
2152 澳門特別行政區公報—— 第一組——第三副刊 第 31 期 —— 2019 年 8 月 7 日

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 27/2019

Estatutos do Instituto de Formação Turística de Macau

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, 
decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como 
regulamento administrativo independente, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento administrativo estabelece os esta-
tutos do Instituto de Formação Turística de Macau, doravante 
designado por IFTM, que regula a estrutura orgânica e o fun-
cionamento.

Artigo 2.º

Natureza e finalidades

1. O IFTM é uma pessoa colectiva de direito público, dotado 
de órgãos e património próprios e, como instituição de ensino 
superior pública, goza de autonomia científica, pedagógica, admi-
nistrativa e financeira, e patrimonial.

2. O IFTM é uma instituição de ensino superior pública que 
se dedica ao ensino e à investigação, bem como à difusão da 
cultura, da ciência e da tecnologia.

3. O IFTM, tendo em vista a inovação, o contínuo progresso 
e o espírito de equipa, tem como a sua missão a promoção do 
desenvolvimento académico e do ensino no domínio de turis-
mo, hotelaria e serviços.

Artigo 3.º

Atribuições

O IFTM tem as seguintes atribuições:

1) Formar, mediante a ministração de cursos que confiram 
graus académicos, cursos de pós-graduação ou outros cursos, 
quadros qualificados a nível do ensino superior em áreas de 
turismo, hotelaria e afins;

2) Promover a investigação académica e criar as condições 
necessárias à realização de actividades de investigação e de-
senvolvimento, bem como de publicações académicas;

澳門特別行政區

澳 門 特 別 行 政 區

第 27/2019號行政法規

澳門旅遊學院章程

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

的規定，經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

第一章

一般規定

第一條

標的

本行政法規制定澳門旅遊學院（下稱“學院”）章程，規範

其組織架構及運作。

第二條

性質及宗旨

一、學院為一擁有本身的機關及財產的公法人，而作為一所

公立高等院校，其享有學術、教學、行政及財政，以及財產自主

權。

二、學院為一所致力於教學、研究以及推廣文化、科學及技

術的公立高等院校。

三、學院本着力求創新、不斷進步和發揮團隊精神的信念，

以促進旅遊、酒店及服務業相關領域的學術發展及教育為己

任。

第三條

職責

學院的職責如下：

（一）透過開辦學位課程、學位後課程或其他課程，培養旅

遊、酒店及相關範疇高等教育水平的人才；

（二）促進學術研究，並為進行研究及開發活動，以及為發

表學術著作創造所需的條件；
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（三）以有償或無償的方式為社會提供專業服務；

（四）進行職業培訓及知識更新的活動；

（五）推動文化創新與傳播及知識的傳承；

（六）促進與校本部設在澳門特別行政區及外地的同類院

校和相關機構之間的合作及交流；

（七）保證教育環境符合學院的目的，以及確保具備為此所

需的資源。

第四條

監督

一、學院受行政長官監督。

二、行政長官在行使其監督權時，具下列職權：

（一）任免校董會主席、副主席及其他成員；

（二）任免學院院長及副院長；

（三）核准學院每年的預算建議、帳目及報告；

（四）作出預算修改；

（五）命令進行必要的檢查；

（六）行使法律、規章或章程規定的其他權力。

第五條

校本部及分院

一、學院的校本部設在澳門特別行政區。

二、學院可在澳門特別行政區以外設立為實現其宗旨所需的

分院或其他形式的代表處。

第六條

專屬權

一、學院依法具有其標誌、名稱、院旗、院歌、服式、禮儀，

以及學位證書、課程證書及文憑的式樣等的專屬權。

二、如無學院書面許可，任何組織、團體或個人不得使用

“澳門旅遊學院”或類似稱號，以及上款所指屬專屬權範圍的內

容。

3) Prestar serviços especializados à comunidade, a título 
oneroso ou gratuito;

4) Realizar acções de formação profissional e de actualiza-
ção do conhecimento;

5) Impulsionar a inovação e a divulgação da cultura bem 
como a transmissão de conhecimentos;

6) Promover a cooperação e o intercâmbio com instituições 
congéneres sediadas na Região Administrativa Especial de 
Macau, doravante designada por RAEM, ou no exterior;

7) Garantir um ambiente educativo apropriado às finalidades 
do IFTM e assegurar a existência dos recursos para tal neces-
sários.

Artigo 4.º

Tutela

1. O IFTM está sujeito à tutela do Chefe do Executivo.

2. No exercício da sua tutela compete ao Chefe do Executivo:

1) Nomear e exonerar o presidente, o vice-presidente e os 
outros membros do Conselho Geral;

2) Nomear e exonerar o presidente e os vice-presidentes do 
IFTM;

3) Aprovar as propostas orçamentais, contas e relatórios 
anuais do IFTM;

4) Proceder às alterações orçamentais;

5) Mandar proceder aos exames necessários;

6) Exercer outros poderes especificados em diplomas legais 
ou regulamentares ou nos estatutos.

Artigo 5.º

Sede e delegações

1. O IFTM tem a sua sede na RAEM.

2. O IFTM pode estabelecer delegações e outras formas de 
representação fora da RAEM, necessárias à prossecução dos 
seus fins.

Artigo 6.º

Direito exclusivo

1. O IFTM tem o direito exclusivo de adoptar os próprios 
símbolos, designação, bandeira, hino, trajes e cerimonial, bem 
como os modelos de certificados de graus académicos, certifi-
cados de cursos e diplomas, nos termos legais.

2. Sem autorização escrita do IFTM, nenhuma organização, 
associação ou indivíduo pode usar a designação «Instituto de 
Formação Turística de Macau» ou outra idêntica a esta, bem 
como o conteúdo no âmbito de direito exclusivo mencionado 
no número anterior.
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第七條

學位、榮銜、文憑及證書

一、學院頒授與其開辦的課程相符的學士、碩士及博士學

位，以及其他榮銜、文憑及證書。

二、學院有權頒授名譽博士學位及其他名譽榮銜。

第八條

自主權

根據適用法例的規定，學院尤其享有以下自主權：

（一）學術自主權：可自行訂定、規劃和執行研究項目，以及

其他學術活動；

（二）教學自主權：可自行擬定其開辦的課程的學習計劃及

課程大綱、訂定教學方法、選擇知識評核程序，以及試行新教學

法；

（三）行政及財政自主權：在適用法例的範圍內，按其性質

享有行政及財政自主權；

（四）財產自主權：學院履行其職責或行使其職權時收到或

取得的所有資產、權利及義務組成其財產，學院亦可管理為實現

其宗旨而獲給予的屬澳門特別行政區財產的資產。

第九條

參與及配合

一、學院可依法設立或參與澳門特別行政區內外的法人或

其他組織，但該等法人或組織舉辦的活動須與學院的宗旨及利

益相符。

二、學院開展的活動須配合澳門特別行政區制定的教育、旅

遊及文化政策，並在該等政策的制定及發展上給予協助。

第二章

組織

第一節

一般規定

第十條

機關

學院的機關為：

（一）校監；

Artigo 7.º

Graus académicos, títulos, diplomas e certificados

1. O IFTM atribui os graus académicos de licenciado, mestre e 
doutor, bem como outros títulos, diplomas e certificados, corres-
pondentes aos cursos por si ministrados.

2. O IFTM atribui o grau de doutor honoris causa e outros 
títulos honoríficos.

Artigo 8.º

Autonomia

O IFTM goza das seguintes autonomias, nos termos da legis-
lação aplicável, nomeadamente:

1) Autonomia científica: podendo definir, planear e executar, 
por si próprio, projectos de investigação e demais actividades 
académicas;

2) Autonomia pedagógica: podendo elaborar, por si próprio, 
os planos de estudos e programas curriculares dos seus cursos, 
definir os métodos de ensino, escolher os processos de avalia-
ção de conhecimentos e ensaiar novas pedagogias;

3) Autonomia administrativa e financeira: gozando de au-
tonomia administrativa e financeira no quadro da legislação 
aplicável e de acordo com a sua natureza;

4) Autonomia patrimonial: dispondo de património próprio 
sendo constituído pela universalidade de bens, direitos e obri-
gações que o IFTM receba ou adquira no cumprimento das 
suas atribuições e no exercício das suas competências, podendo 
o IFTM ter, sob a sua administração, bens do património da 
RAEM que sejam afectados à prossecução dos seus fins.

