluindo a estrutura fi-
nal da monografia original — 3 páginas A4, no máximo;

6) Declaração sobre a importância do projecto, incluindo com-
parações com investigação e trabalhos editados — 1 página A4,
no máximo;

7) Certificados de habilitações em línguas estrangeiras, se o
tema a investigar implicar consulta de obras noutras línguas;

8) Declaração de um orientador científico, para os candidatos
não doutorados.

2. A falta de algum dos documentos referido no número ante-
rior pode implicar a rejeição da candidatura.

3. O IC pode solicitar aos candidatos a apresentação de ou-
tras informações ou documentos comprovativos julgados per-
tinentes, e reserva-se o direito de confirmar aqueles junto de
quaisquer entidades, nos termos da lei.

Artigo 9.º

Apreciação das candidaturas

1. A apreciação das candidaturas recebidas será efectuada por
uma Comissão de Apreciação, de ora em diante designada por
Comissão, que integra os seguintes membros:

二、 申請人親自遞交的申請書，以文化局之簽收日期為收件

日期；而以郵遞方式寄來文化局的申請書，則以文化局簽收該掛

號信之回執日期為收件日期。

三、 於十一月三十日截止收到的申請書經評審之後，申請人

將於翌年三月收到評審委員會的評定結果通知書，入選人應得的

獎勵金將於四月開始發放。

四、 於五月三十一日截止收到的申請書經評審之後，申請人

將於當年八月收到評審委員會的評定結果通知書。入選人應得的

獎勵金將於九月開始發放。

五、 文化局每年將召開兩次評審委員會會議。於當年五月三

十一日或十一月三十日之後收到的申請書，將順延至下一次會議

評審。

第八條

文件之遞交

一、 申請人須遞交以下文件：

（一）學歷證明文件的認證繕本；

（二）申請人履歷，並須詳細敘述個人學歷及工作經驗：不超

過兩版 A4 紙；

（三）博士／碩士論文摘要：不超過一版 A4 紙；

（四）專著及論文目錄：不超過一版 A4 紙；

（五）詳細研究計劃：不超過三版 A4 紙；

（六）課題評估，包括與相關課題已有的成果作比較：不超過

一版 A4 紙；

（七）如研究課題涉及外文資料，需遞交該種外語的學歷證

明；

（八）尚未取得博士學位的申請人，必須遞交其導師作出的評

語函件。

二、 申請書必須包含上款所列的全部文件，否則將可能不予

受理。

三、文化局可要求申請人遞交必要的補充資料及證明文件，

並有權對其學歷資格及專業地位進行諮詢。

第九條

申請之評審

一、評審委員會將評審所有收到的申請，該委員會的成員包

括：
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1) O presidente do IC, que preside;

2) Um dos vice-presidentes do IC, a designar pelo Presidente;

3) O director do Arquivo Histórico;

4) O chefe da Divisão de Estudos, Investigação e Publicações;

5) O chefe do Sector de Edições Periódicas;

6) Um especialista do IC, a designar pelo presidente.

2. A Comissão pode solicitar parecer de especialistas de reco-
nhecido mérito na área que constitui objecto do projecto de in-
vestigação.

Artigo 10.º

Critérios de apreciação

As candidaturas são apreciadas de acordo com os seguintes
critérios:

1) Valor académico e significado do projecto de investigação;

2) Nível académico do candidato, bem como experiência de
investigação e capacidade para completar o projecto, compro-
vados no currículo académico.

Artigo 11.º

Divulgação dos resultados da apreciação

Os resultados da apreciação são divulgados em Março e Agosto
de cada ano, mediante comunicação escrita aos candidatos, após
a competente aprovação.

Artigo 12.º

Confirmação de aceitação

Nos dez dias úteis seguintes à comunicação da atribuição de
bolsa, o candidato deve confirmar a sua aceitação por escrito e
comunicar a data do início efectivo do projecto de investigação.

CAPÍTULO III

Regime da bolsa

Artigo 13.º

Termo de aceitação

1. A atribuição de bolsa opera-se nas condições constantes do
termo de aceitação, reduzido a escrito e assinado pelo bolseiro.

