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二、有關支付自上條第二款所指的登記期間屆滿之日起計

六十日內，或於適用的情況下，自遞交上條第三款及第四款所指

文件之日起計六十日內為之。

第八條

核實個人資料

一、為發放津貼，負責處理相關程序的公共實體、澳門特別

行政區公立及私立高等教育機構，以及與外地高等教育機構於

澳門合辦且獲澳門特別行政區政府許可的課程的本澳協辦實

體，根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定，可採用包

括資料互聯在內的任何方式，核實其認為需要的相關人士個人

資料。

二、為適用第8/2005號法律《個人資料保護法》第四條第一

款（五）項的規定，高等教育輔助辦公室為負責處理個人資料的

實體。

第九條

負擔

發放學習用品津貼所引致的負擔，由登錄於高等教育輔助辦

公室財政預算的款項承擔。

第十條

生效

本行政法規自公佈翌日起生效。

二零一五年一月二十三日制定。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 20/2015號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第2/2007號行政法規《豁免漁船年度准照的手續費》

第二條的規定，作出本批示。

一、於二零一五年二月十三日至二零一六年二月十二日期間，

豁免漁船支付《海事及水務局收費總表》第一百一十五條所指的

船舶裝卸貨物服務年度准照的發出及續期手續費。 

2. O pagamento é efectuado no prazo de 60 dias, contados a 
partir do último dia do período de registo, referido no n.º 2 do 
artigo anterior ou, nos casos aplicáveis, da data de entrega dos 
documentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo anterior.

Artigo 8.º

Verificação de dados pessoais

1. Para efeitos de atribuição do subsídio, as entidades públicas 
responsáveis pela execução dos respectivos procedimentos, as 
instituições de ensino superior públicas e privadas da RAEM, 
bem como as entidades coordenadoras de Macau que, em 
cooperação com as instituições de ensino superior sediadas 
fora de Macau, ministram em Macau os cursos autorizados 
pelo Governo da RAEM, podem recorrer a qualquer meio de 
confirmação dos dados pessoais dos interessados, que se conside-
rem necessários, incluindo a interconexão de dados, nos termos do 
disposto na Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

2. Para efeitos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
4.º da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), o 
GAES é a entidade responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais.

Artigo 9.º

Encargos

Os encargos decorrentes da atribuição do subsídio para aquisi-
ção de material escolar são suportados por verbas inscritas no 
orçamento do GAES.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 23 de Janeiro de 2015.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 20/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2007 (Isenção 
de emolumentos da licença anual de embarcações de pesca), o 
Chefe do Executivo manda:

1. As embarcações de pesca ficam isentas, durante o período 
compreendido entre 13 de Fevereiro de 2015 e 12 de Fevereiro 
de 2016, do pagamento de emolumentos devidos pela emissão e 
renovação da licença anual para serviço de carga e descarga de 
navios, a que se refere o artigo 115.º da Tabela Geral de Emo-
lumentos da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água.
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二、本批示自二零一五年二月十三日起生效。

二零一五年一月二十三日

行政長官 崔世安

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 13/2015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號行政法規第五條及第112/2014

號行政命令第一款的規定，作出本批示。

一、核准《學術研究獎學金規章》，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45/2006號社會文化司司長批示。

三、本批示自二零一五年二月一日起生效。

二零一五年一月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

學術研究獎學金規章

第一條

標的

本規章制定文化局學術研究獎學金（以下簡稱“獎學金”）

的規範。

第二條

宗旨

獎學金的宗旨，是為鼓勵開展關於澳門文化及澳門與中外交

流具有原創性的學術研究。

第三條

資格

下列人士可申請獎學金：

（一）具有博士學位、並證明具有學術研究經驗的本澳或外

地人士；

2. O presente despacho entra em vigor no dia 13 de Fevereiro 
de 2015.

23 de Janeiro de 2015.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 13/2015

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 112/2014, o Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura manda: 

1. É aprovado o «Regulamento de Bolsas de Investigação 
Académica», anexo ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante.

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

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Fevereiro 
de 2015.

27 de Janeiro de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

Regulamento de Bolsas de Investigação Académica

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento define as regras que regem as bolsas de 
investigação académica do Instituto Cultural, adiante designado 
por IC.

Artigo 2.º

Objectivo

As bolsas têm o objectivo de estimular o desenvolvimento de 
estudos académicos originais sobre a cultura de Macau e sobre 
o intercâmbio entre Macau, a China e outros países.

Artigo 3.º

Habilitação

Podem habilitar-se à concessão de bolsas:

1) Os doutorados, locais ou estrangeiros, com comprovada 
experiência de investigação académica;
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