Artigo 9.º

Participação e coordenação

1. O IFTM pode criar ou participar em pessoas colectivas ou 
em outras organizações, da RAEM ou do exterior, cujas acti-
vidades sejam compatíveis com as finalidades e interesses do 
IFTM, nos termos legais.

2. O IFTM desenvolve a sua acção em conformidade com a 
política de educação, turismo e cultura definida para a RAEM 
e disponibiliza-se para colaborar na sua formulação e desen-
volvimento.

CAPÍTULO II

Organização

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 10.º

Órgãos

São órgãos do IFTM:

1) O Chanceler;
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（二）校董會；

（三）院長；

（四）學術委員會；

（五）行政管理委員會。

第二節

校監

第十一條

校監

學院的校監為行政長官。

第十二條

職權

校監的職權如下：

（一）核准及頒授名譽學位及其他名譽榮銜；

（二）主持其出席的各項由學院舉辦的活動及儀式；

（三）行使法律、其他適用法例及內部規範賦予的其他權

力。

第三節

校董會

第一分節

性質、組成、職權及運作

第十三條

性質

一、校董會是負責制定及執行學院的發展方針的機關。

二、校董會下設常設委員會。

第十四條

組成

一、校董會的組成如下：

（一）主席；

（二）副主席；

2) O Conselho Geral;

3) O Presidente do IFTM;

4) O Conselho Académico;

5) O Conselho Administrativo.

SECÇÃO II

Chanceler

Artigo 11.º

Chanceler

O Chanceler do IFTM é o Chefe do Executivo.

Artigo 12.º

Competências

Ao Chanceler compete:

1) Aprovar e atribuir os graus honoríficos e outros títulos 
honoríficos;

2) Presidir às actividades e cerimónias realizadas pelo IFTM 
em que esteja presente;

3) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por 
lei, demais legislação aplicável e regulamentação interna.

SECÇÃO III

Conselho Geral

SUBSECÇÃO I

Natureza, composição, competências e funcionamento

Artigo 13.º

Natureza

1. O Conselho Geral é o órgão responsável pela definição e 
execução das linhas de desenvolvimento do IFTM.

2. O Conselho Geral compreende a Comissão Permanente.

Artigo 14.º

Composição

1. O Conselho Geral tem a seguinte composição:

1) O presidente;

2) O vice-presidente;
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（三）院長；

（四）學術委員會代表一名，由學術委員會主席指定；

（五）行政管理委員會代表一名，由行政管理委員會主席指

定；

（六）基本學術單位主管兩名，由各主管輪流擔任，任期與

其作為主管的委任期相合，為期不得超過三年；出任的先後次序

由各主管共同決定；

（七）學院教學人員及研究人員代表各一名，由相關人員組

別的全體人員選出，任期最長兩年，並可連任；

（八）社會文化司司長辦公室代表一名；

（九）高等教育局局長；

（十）教育暨青年局局長；

（十一）財政局局長；

（十二）旅遊局局長；

（十三）文化局局長；

（十四）被公認為有成就的人士八至十二名，由監督實體從

澳門特別行政區內外的旅遊、酒店、教育及文化領域的人士中委

任，任期最長為三年，並可連任；

（十五）學院校友會的代表一名；

（十六）學院學生會的代表一名。

二、主席及副主席由監督實體從上款（十四）項所指的人士

中委任。

三、校董會主席在學院的工作人員中指定一人作為校董會的

秘書，並指定其代任人；秘書須列席會議，但無投票權。

四、校董會主席不在、缺席、因故不能視事或職位出缺時，

由副主席代任。

五、如不能按上款的規定確保有關代任，則校董會可從第一

款（十四）項所指的人士中選出校董會主席的代任人。

六、校董會的成員負有因執行職務或因其職務關係而獲悉

的非公開的事實保守秘密的義務。

3) O presidente do IFTM;

4) Um representante do Conselho Académico, a nomear 
pelo presidente do Conselho Académico;

5) Um representante do Conselho Administrativo, a nomear 
pelo presidente do Conselho Administrativo;

6) Dois chefes de unidades académicas fundamentais, as fun-
ções são exercidas rotativamente por todos os chefes, por um 
período correspondente à duração do seu mandato para o qual 
foram nomeados como chefes ou, sendo este igual ou inferior 
a três anos, sendo a ordem da rotação decidida por todos em 
conjunto;

7) Um representante do pessoal docente e um do pessoal de 
investigação do IFTM, eleitos por todo o pessoal do respectivo 
grupo de pessoal, cujo mandato é, no máximo, de dois anos, 
renovável;

8) Um representante do Gabinete do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura;

9) O director da Direcção dos Serviços do Ensino Superior;

10) O director da Direcção dos Serviços de Educação e Juven-
tude;

11) O director da Direcção dos Serviços de Finanças, dora-
vante designada por DSF;

12) O director da Direcção dos Serviços de Turismo;

13) O presidente do Instituto Cultural;

14) Oito a doze individualidades de reconhecido mérito, nos 
domínios do turismo, hotelaria, educação e cultura da RAEM 
ou do exterior, nomeadas pela entidade tutelar, cujos mandatos 
têm duração máxima de três anos, renováveis;

15) Um representante da Associação dos Antigos Alunos do 
IFTM;

16) Um representante da Associação de Estudantes do 
IFTM.

2. O presidente e o vice-presidente são nomeados pela enti-
dade tutelar, de entre as individualidades referidas na alínea 
14) do número anterior.

3. O presidente do Conselho Geral designa, de entre os tra-
balhadores do IFTM, o secretário do Conselho Geral e o res-
pectivo substituto, o qual assiste às reuniões sem direito a voto.

4. Nos casos de ausência, falta, impedimento ou vacatura, o 
presidente do Conselho Geral é substituído pelo vice-presidente.

5. Caso a substituição não possa ser assegurada nos termos 
do número anterior, pode o Conselho Geral eleger um presi-
dente substituto de entre as individualidades referidas na alí-
nea 14) do n.º 1.

6. Os membros do Conselho Geral têm a obrigação de man-
ter sigilo relativamente aos factos não públicos de que tenham 
conhecimento no exercício ou por causa das suas funções.
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第十五條

職權

一、校董會的主要職權如下：

（一）核准學院的總體方針及發展計劃；

（二）審議學院年度及多年度的工作計劃及財政計劃；

（三）審議學院的預算建議及預算修改，並呈交監督實體核

准；

（四）核准銀行帳戶的開立；

（五）審議管理帳目，並呈交監督實體核准；

（六）審議學院的工作報告及財務報告，並呈交監督實體核

准；

（七）審議修改學院章程及學院人員制度的方案，並呈交主

管實體制定或通過；

（八）核准學院各項內部規章，並視乎該等規章僅產生對內

效力或同時產生對外效力而選擇對內公佈或以通告形式於《澳

門特別行政區公報》（下稱“《公報》”）公佈；

（九）經聽取院長意見後，向行政長官呈交第六條第一款所

指的學院專屬權的修改建議；

（十）經聽取學術委員會意見後，向校監推薦頒授名譽學位

及其他名譽榮銜名單；

（十一）建議校董會成員的人選；

（十二）招聘及向監督實體建議院長的任免；

（十三）經聽取院長意見後，向監督實體建議副院長的任

免；

（十四）按照學院長遠發展需要及財政可行性，經聽取學術

委員會及行政管理委員會意見後，核准學位課程的開設、修改、

中止及取消；

（十五）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，核准

不授予學位課程的開設；

（十六）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，核准

設立、合併、更改或撤銷學術單位內部的教學或研究單位；

（十七）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，檢討

及釐定學院各項費用及手續費，並以適當方式公佈；

Artigo 15.º

Competências

1. Ao Conselho Geral compete, designadamente:

1) Aprovar as linhas gerais e os planos de desenvolvimento 
do IFTM;

2) Apreciar os planos de actividade e financeiros, anuais e 
plurianuais do IFTM;

3) Apreciar as propostas orçamentais e as alterações orçamen-
tais do IFTM e submetê-las à aprovação da entidade tutelar;

4) Aprovar a constituição de contas bancárias;

5) Apreciar as contas de gerência e submetê-las à aprovação 
da entidade tutelar;

6) Apreciar os relatórios de actividade e financeiros do 
IFTM e submetê-los à aprovação da entidade tutelar;