2. O termo de aceitação deve conter as seguintes indicações:

（一）文化局局長，由其主持該委員會；

（二）由局長指派的其中一名文化局副局長；

（三）歷史檔案館館長；

（四）研究、調查暨刊物處處長；

（五）定期出版組組長；

（六）一名由局長指派的文化局專業人員。

二、 評審委員會可根據研究計劃邀請外界專業人士提供審評

意見。

第十條

評審標準

評審委員會按以下標準對申請進行評審：

（一）研究計劃之學術價值及其意義；

（二）申請人履歷和其研究經驗所顯示的確保研究計劃完成的

水平和能力。

第十一條

評審結果之公佈

經有權限實體核准後，評審結果將於每年三月及八月以書面

形式將結果通知申請人。

第十二條

接受獎勵金之確認

自收到發放獎勵金通知之日起十個工作日內，申請人須以書

面形式向文化局確認其接受獎勵金，並通知研究計劃的確實開展

日期。

第三章

獎勵金制度

第十三條

接受書

一、 當入選人同意接受書所列出的內容並於簽署作實時，獎

勵金方予以發放。

二、 接受書須包括以下內容：
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1) Identificação do bolseiro;

2) Plano circunstanciado do projecto;

3) Calendário fixado pelo IC;

4) Início e termo da bolsa;

5) Compromisso do bolseiro em aceitar os termos e condições
da bolsa e do presente Regulamento.

Artigo 14.º

Suspensão da actividade de investigação

1. Em casos de força maior, que obriguem à suspensão da ac-
tividade de investigação, o IC pode autorizar a suspensão tem-
porária da bolsa atribuída, até um limite máximo de seis meses,
com base em requerimento escrito, devidamente fundamentado,
apresentado com a antecedência mínima de um mês relativa-
mente ao termo da actividade de investigação.

2. Durante o período de suspensão da actividade de investiga-
ção, o bolseiro não terá direito ao pagamento de quaisquer
quantias.

3. A bolsa é cancelada, no caso do período autorizado pelo IC
ser ultrapassado, devendo o bolseiro repor todas as quantias
recebidas.

CAPÍTULO IV

Condições financeiras das bolsas

Artigo 15.º

Montantes da bolsa

Os montantes das bolsas são os seguintes:

Níveis
Valor da bolsa

Patacas

Doutoramento completo, provas dadas
em termos de investigação e reconhecido
mérito profissional na área a abordar $ 180 000,00

Doutoramento completo, provas dadas
em termos de investigação $ 160 000,00

Candidato a doutoramento $ 130 000,00

Mestrado completo $ 110 000,00

Artigo 16.º

Pagamentos

1. A entidade pagadora é o IC, sendo os pagamentos efectuados
directamente ao bolseiro, em quatro prestações, de acordo com
o calendário e nos seguintes termos:

（一）入選人的身份資料；

（二）研究計劃；

（三）文化局規定的研究進度時間表；

（四）獎勵金的始期和終期；

（五）承諾接受獎勵金及本規章的條款及條件的協議書。

第十四條

研究工作之中斷

一、 如研究工作在不可抗力的情況下被迫中斷，入選人須於

研究工作限期屆滿前三十日以書面形式申請延期。在獲文化局同

意後，研究工作最多可延期六個月。

二、 在研究工作中斷期間，入選人將不獲發放任何金額。

三、 研究工作中斷超過文化局同意之期限，將被視為未能完

成研究計劃，入選人應退回所有已收取的金額。

第四章

獎勵金財務條件

第十五條

獎勵金金額

獎勵金金額如下：

學歷
獎勵金總數

（澳門幣）

博士學位，持有具學術價值之研究成果及已 180,000.00

被認可的專業地位

博士學位並持有具學術價值之研究成果 160,000.00

博士研究生 130,000.00

碩士學位 110,000.00

第十六條

支付

一、 文化局為獎勵金的發放實體，而獎勵金將根據研究進度

時間表及以下規定分四期直接向入選人發放：
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1) 20% do valor da bolsa é pago no primeiro mês, na sequên-
cia da assinatura do termo de aceitação;

2) 20% do valor da bolsa é pago após aprovação pelo IC do
resumo dos capítulos;

3) 20% do valor da bolsa é pago após aprovação pelo IC da
minuta da monografia original;

4) 40% do valor da bolsa é pago após aprovação pelo IC da
cópia da versão final da monografia original.

2. Em caso de publicação da monografia por iniciativa do IC,
será pago ao bolseiro o valor de $ 25 000,00 (vinte e cinco mil
patacas).