7) Apreciar as propostas de alteração dos estatutos do IFTM 
e do regime de pessoal do IFTM, submetendo-as à elaboração 
ou aprovação da entidade competente;

8) Aprovar os regulamentos internos do IFTM e proceder à 
respectiva publicação interna ou sob a forma de aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, dora-
vante designado por Boletim Oficial, consoante os referidos 
regulamentos produzam efeitos internos ou efeitos internos e 
externos;

9) Apresentar, ouvido o presidente do IFTM, ao Chefe do 
Executivo as propostas de alteração ao direito exclusivo do 
IFTM referido no n.º 1 do artigo 6.º;

10) Propor, ouvido o Conselho Académico, ao Chanceler a 
atribuição de graus honoríficos e de outros títulos honoríficos;

11) Propor os candidatos a membros do Conselho Geral;

12) Recrutar e propor à entidade tutelar a nomeação e exonera-
ção do presidente do IFTM;

13) Propor, ouvido o presidente do IFTM, à entidade tutelar 
a nomeação e exoneração dos vice-presidentes do IFTM;

14) Aprovar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, a criação, alteração, suspensão e extinção de 
cursos que confiram graus académicos, de acordo com as 
necessidades de desenvolvimento a longo prazo do IFTM e a 
sua viabilidade financeira;

15) Aprovar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, a criação de cursos não conferentes de grau;

16) Aprovar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, a criação, integração, modificação ou extinção 
das unidades de ensino ou de investigação, dentro das unidades 
académicas;

17) Rever e fixar, ouvidos o Conselho Académico e o Conse-
lho Administrativo, as diversas taxas e emolumentos do IFTM, 
e publicá-las de forma apropriada;
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（十八）批准接受給予學院的各項津貼、捐贈、遺產及遺

贈；

（十九）批准有關動產及不動產的租賃或其他權利的設定，

以及閒置或不適合的財產的轉讓或銷毀；

（二十）對依法向學院提起的申訴作出決定；

（二十一）針對紀律處分所提起的上訴作出決定。

二、校董會可將上款（二）至（四）項所指的職權授予常設委

員會。

三、校董會可將第一款（十五）項及（十七）至（二十一）項所

指的職權授予常設委員會、校董會主席、院長或行政管理委員

會。

第十六條

運作

一、校董會每學年至少舉行兩次平常會議，特別會議則由主

席主動召集或應至少三分之一成員的書面要求召開。

二、出席校董會會議的最少法定人數須超過其成員總數的

一半。

三、在不影響《行政程序法典》規定的情況下，校董會的運

作規則由內部規章訂定。

第十七條

報酬及出席費

一、校董會的主席及副主席的報酬由監督實體訂定。

二、校董會的成員有權依法收取參與會議的出席費。

第十八條

公正無私的保障

一、《行政程序法典》有關迴避、自行迴避、聲請迴避的規

定，適用於校董會成員。

二、身為學院學生會代表的校董會成員不得參與個別學院工

作人員的委任、晉級及個人事務的討論，或參與考慮個別學生情

況的討論。

18) Autorizar a aceitação de subsídios, doações, heranças e 
legados concedidos ao IFTM;

19) Autorizar a locação ou a constituição de outros direitos 
sobre bens móveis e imóveis, bem como a alienação ou a des-
truição dos bens considerados dispensáveis ou inadequados;

20) Decidir sobre as impugnações apresentadas ao IFTM 
nos termos legais;

21) Decidir sobre os recursos interpostos no âmbito da san-
ção disciplinar.

2. O Conselho Geral pode delegar as competências previstas 
nas alíneas 2) a 4) do número anterior na Comissão Permanente.

3. O Conselho Geral pode delegar as competências previstas 
nas alíneas 15) e 17) a 21) do n.º 1, na Comissão Permanente, 
no presidente do Conselho Geral, no presidente do IFTM ou 
no Conselho Administrativo.

Artigo 16.º

Funcionamento

1. O Conselho Geral realiza, pelo menos, duas reuniões or-
dinárias por ano lectivo, sendo as extraordinárias convocadas 
pelo presidente por sua iniciativa ou a requerimento escrito de, 
pelo menos, um terço dos seus membros.

2. O número mínimo de membros para formar quórum nas 
reuniões do Conselho Geral tem de ser superior a metade do 
número total dos seus membros.

3. Sem prejuízo do disposto no Código do Procedimento Ad-
ministrativo, as regras de funcionamento do Conselho Geral 
são determinadas por regulamentos internos.

Artigo 17.º

Remunerações e senhas de presença

1. As remunerações do presidente e do vice-presidente do 
Conselho Geral são fixadas pela entidade tutelar.

2. Aos membros do Conselho Geral são devidas senhas de 
presença, nos termos da lei, pela sua participação nas reuniões.

Artigo 18.º

 Garantias de imparcialidade

1. O disposto no Código do Procedimento Administrativo 
sobre impedimentos, escusa e suspeição, é aplicável aos mem-
bros do Conselho Geral.

2. O membro do Conselho Geral, que seja representante da 
Associação de Estudantes do IFTM, não pode participar nas 
discussões relativas à nomeação, acesso e assuntos pessoais de 
determinado trabalhador do IFTM, ou nas discussões sobre a 
situação de determinado estudante.



N.º 31 — 7-8-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 3.º SUPLEMENTO 2159

第二分節

常設委員會

第十九條

組成

一、常設委員會的組成如下：

（一）校董會主席，擔任主席；

（二）校董會副主席；

（三）院長；

（四）第十四條第一款（四）項規定的學術委員會代表；

（五）第十四條第一款（五）項規定的行政管理委員會代

表；

（六）第十四條第一款（七）項規定的教學人員及研究人員

代表；

（七）第十四條第一款（十五）項規定的學院校友會代表；

（八）非學院人員及非學院學生代表的校董會成員兩名，由

校董會選出，任期與其作為校董會成員的任期相合，可連任。

二、常設委員會秘書由校董會的秘書擔任，秘書須列席會

議，但無投票權。

三、常設委員會的成員有權依法收取參與會議的出席費。

四、常設委員會的成員負有因執行職務或因其職務關係而

獲悉的非公開的事實保守秘密的義務。

第二十條

職權

常設委員會的主要職權如下：

（一）在校董會全體會議休會期間履行校董會授予的職權；

（二）就學院發展計劃與政府及社會人士保持密切聯絡；

（三）上呈修改學院章程、學院人員制度、內部規章及人事

政策的方案予校董會審議。

第二十一條

運作

一、常設委員會每學年至少舉行四次平常會議，特別會議則

由主席主動召集或應至少三分之一成員的書面要求召開。

SUBSECÇÃO II

Comissão Permanente

Artigo 19.º

Composição

1. A Comissão Permanente tem a seguinte composição:

1) O presidente do Conselho Geral, que preside;

2) O vice-presidente do Conselho Geral;

3) O presidente do IFTM;

4) O representante do Conselho Académico, previsto na alínea 4) 
do n.º 1 do artigo 14.º;

5) O representante do Conselho Administrativo, previsto na 
alínea 5) do n.º 1 do artigo 14.º;

6) Os representantes do pessoal docente e do pessoal de investi-
gação, previstos na alínea 7) do n.º 1 do artigo 14.º;

7) O representante da Associação dos Antigos Alunos do 
IFTM, previsto na alínea 15) do n.º 1 do artigo 14.º;

8) Dois membros do Conselho Geral que não sejam funcio-
nários nem representantes dos estudantes do IFTM, eleitos 
pelo Conselho Geral, cujos mandatos coincidem com os seus 
mandatos como membros do Conselho Geral, renovável.

2. O secretário da Comissão Permanente é o mesmo do Con-
selho Geral, o qual assiste às reuniões sem direito a voto.

3. Aos membros da Comissão Permanente são devidas se-
nhas de presença, nos termos da lei, pela sua participação nas 
reuniões.

4. Os membros da Comissão Permanente têm a obrigação 
de manter sigilo relativamente aos factos não públicos de que 
tenham conhecimento no exercício ou por causa das suas fun-
ções.