CAPÍTULO V

Deveres e proibições

Artigo 17.º

Deveres

1. É dever do bolseiro apresentar o resultado final da investi-
gação, sob a forma de monografia original, da sua autoria, em
língua chinesa, portuguesa ou inglesa.

2. O bolseiro está obrigado, ainda, a proceder à introdução de
emendas sugeridas pela Comissão, em cada fase do calendário.

3. Os bolseiros que não sejam titulares de grau de doutor de-
vem convidar um investigador profissional e experiente, a quem
compete assegurar a supervisão académica do projecto de inves-
tigação e comentar o trabalho efectuado, em cada fase do calen-
dário.

Artigo 18.º

Proibições

Não é permitido ao bolseiro:

1) Alterar o plano circunstanciado do projecto de investigação,
incluindo a estrutura da monografia, sem prévia autorização do
IC;

2) Dispor, para quaisquer fins, do resultado do trabalho exe-
cutado durante o período de vigência da bolsa, sem prévia auto-
rização do IC, ou no prazo referido no n.º 1 do artigo 22.º;

3) Acumular a bolsa concedida ao abrigo deste Regulamento
com qualquer outra bolsa de investigação na área temática do
projecto;

4) A utilização da bolsa para fim diferente daquele para o qual
foi concedida.

（一）入選人於簽署接受書後的第一個月，文化局向入選人支

付 20% 的獎勵金；

（二）入選人在其論文結構﹙章節摘要﹚獲審議批准後，文化

局向入選人支付 20% 的獎勵金；

（三）入選人在論文初稿獲審議批准後，文化局向入選人支付

20% 的獎勵金；

（四）入選人在提交最終研究文本獲審議批准後，文化局向入

選人支付 40% 的獎勵金；

二、 如論著文本獲文化局負責出版，入選人將可獲頒發金額

為澳門幣 25,000.00（澳門幣貳萬伍仟圓）的款項。

第五章

義務和禁止

第十七條

義務

一、 入選人有義務遞交一份由其撰寫的研究成果，包括一份

由入選人按照有關要求，以中文、葡文或英文著述的可供正式出

版的文本。

二、 入選人有義務根據評審委員會的意見，對各階段遞交的

文件作出必要的修正。

三、 入選人若尚未取得博士學位，必須邀請一位具有學術研

究經驗和專業水平的導師，指導其每一階段的研究，並對其論著

文本提供意見。

第十八條

禁止

入選人禁止作出下列行為：

（一）未經文化局同意而更改原定計劃及論文結構；

（二）未經文化局同意，在本獎勵金發放期間，或根據第二十

二條第一款所規定的限期內，自由支配已完成的研究成果；

（三）接受其它相同研究課題的獎勵計劃；

（四）將獎勵金用於有異於規定之用途。
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CAPÍTULO VI

Cancelamento e termo das bolsas

Artigo 19.º

Devolução da bolsa

Caso o bolseiro não atinja os objectivos estabelecidos no ca-
lendário por causa que lhe seja imputada, terá o IC o direito de
exigir a devolução das quantias já pagas, após decisão fundamen-
tada, comunicada por escrito ao interessado ou ao seu represen-
tante legal.

Artigo 20.º

Cancelamento da bolsa

1. A bolsa pode ser cancelada, por decisão fundamentada do
IC, quando se verifique a violação do disposto nos artigos 17.º e
18.º do presente Regulamento.

2. Pode, ainda, determinar o cancelamento da bolsa a presta-
ção de falsas declarações pelo bolseiro sobre matérias relevan-
tes para a atribuição da bolsa ou para apreciação do seu desen-
volvimento.

3.O cancelamento não prejudica a aplicação de outras san-
ções resultantes da lei.

CAPÍTULO VII

Monografia

Artigo 21.º

Requisitos

A entrega da monografia deve obedecer aos requisitos
seguintes:

1) Um texto com, no mínimo, 120 000 palavras, não estando
incluídas notas, apêndices, anexos, ilustrações, legendas, mapas
ou tabelas que integrem o trabalho;

2) Conteúdo e formato adequados à respectiva publicação,
entregue em papel e suporte informático, simultaneamente;

3) Notas em numeração árabe, por ordem crescente;

4) Bibliografia completa.