Artigo 20.º

Competências

À Comissão Permanente compete, designadamente:

1) Exercer as competências que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho Geral, no período de suspensão das sessões plenárias 
deste órgão;

2) Permanecer em estreito contacto com o Governo e com 
individualidades da comunidade, a respeito do plano do desen-
volvimento do IFTM;

3) Submeter as propostas de alteração dos estatutos do 
IFTM, do regime de pessoal do IFTM, dos regulamentos inter-
nos e das políticas de pessoal à apreciação do Conselho Geral.

Artigo 21.º

Funcionamento

1. A Comissão Permanente realiza, pelo menos, quatro reu-
niões ordinárias por ano lectivo, sendo as extraordinárias con-
vocadas pelo presidente por sua iniciativa ou a requerimento 
escrito de, pelo menos, um terço dos seus membros.
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二、出席常設委員會會議的最少法定人數須超過其成員總

數的一半。

三、常設委員會的會議紀錄應自會議舉行之日起一個月內呈

交校董會備案或審議。

四、在不影響《行政程序法典》規定的情況下，常設委員會

的運作規則由內部規章訂定。

第四節

院長

第二十二條

委任及代任

一、院長由校董會負責招聘及建議，由監督實體委任。

二、院長的任期不得超過三年，可續期。

三、院長不在、缺席、因故不能視事或職位出缺時，如校董

會未指定其他代任人，則由年資最長的副院長代任。

四、監督實體可委任最多兩名副院長輔助院長執行職務。

第二十三條

職權

一、院長是領導學院院務及教務的最高機關，須向校董會負

責。

二、院長的職權如下：

（一）代表學院，尤其代表學院依法訂立協議、協定、議定書

及合同等文書；

（二）確保學院的宗旨及職責得以履行；

（三）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，制定學

院的總體方針及發展計劃，並呈交校董會核准；

（四）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，制定學

院年度及多年度的工作計劃及財政計劃，並呈交校董會審議；

（五）制定學院工作報告，並呈交校董會審議；

（六）主持學術委員會會議，並確保其決議順利執行；

2. O número mínimo de membros para formar quórum nas 
reuniões da Comissão Permanente tem de ser superior a meta-
de do número total dos seus membros.

3. As actas das reuniões da Comissão Permanente são apre-
sentadas ao Conselho Geral, para registo ou apreciação, no 
prazo de um mês contado da data da sua realização.

4. Sem prejuízo do disposto no Código do Procedimento Ad-
ministrativo, as regras de funcionamento da Comissão Perma-
nente são determinadas por regulamentos internos.

SECÇÃO IV

Presidente do IFTM

Artigo 22.º

Nomeação e substituição

1. O presidente do IFTM é recrutado e proposto pelo Conselho 
Geral, sendo nomeado pela entidade tutelar.

2. O mandato do presidente do IFTM é igual ou inferior a 
três anos, renovável.

3. Nos casos de ausência, falta, impedimento ou vacatura do 
presidente do IFTM, se o Conselho Geral não indicar outro 
substituto, é substituído pelo vice-presidente do IFTM com 
maior antiguidade.

4. A entidade tutelar pode nomear, no máximo, dois vice-
-presidentes do IFTM para coadjuvar o presidente do IFTM 
no exercício das suas funções.

Artigo 23.º

Competências

1. O presidente do IFTM é o órgão máximo que dirige os 
assuntos gerais e pedagógicos do IFTM, sendo responsável pe-
rante o Conselho Geral.

2. Ao presidente do IFTM compete:

1) Representar o IFTM, nomeadamente estabelecer acordos, 
convenções, protocolos, contratos e outros documentos em re-
presentação do IFTM nos termos legais;

2) Assegurar a prossecução das finalidades e das atribuições 
do IFTM;

3) Elaborar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, as linhas gerais e os planos de desenvolvimen-
to do IFTM e submetê-los à aprovação do Conselho Geral;

4) Elaborar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, os planos de actividades e financeiros, anuais e 
plurianuais do IFTM e submetê-los à apreciação do Conselho 
Geral;

5) Elaborar o relatório de actividades do IFTM e submetê-lo 
à apreciação do Conselho Geral;

6) Presidir às reuniões do Conselho Académico e assegurar 
a execução das suas deliberações;
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（七）主持行政管理委員會會議，並確保其決議順利執行；

（八）監督學術單位、實習部門及輔助部門的運作，並確保

彼此間的協調；

（九）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，制定修

改學院章程及學院人員制度的方案，並呈交校董會審議；

（十）經聽取學術委員會及行政管理委員會意見後，制定學

院內部規章，並呈交校董會核准；

（十一）制定並核准各項執行內部規章所需的內部規條，尤

其按學院人員制度的規定為之，並提交校董會備案；

（十二）就有關第六條第一款所指的學院專屬權的建議提供

意見；

（十三）就副院長的任免提供意見；

（十四）任免學術單位主管、實習部門主管及輔助部門主

管；

（十五）按學院人員制度的規定，任免學院的工作人員；

（十六）按學院人員制度的規定，決定學院工作人員的招

聘、晉階及晉級；

（十七）促進與同學院宗旨相符的實體訂立合作與交流協

議；

（十八）經聽取學術委員會意見後，批准獨立學術單位主管

的職權；

（十九）行使法律賦予的或校董會授予的其他職權。

三、在不影響執行院長職權的情況下，院長可從事教學及研

究工作。

第二十四條

訴訟程序中的正當性

在不影響現行訴訟法例相關規定適用的情況下，院長可指

派他人代表學院處理訴訟程序中的事宜，包括作出起訴及應訴。

第二十五條

副院長

一、副院長輔助院長執行職務。

7) Presidir às reuniões do Conselho Administrativo e asse-
gurar a execução das suas deliberações;

8) Supervisionar o funcionamento e assegurar a coordenação 
entre as unidades académicas, os serviços de estágio e os servi-
ços de apoio;

9) Elaborar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, as propostas de alteração dos estatutos do 
IFTM e do regime de pessoal do IFTM e submetê-las à apre-
ciação do Conselho Geral;

10) Elaborar, ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 
Administrativo, os regulamentos internos do IFTM e submetê-
-los à aprovação do Conselho Geral;

11) Elaborar e aprovar as diversas normas internas necessá-
rias à execução dos regulamentos internos, nomeadamente de 
acordo com o disposto no regime de pessoal do IFTM, sendo 
estas apresentadas ao Conselho Geral para registo;

12) Dar parecer sobre as propostas relativas ao direito exclu-
sivo do IFTM referido no n.º 1 do artigo 6.º;

13) Dar parecer sobre a nomeação e exoneração dos vice-
-presidentes do IFTM;

14) Nomear e exonerar os chefes das unidades académicas, 
os chefes dos serviços de estágio e os chefes dos serviços de 
apoio;

15) Nomear e exonerar trabalhadores do IFTM de acordo 
com o regime de pessoal do IFTM;

16) Decidir o recrutamento, a progressão e o acesso dos 
trabalhadores do IFTM, nos termos do regime de pessoal do 
IFTM;

17) Promover a celebração de acordos de cooperação e inter-
câmbio com entidades cujas finalidades sejam compatíveis com 
as do IFTM;

18) Autorizar, ouvido o Conselho Académico, as competên-
cias do chefe da unidade académica independente;

19) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas 
por lei ou delegadas pelo Conselho Geral.

3. O presidente do IFTM pode exercer actividade docente e 
de investigação, sem prejuízo do exercício das suas competên-
cias.

Artigo 24.º

Legitimidade no processo judicial

O presidente do IFTM pode designar outrem para, em re-
presentação do IFTM, tratar dos assuntos relacionados com 
processos judiciais, nomeadamente demandar e ser demanda-
do, sem prejuízo do disposto na legislação processual vigente.

Artigo 25.º

Vice-presidentes do IFTM

1. Os vice-presidentes do IFTM coadjuvam o presidente do 
IFTM no exercício das suas funções.
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二、副院長由校董會建議，並由監督實體委任。

三、副院長的任期不得超過三年，可續期。

四、副院長的具體工作由院長訂定；如訂定的工作有所改

動，須報校董會備案，並作出公佈。

五、副院長不在、缺席、因故不能視事或職位出缺時，院長可

指定基本學術單位主管或輔助部門主管作為代任人。

六、在不影響執行副院長職權的情況下，副院長可從事教學

及研究工作。

第五節

學術委員會

第二十六條

性質

學術委員會是學院的學術及教學機關，以確保學術的高水平

及嚴謹性。

第二十七條

組成

一、學術委員會的組成如下：

（一）院長，擔任主席；

（二）各副院長；

（三）各學術單位主管；

（四）教務長；

（五）具有博士學位或同等學歷的教師五名，由全職教學

人員在合資格的全職教學人員中選出，任期最長為三年，並可連

任。

二、學術委員會主席在學院的工作人員中指定一人作為學術

委員會的秘書，並指定其代任人；秘書須列席會議，但無投票

權。

第二十八條

職權

一、學術委員會的主要職權如下：

（一）就學院的總體方針及發展計劃提供意見；

2. Os vice-presidentes do IFTM são propostos pelo Conselho 
Geral e nomeados pela entidade tutelar.

3. O mandato dos vice-presidentes do IFTM é igual ou infe-
rior a três anos, renovável.

4. As tarefas específicas de vice-presidente do IFTM são 
definidas pelo presidente do IFTM, devendo quaisquer altera-
ções relativas a estas ser comunicadas ao Conselho Geral para 
registo e publicação.

5. Em caso de ausência, falta, impedimento ou vacatura de 
um vice-presidente do IFTM, o presidente do IFTM pode de-
signar um substituto de entre os chefes das unidades académi-
cas fundamentais ou chefes dos serviços de apoio.

6. Os vice-presidentes do IFTM podem exercer actividade 
docente e de investigação, sem prejuízo do exercício das suas 
competências.

SECÇÃO V

Conselho Académico

Artigo 26.º

Natureza

O Conselho Académico é o órgão científico-pedagógico do 
IFTM, de modo a assegurar um elevado nível e rigor académicos.

Artigo 27.º

Composição

1. O Conselho Académico tem a seguinte composição:

1) O presidente do IFTM, que preside;

2) Os vice-presidentes do IFTM;

3) Os chefes das unidades académicas;

4) O chefe do Serviço de Assuntos Pedagógicos;

5) Cinco docentes, habilitados com o grau de doutor, ou com 
habilitação equivalente, eleitos de entre os docentes a tempo 
inteiro qualificados pelos outros docentes a tempo inteiro, cujo 
mandato tem a duração máxima de três anos, renovável.

2. O presidente do Conselho Académico designa, de entre os 
trabalhadores do IFTM, o secretário do Conselho Académico 
e o respectivo substituto, o qual assiste às reuniões sem direito 
a voto.

Artigo 28.º

Competências

1. Ao Conselho Académico compete, designadamente:

1) Dar parecer sobre as linhas gerais e os planos de desenvol-
vimento do IFTM;
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（二）就學院年度及多年度工作計劃及財政計劃提供意見；

（三）就學術單位內部的教學或研究單位的設立、合併、更

改或撤銷提供意見；

（四）就學位課程的開設、修改、中止及取消提供意見；

（五）就不授予學位課程的開設提供意見；

（六）經聽取行政管理委員會意見後，核准不授予學位課程

的修改、中止及取消；

（七）就學院各項費用及手續費提供意見；

（八）就名譽學位及其他名譽榮銜的頒授提供意見；

（九）制定並檢討入讀學院開辦課程的特定條件，確保各學

術單位有適當及相若的入學標準；

（十）核准各學術單位建議的典試委員會名單；

（十一）核准評估本科水平的標準及有關的畢業標準；確保

各學術單位的建議符合學院一般的學術水平；

（十二）核准各學術單位建議的碩士、博士及其他學術資格

的典試委員會的成立準則及組成，以確保學院頒授高等學位水

平的一致性及嚴謹性；

（十三）訂定在各學術領域內開辦博士學位課程的必需條

件；

（十四）促進教學、學習及研究工作的發展；

（十五）就修改學院章程、學院人員制度的方案及內部規章

提供意見；

（十六）按內部規章的規定對學院學生行使紀律懲戒權；

（十七）審核各學術單位建議的準畢業生名單及學位的頒

授；

（十八）對學位、文憑、證書、學習計劃及學科的同等效力及

認可作出決定；

（十九）為教學素質保證及高等教育素質評鑑制定政策及指

引；

（二十）制定課程的時效制度、上課率、評估、升級及居先順

序的規定；

2) Dar parecer sobre os planos de actividades e financeiros, 
anuais e plurianuais, do IFTM;

3) Dar parecer sobre a criação, integração, modificação ou 
extinção das unidades de ensino ou de investigação, dentro das 
unidades académicas;

4) Dar parecer sobre a criação, alteração, suspensão e extin-
ção de cursos que confiram graus académicos;

5) Dar parecer sobre a criação de cursos não conferentes de 
grau;

6) Aprovar, ouvido o Conselho Administrativo, a alteração, 
suspensão e extinção de cursos não conferentes de grau;

7) Dar parecer sobre as diversas taxas e emolumentos do 
IFTM;

8) Dar parecer sobre a atribuição de graus honoríficos e de 
outros títulos honoríficos;

9) Definir e rever as condições específicas de acesso aos 
cursos ministrados no IFTM, de forma a assegurar que todas 
as unidades académicas disponham de padrões adequados e 
semelhantes na admissão de estudantes;

10) Aprovar a lista dos júris sugerida pelas unidades acadé-
micas;

11) Aprovar os critérios de avaliação e de graduação ao ní-
vel da licenciatura e assegurar que as propostas oriundas das 
unidades académicas estejam em conformidade com o nível 
académico geral do IFTM;

12) Aprovar os critérios de constituição e composição dos 
júris, propostos pelas unidades académicas, para provas de 
mestrado, doutoramento e outras qualificações académicas, de 
forma a assegurar a uniformidade e o rigor dos graus de ensino 
superior atribuídos pelo IFTM;

13) Estabelecer as condições necessárias para ministrar cur-
sos de doutoramento nas várias áreas académicas;

14) Promover o desenvolvimento do ensino, da aprendizagem 
e da investigação;

15) Dar parecer sobre as propostas de alteração dos estatu-
tos do IFTM e do regime de pessoal do IFTM e os regulamen-
tos internos;

16) Exercer o poder disciplinar relativamente aos estudantes 
do IFTM nos termos definidos em regulamento interno;

17) Apreciar e aprovar a lista de pré-graduados e a atribui-
ção de graus académicos propostos pelas unidades académicas;

18) Decidir sobre equivalências e reconhecimentos de graus, 
diplomas, certificados, planos de estudos e disciplinas;

19) Definir políticas e orientações para a garantia da quali-
dade de ensino e aprendizagem e a avaliação da qualidade do 
ensino superior;

20) Elaborar as regras de regime de prescrição dos cursos, de 
frequência, avaliação, transição de ano e ordem de precedên-
cia;
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（二十一）就獨立學術單位主管的職權發表意見後，交由院

長批准有關職權。

二、學術委員會可在特定事務上決議組成專門委員會，並可

將部分職權授予其屬下的專門委員會。

三、學術委員會屬下委員會的組成、職權及運作由內部規章

訂定。

第二十九條

運作

一、學術委員會於每學年年初及年終舉行平常會議，特別會

議則由主席主動召集或應至少三分之一成員的書面要求召開。

二、出席學術委員會會議的最少法定人數須超過其成員總數

的一半。

三、學術委員會主席可為分析討論事項邀請學院的人員、學

生，以及在教育及職業培訓領域內被公認有能力的其他人士列

席會議，但該等人士無投票權。

四、上款所指的獲邀請列席的院外人士有權依法收取參與會

議的出席費。

五、獲邀列席會議的人士負有因執行職務或因其職務關係

而獲悉的非公開的事實保守秘密的義務。

六、在不影響《行政程序法典》規定的情況下，學術委員會

的運作規則由內部規章訂定。

第六節

行政管理委員會

第三十條

性質及組成

一、行政管理委員會為學院的管理及行政機關。

二、行政管理委員會的組成如下：

（一）院長，擔任主席；

（二）各副院長；

（三）由行政長官批示任命的財政局代表一名。

三、行政長官在任命財政局代表時，應隨即任命其代任人。

21) Pronunciar-se sobre as competências do chefe da unida-
de académica independente, para efeitos de autorização pelo 
presidente do IFTM.

2. O Conselho Académico pode constituir, por sua delibe-
ração, comissões específicas em determinados assuntos, bem 
como pode delegar parte das suas competências nas comissões 
específicas subordinadas.

3. A composição, as competências e o funcionamento das 
comissões subordinadas do Conselho Académico são definidos 
por regulamento interno.