Artigo 22.º

Direito de publicação

1. O IC reserva-se o direito exclusivo de, após avaliação, publi-
car, no todo ou em parte, a monografia original do bolseiro, por
um período de dois anos contado a partir da data da aceitação
formal da monografia original, a qual será comunicada ao inves-
tigador por carta, sob registo.

第六章

獎勵金的取消和終止

第十九條

獎勵金之退還

入選人若基於可歸責的原因而未能達到已核准研究計劃所擬

達致之目的，文化局應把具理由說明的決定以書面通知利害關係

人或其法定代理，向其追討已發放之全部獎勵金。

第二十條

獎勵金之取消

一、 若入選人違反本規章第十七條及第十八條的規定，文化

局可取消發放研究獎勵金。

二、 若入選人在作出申請時或於獲發放獎勵金後所提供之資

料不實，將導致立即取消發放研究獎勵金。

三、 獎勵金的取消並不影響依據現行法律規定，對入選人進

行追究。

第七章

論著文本

第二十一條

要求

入選人提交的論著文本必須符合下列要求：

（一）文本不少於十二萬字，其中不包括註釋、書目、附錄、

插圖、圖片說明、地圖及表格等；

（二）同時提交論著文本的列印本及電腦磁碟；

（三）全文註釋編號以阿拉伯數字依次排列；

（四）遞交完整的參考書目。

第二十二條

出版權

一、 文化局由正式接納可供出版的論著文本之日起計，兩年

之內擁有發表及出版全部或部份該論著文本的專屬出版權，文化

局將以掛號郵件通知入選人。
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2. No termo do prazo a que se refere o número anterior, pode
o bolseiro promover publicação do trabalho de investigação,
obrigando-se porém a mencionar, em lugar de destaque, que se
trata de um trabalho de investigação realizado com uma bolsa
do IC.

3. Esse direito engloba:

1) O direito de editar uma edição da monografia na língua
original;

2) O direito de traduzir e de publicar a tradução da monografia
original em chinês, português e ou inglês;

3) O direito de edição de um capítulo ou excerto da monografia
original, não excedendo as 15000 palavras, na «Revista de Cul-
tura».

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o IC re-
serva-se o direito de colocar a monografia original publicada na
página electrónica do IC, num formato informático seguro con-
tra reprodução.

5. O IC reserva-se o direito de co-editar a monografia em qual-
quer das línguas chinesa, portuguesa ou inglesa, ou de transmi-
tir o direito exclusivo de edição.

6. O prazo referido no n.º 1 pode ser prorrogado por mútuo
consentimento escrito, não havendo lugar ao pagamento de
quaisquer quantias, seja a que título for.

7. O IC reserva-se o direito de não editar e de não publicitar o
resultado da investigação.

CAPÍTULO VIII

Outras disposições

Artigo 23.º

Alterações ao Regulamento

Este Regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, alterações
ou modificações, salvaguardados que sejam os direitos adquiri-
dos dos interessados.

Artigo 24.º

Dúvidas ou omissões

As situações de dúvidas de interpretação ou os casos omissos
deste Regulamento serão resolvidos pelo IC.

二、 已獲文化局正式接納的論著文本，入選人可在在第一款

所述限期屆滿後自行出版，但須在版本封頁或扉頁之明顯位置

上，標明該論著為文化局學術研究課題獎勵計劃的研究成果。

三、 專屬出版權包括：

（一）以原稿作首次刊載或出版；

（二）將原稿翻譯為葡文、英文或中文刊載；

（三）將原稿某些章節或摘錄（15000 字以內）刊載於《文化

雜誌》。

四、在不影響上述各條的規定下，文化局有權將已出版的論

著文本，以防複製格式在文化局網頁上載。

五、文化局有權與其他機構合作出版論著文本的中文、葡文

或英文版本，或將其專屬出版權轉授。

六、經文化局和入選人雙方書面協議後，可延長第一款所述

的出版期限，而文化局無須為此支付任何額外費用。

七、文化局保留不出版或不公開任何一項研究成果之權利。

第八章

附則

第二十三條

規章之修改

本規章可隨時修改或變更，但僅以不損害利害關係人的既得

利益為限。

第二十四條

疑問或疏漏

對於實施本規章所產生疑問或疏漏，將由文化局予以解釋和

解決。