Artigo 29.º

Funcionamento

1. O Conselho Académico realiza reuniões ordinárias no 
início e fim de cada ano lectivo, sendo as extraordinárias con-
vocadas pelo presidente por sua iniciativa ou a requerimento 
escrito de, pelo menos, um terço dos seus membros.

2. O número mínimo de membros para formar quórum nas 
reuniões do Conselho Académico tem de ser superior a metade 
do número total dos seus membros.

3. O presidente do Conselho Académico pode convidar a 
assistir a reuniões, sem direito a voto, pessoal e estudantes do 
IFTM e outras individualidades de reconhecida competência 
nas áreas de educação e de formação profissional, para analisar 
os assuntos a discutir.

4. Às individualidades externas ao IFTM convidadas a assis-
tirem a reuniões, referidas no número anterior, são devidas se-
nhas de presença, nos termos da lei, pela sua participação nas 
reuniões.

5. As individualidades convidadas a assistirem a reuniões 
têm a obrigação de manter sigilo relativamente aos factos não 
públicos de que tenham conhecimento no exercício ou por cau-
sa das suas funções.

6. Sem prejuízo do disposto no Código do Procedimento 
Administrativo, as regras de funcionamento do Conselho Aca-
démico são determinadas por regulamentos internos.

SECÇÃO VI

Conselho Administrativo

Artigo 30.º

Natureza e composição

1. O Conselho Administrativo é o órgão de gestão e adminis-
tração do IFTM.

2. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição:

1) O presidente do IFTM, que preside;

2) Os vice-presidentes do IFTM;

3) Um representante da DSF, nomeado por despacho do 
Chefe do Executivo.

3. Ao nomear o representante da DSF, o Chefe do Executivo 
nomeia também o respectivo substituto.
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四、行政管理委員會主席在學院的工作人員中指定一人作為

行政管理委員會的秘書，並指定其代任人；秘書須列席會議，但

無投票權。

第三十一條

職權

行政管理委員會的主要職權如下：

（一）設立及保持會計監管制度，使學院的財政及財產狀況

能適時得到準確完整的反映；

（二）就學院的總體方針及發展計劃提供意見；

（三）就學院年度及多年度工作計劃及財政計劃提供意見；

（四）制定學院的預算建議及預算修改，並呈交校董會審

議；

（五）制定財務報告及管理帳目，並呈交校董會審議；

（六）向財政局申請登錄在澳門特別行政區財政預算的撥

款金額；

（七）收取學院本身的收入及在具澳門特別行政區公庫出納

職能的代理銀行存取該等款項；

（八）按適用的法例規定核准開支；

（九）核准以有償或無償的方式使用學院的設施及設備；

（十）管理學院的財產和監督其運用及保養，並確保動產及

不動產的清單及其登記資料的編製及經常更新；

（十一）定期審查備用資金及存款，查核會計及出納的帳目

紀錄，審核財政支出；

（十二）制定及維護學院的質量管理政策，以及一般行政原

則、標準及程序；

（十三）就修改學院章程、學院人員制度的方案及內部規章

提供意見；

（十四）就學位課程的開設、修改、中止及取消提供意見；

（十五）就不授予學位課程的開設、修改、中止及取消提供

意見；

（十六）就學術單位內部的教學或研究單位的設立、合併、

更改或撤銷提供意見；

4. O presidente do Conselho Administrativo designa, de entre 
os trabalhadores do IFTM, o secretário do Conselho Adminis-
trativo e o respectivo substituto, o qual assiste às reuniões sem 
direito a voto.

Artigo 31.º

Competências

Ao Conselho Administrativo compete, designadamente:

1) Instituir e manter sistemas de controlo contabilístico de 
forma a reflectirem, precisa e totalmente, bem como atempa-
damente, a situação financeira e patrimonial do IFTM;

2) Dar parecer sobre as linhas gerais e os planos de desenvol-
vimento do IFTM;

3) Dar parecer sobre os planos de actividades e financeiros, 
anuais e plurianuais, do IFTM;

4) Elaborar as propostas orçamentais e as alterações orça-
mentais do IFTM e submetê-las à apreciação do Conselho Ge-
ral;

5) Elaborar e submeter à apreciação do Conselho Geral o 
relatório financeiro e as contas de gerência;

6) Requisitar à DSF as importâncias das dotações inscritas 
no Orçamento da RAEM;

7) Arrecadar as receitas próprias do IFTM e proceder ao 
seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa do 
Tesouro da RAEM;

8) Aprovar a realização das despesas, nos termos da legisla-
ção aplicável;

9) Aprovar a utilização, a título oneroso ou gratuito, das ins-
talações e equipamentos do IFTM;

10) Administrar os bens do IFTM, supervisionando o seu 
aproveitamento e conservação e garantir a elaboração e per-
manente actualização do inventário e cadastro dos bens móveis 
e imóveis;

11) Proceder periodicamente à verificação dos fundos em 
cofre e em depósito, fiscalizar a escrituração da contabilidade 
e da tesouraria e examinar as despesas financeiras;

12) Elaborar e defender as políticas de controlo de qualidade 
do IFTM, bem como princípios, critérios e procedimentos ge-
rais da administração;

13) Dar parecer sobre as propostas de alteração dos estatutos 
do IFTM e do regime de pessoal do IFTM e os regulamentos 
internos;

14) Dar parecer sobre a criação, alteração, suspensão e extin-
ção de cursos que confiram graus académicos;

15) Dar parecer sobre a criação, alteração, suspensão e ex-
tinção de cursos não conferentes de grau;

16) Dar parecer sobre a criação, integração, modificação ou 
extinção das unidades de ensino ou de investigação, dentro das 
unidades académicas;
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（十七）就學院各項費用及手續費提供意見；

（十八）制定人力資源發展及管理策略、政策及措施；

（十九）制定學院人員招聘計劃及工作質量考評制度；

（二十）制定校園發展及管理策略、政策及措施；

（二十一）決定所有與學院正常運作有關的而未明確界定屬

於其他機關職權的各項事務。

第三十二條

運作

一、行政管理委員會每周舉行一次平常會議，特別會議則由

主席主動召集或應至少三分之一成員的書面要求召開。

二、出席行政管理委員會會議的最少法定人數須超過其成

員總數的一半。

三、聽取校董會意見後，行政管理委員會可將部分職權授予

其中一名或多名成員、學術單位主管、實習部門主管或輔助部門

主管。

四、學術單位主管、實習部門主管、輔助部門主管或學院機

關的其他成員或職位據位人均可被邀列席行政管理委員會會

議，但無投票權。

五、在不影響《行政程序法典》規定的情況下，行政管理委

員會的運作規則由內部規章訂定。

第三章

學術單位、實習部門及輔助部門

第一節

學術單位

第一分節

基本學術單位

第三十三條

架構

一、學院的基本學術單位為：

（一）酒店管理學校；

17) Dar parecer sobre as diversas taxas e emolumentos do 
IFTM;

18) Elaborar estratégias, políticas e medidas para o desenvol-
vimento e gestão dos recursos humanos;

19) Elaborar plano de recrutamento do pessoal do IFTM e 
regime de avaliação da qualidade do trabalho;

20) Elaborar estratégias, políticas e medidas em termos de 
desenvolvimento e gestão do campus;

21) Decidir sobre todos os assuntos relacionados com o re-
gular funcionamento do IFTM, que não sejam expressamente 
definidos como competência de outros órgãos.

Artigo 32.º

Funcionamento

1. O Conselho Administrativo realiza, uma reunião ordi-
nária por semana, sendo as extraordinárias convocadas pelo 
presidente por sua iniciativa ou a requerimento escrito de, pelo 
menos, um terço dos seus membros.

2. O número mínimo de membros para formar quórum nas 
reuniões do Conselho Administrativo tem de ser superior a 
metade do número total dos seus membros.

3. O Conselho Administrativo, ouvido o Conselho Geral, 
pode delegar, num ou mais dos seus membros, nos chefes das 
unidades académicas, nos chefes dos serviços de estágio e nos 
chefes dos serviços de apoio, parte das suas competências.

4. Os chefes das unidades académicas, os chefes dos serviços 
de estágio, os chefes dos serviços de apoio, ou outros membros 
de órgãos ou titulares de cargos no IFTM podem ser convida-
dos para assistir a reuniões do Conselho Administrativo, sem 
direito a voto.

5. Sem prejuízo do disposto no Código do Procedimento 
Administrativo, as regras de funcionamento do Conselho 
Administrativo são determinadas por regulamentos internos.

CAPÍTULO III

Unidades académicas, serviços de estágio 
e serviços de apoio

SECÇÃO I

Unidades académicas

SUBSECÇÃO I

Unidades académicas fundamentais

Artigo 33.º

Estrutura

1. As unidades académicas fundamentais do IFTM são as 
seguintes:

1) A Escola de Gestão Hoteleira;
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（二）旅遊管理學校；

（三）持續教育學校。

二、按照本行政法規的規定及發展需要，基本學術單位可設

立內部的教學及研究單位。

第三十四條

機關

一、各學校的機關包括校長和教學委員會。

二、校長的任期不得超過三年，可續期。

三、在有需要的情況下，經有關校長建議，院長可委任一名

副校長協助校長，以及可委任課程主任安排和協調課程的工作。

第三十五條

校長

一、各校長的主要職權如下：

（一）確保學校的管理；

（二）監督學校的運作；

（三）主持教學委員會，並確保其決議的執行；

（四）向院長建議人員的招聘、晉階及晉級和合同的續期；

（五）批准課程的入學申請，但博士學位課程除外；

（六）審查和批准考試成績、科目和學分豁免，以及轉修科

目；

（七）經教學委員會同意後，向學術委員會建議準畢業生的

名單及學位的頒授；

（八）批准延學申請、休學和復學申請及退學和重新入學申

請；

（九）就中止計算碩士及博士學位課程論文的提交及答辯

的期間的事宜提供意見；

（十）根據有關規定批准勒令退學；

（十一）根據授予的職權，批准開支及履行其他職責。

二、在不影響執行校長職權的情況下，校長可從事教學及研

究工作。

2) A Escola de Gestão de Turismo;

3) A Escola de Educação Contínua.

2. De acordo com o disposto no presente regulamento ad-
ministrativo e a necessidade de desenvolvimento, podem ser 
criadas unidades de ensino e de investigação internas dentro 
das unidades académicas fundamentais.

Artigo 34.º

Órgãos

1. Os órgãos das escolas são nomeadamente o director e o 
Conselho Pedagógico.

2. O mandato do director de escola é igual ou inferior a três 
anos, renovável.

3. Caso necessário, o presidente do IFTM pode nomear, sob 
proposta do director de escola, um subdirector de escola para 
coadjuvar o director e nomear coordenadores de cursos para 
organizar e coordenar os trabalhos dos cursos.

Artigo 35.º

Director de escola

1. Ao director de cada escola compete, designadamente:

1) Assegurar a gestão da escola;

2) Supervisionar o funcionamento da escola;

3) Presidir ao Conselho Pedagógico e assegurar a execução 
das suas deliberações;

4) Propor ao presidente do IFTM o recrutamento, a progres-
são e o acesso do pessoal e a renovação dos contratos;

5) Autorizar as candidaturas à admissão aos cursos, com ex-
cepção dos cursos de doutoramento;

6) Apreciar e autorizar os resultados dos exames, a dispensa 
de disciplinas, a dispensa de créditos e a transferência de disci-
plinas;

7) Propor ao Conselho Académico a lista de pré-graduados e 
a atribuição de graus académicos, com a concordância do Con-
selho Pedagógico;

8) Autorizar os requerimentos relativos ao prolongamento 
de estudos, à suspensão e repetição de estudos, bem com a de-
sistência de estudos e a readmissão aos cursos;

9) Dar parecer sobre a suspensão da contagem dos prazos 
para a entrega e discussão da dissertação de mestrado e douto-
ramento;

10) Autorizar a expulsão de estudantes de acordo com as 
disposições pertinentes;

11) Autorizar a realização de despesas e exercer outras atri-
buições, no âmbito das competências delegadas.

2. O director de escola pode exercer actividade docente e de 
investigação, sem prejuízo do exercício das suas competências.
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第三十六條

教學委員會

一、教學委員會為參與學校教學工作的機關。

二、教學委員會組成如下：

（一）校長，擔任主席；

（二）副校長；

（三）各課程主任；

（四）根據內部規章，指定教師代表最多兩名；

（五）根據內部規章，指定學生代表最多兩名。

三、教學委員會的主要職權如下：

（一）對具有教學性質的事宜提出建議及意見；

（二）統籌教師教學工作的評估；

（三）對教學培訓活動作出建議；

（四）每年編排分配教師的工作；

（五）就主席交予該委員會的其他事宜發表意見。

四、教學委員會每月舉行一次平常會議，特別會議則由主席

主動召集或應至少三分之一成員的書面要求召開。

五、出席教學委員會會議的最少法定人數須超過其成員總

數的一半。

六、在不影響《行政程序法典》規定的情況下，教學委員會

的運作規則由內部規章訂定。

第二分節

獨立學術單位

第三十七條

架構

一、獨立學術單位是學院按其發展需要而設立的教學、研究

或教研兼備的單位，其形式可為中心、書院等。

二、學院的獨立學術單位為：

（一）旅遊研究中心；

（二）世界旅遊教育及培訓中心；

（三）教與學優化中心。

Artigo 36.º

Conselho Pedagógico

1. O Conselho Pedagógico é o órgão interveniente nos traba-
lhos pedagógicos de escola.

2. O Conselho Pedagógico tem a seguinte composição:

1) O director de escola, que preside;

2) O subdirector de escola;

3) Os coordenadores de cursos;

4) No máximo, dois representantes dos docentes, a designar 
de acordo com o regulamento interno;

5) No máximo, dois representantes dos estudantes, a desig-
nar de acordo com o regulamento interno.

3. Ao Conselho Pedagógico compete, designadamente:

1) Fazer propostas e dar parecer sobre assuntos de natureza 
pedagógica;

2) Coordenar a avaliação do desempenho pedagógico dos 
docentes;

3) Propor acções de formação pedagógica;

4) Organizar a distribuição anual do serviço docente;

5) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto que lhe seja 
submetido pelo presidente.

4. O Conselho Pedagógico realiza, uma reunião ordinária 
por mês, sendo as extraordinárias convocadas pelo presidente 
por sua iniciativa ou a requerimento escrito de, pelo menos, 
um terço dos seus membros.

5. O número mínimo de membros para formar quórum nas 
reuniões do Conselho Pedagógico tem de ser superior a meta-
de do número total dos seus membros.

6. Sem prejuízo do disposto no Código do Procedimento Admi-
nistrativo, as regras de funcionamento do Conselho Pedagógico 
são determinadas por regulamentos internos.

SUBSECÇÃO II

Unidades académicas independentes

Artigo 37.º

Estrutura

1. As unidades académicas independentes são as unidades de 
ensino, as unidades de investigação, ou as unidades de ensino 
e de investigação, criadas pelo IFTM de acordo com as suas 
necessidades de desenvolvimento, sob forma de centro, facul-
dade, entre outros.

2. As unidades académicas independentes do IFTM são as 
seguintes:

1) O Centro de Estudo de Turismo;

2) O Centro Global para a Educação e Formação em Turismo;

3) O Centro para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.
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第三十八條

主管

一、獨立學術單位由一名主管領導，主管任期不得超過三

年，可續期。

二、各獨立學術單位的主管的職銜如下：

（一）旅遊研究中心主任；

（二）世界旅遊教育及培訓中心主任；

（三）教與學優化中心主任。

三、在有需要的情況下，院長可委任一名副主管協助獨立學

術單位的主管，在該主管不在、缺席、因故不能視事或職位出缺

時，代替其工作。

四、學術委員會就獨立學術單位主管的職權發表意見後，交

由院長批准有關職權。

第二節

實習部門

第三十九條

教學酒店及教學餐廳

一、學院的實習部門為教學酒店及教學餐廳。

二、教學酒店及教學餐廳的主要職權如下：

（一）舉辦模擬活動及教學實習活動，以輔助各學術單位在

技術及科技領域上的課程組成部分；

（二）提供酒店及餐飲場所的一般服務，例如住宿及飲食服

務。

三、教學酒店及教學餐廳分別由一名教學酒店總經理及一名

教學餐廳總經理領導。

第三節

輔助部門

第四十條

架構

學院輔助部門的組織架構如下：

（一）教務部，等同於廳級的附屬單位，由教務長主管；下設

Artigo 38.º

Chefes

1. Cada unidade académica independente é dirigida por um 
chefe, cujo mandato é igual ou inferior a três anos, renovável.

2. As designações dos chefes das unidades académicas inde-
pendentes são as seguintes:

1) O coordenador do Centro de Estudo de Turismo;

2) O coordenador do Centro Global para a Educação e For-
mação em Turismo;

3) O coordenador do Centro para a Melhoria do Ensino e da 
Aprendizagem.

3. Caso necessário, o presidente do IFTM pode nomear um 
subchefe para coadjuvar o chefe da respectiva unidade acadé-
mica independente, substituindo-o nos casos de ausência, falta, 
impedimento ou vacatura.

4. O Conselho Académico pronuncia-se sobre as competên-
cias do chefe da unidade académica independente, para efeitos 
de autorização pelo presidente do IFTM.

SECÇÃO II

Serviços de estágio

Artigo 39.º

Hotel-Escola e Restaurante-Escola

1. Os serviços de estágio do IFTM são o Hotel-Escola e o 
Restaurante-Escola.

2. Aos Hotel-Escola e Restaurante-Escola compete, designa-
damente:

1) Organizar actividades de simulação e de estágio pedagó-
gico para apoio a componentes curriculares nos aspectos técni-
cos e tecnológicos dos cursos das unidades académicas;

2) Prestar serviços gerais dos estabelecimentos hoteleiros e 
de alimentação e bebidas, como sejam os de alojamento e res-
tauração.

3. O Hotel-Escola e o Restaurante-Escola são dirigidos, 
respectivamente, por um gerente geral do Hotel-Escola e um 
gerente geral do Restaurante-Escola.

SECÇÃO III

Serviços de apoio

Artigo 40.º

Estrutura

Os serviços de apoio do IFTM tem a seguinte estrutura or-
gânica:

1) O Serviço de Assuntos Pedagógicos, subunidade orgânica 
equiparada a departamento, chefiado pelo chefe do Serviço 
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招生及註冊處和學生事務處，分別由招生及註冊處處長和學生

事務處處長主管；

（二）圖書館，等同於處級的附屬單位，由圖書館館長主管；

（三）組織及資訊處，由組織及資訊處處長主管；

（四）行政及財政輔助處，由行政及財政輔助處處長主管；

（五）校園管理處，由校園管理處處長主管。

第四十一條

教務部

一、教務部的主要職權如下：

（一）配合學院的發展方針，研究及計劃學院的招生政策及

措施；

（二）研究及計劃有關教務的管理和運作，建議並推動實施

完善措施，以履行學院教育政策和目標；

（三）評估及關注學生參與院內、院外的服務和活動成績進

度，研究、檢討及改良有關措施；

（四）研究全球事務策略性的發展方向，規劃及拓展學院與

其他地區學術機構關係網絡的合作；

（五）按照學術委員會指示，制定及籌備學生的取錄、註冊、

選科、考試及獎學金發放程序；

（六）籌備及舉辦招生宣傳活動及典禮；

（七）組織及更新與教學及學生學習有關的資料庫；

（八）編製學院概覽、校曆、學生手冊及畢業生名錄；

（九）印製文憑、證書、學術證明文件及聲明書；

（十）為學生簽發和鑑證與學生事務相關的文件；

（十一）處理支援學生學習相關服務申請；

de Assuntos Pedagógicos, e que compreende a Divisão de 
Admissão, Matrícula e Inscrição de Estudantes e a Divisão de 
Assuntos de Estudantes, chefiadas respectivamente pelo chefe 
da Divisão de Admissão, Matrícula e Inscrição de Estudantes 
e pelo chefe da Divisão de Assuntos de Estudantes;

2) A Biblioteca, subunidade orgânica equiparada a divisão, 
chefiada pelo director da Biblioteca;

3) A Divisão de Organização e Informática, chefiada pelo 
chefe da Divisão de Organização e Informática;

4) A Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro, chefiada 
pelo chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro;

5) A Divisão de Gestão do Campus, chefiada pelo chefe da 
Divisão de Gestão do Campus.

Artigo 41.º

Serviço de Assuntos Pedagógicos

1. Ao Serviço de Assuntos Pedagógicos compete, designada-
mente:

1) Estudar e planear políticas e medidas de recrutamento de 
estudantes em articulação com as linhas de desenvolvimento 
do IFTM;

2) Estudar e planear a gestão e o funcionamento no âmbito 
dos assuntos pedagógicos, propondo as medidas de aperfeiçoa-
mento e promovendo a sua execução, para cumprir as políticas 
e os objectivos de ensino do IFTM;

3) Avaliar e dar atenção aos progressos da participação dos 
estudantes nos serviços e actividades, dentro e fora do IFTM, 
bem como estudar, rever e melhorar as respectivas medidas;

4) Estudar a direcção de desenvolvimento estratégica relati-
va aos assuntos globais, planeando e explorando a cooperação 
na rede de relações entre o IFTM e as instituições académicas 
de outras regiões;

5) Definir e preparar os procedimentos para a admissão, ma-
trícula, inscrição em disciplinas, provas de estudantes e atribui-
ção de bolsas de mérito, conforme as directivas do Conselho 
Académico;

6) Preparar e organizar campanhas de recrutamento de estu-
dantes e cerimónias;

7) Organizar e actualizar as bases de dados relativas ao ensi-
no e à aprendizagem dos estudantes;

8) Elaborar o prospecto do IFTM, o calendário académico, 
os guias dos estudantes e as listas dos graduados;

9) Imprimir diplomas, certificados, documentos de certifica-
ção académica e declarações académicas;

10) Emitir e autenticar os documentos relacionados com os 
assuntos dos estudantes;

11) Tratar dos pedidos de serviços relativos ao apoio à apren-
dizagem dos estudantes;
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（十二）為學生提供專業服務，包括心理輔導、職業規劃及

升學的資訊及建議等；

（十三）為促進學生的全面發展組織相關活動；

（十四）促進學生及校友組織的發展，積極與學生及校友溝

通，並收集其對學生及校友事務的意見。

二、教務部下設：

（一）招生及註冊處，負責行使上款（五）至（十）項所指的

職權；

（二）學生事務處，負責行使上款（十一）至（十四）項所指

的職權。

第四十二條

圖書館

圖書館的主要職權如下：

（一）為教學、學習及研究提供所需的參考書籍、學報、電子

資訊網絡及電子資料庫；

（二）收集、保存、組織及發展學術資源；

（三）提供適當場所、環境及專業指導，以供教學、學習及

研究之用；

（四）確保圖書館的設施能配合學術活動的使用；

（五）積極參與圖書館間的協作及資源共享；

（六）協調學院出版物的登記及發行事宜，並為相關事宜提

供專業意見。

第四十三條

組織及資訊處

組織及資訊處的主要職權如下：

（一）研究、計劃及應用新的及最適宜的資訊科技，協助改

善教學、學習、研究及行政工作；

（二）提供關於學院資訊安全的指導和建議；

（三）為一般教學、學習及研究提供適當的資訊科技設施及

支援；

12) Prestar serviços profissionais aos estudantes, incluindo 
aconselhamento psicológico, informações e sugestões sobre o 
planeamento da carreira e o prosseguimento de estudos;

13) Organizar actividades para o desenvolvimento integral 
dos estudantes;

14) Promover o desenvolvimento das associações de estu-
dantes e de antigos estudantes, comunicar activamente com 
estudantes e antigos estudantes, e recolher as suas opiniões 
relativamente aos assuntos nessa matéria.

2. O Serviço de Assuntos Pedagógicos compreende:

1) A Divisão de Admissão, Matrícula e Inscrição de Estu-
dantes que exerce as competências referidas nas alíneas 5) a 
10) do número anterior;

2) A Divisão de Assuntos de Estudantes que exerce as com-
petências referidas nas alíneas 11) a 14) do número anterior.

Artigo 42.º

Biblioteca

À Biblioteca compete, designadamente:

1) Disponibilizar livros de referência, jornais académicos, 
redes de informação electrónica e bases de dados electrónicas, 
necessários ao ensino, à aprendizagem e à investigação;

2) Coleccionar, conservar, organizar e desenvolver os recur-
sos académicos;

3) Disponibilizar locais e ambientes adequados, bem como 
a orientação especializada, destinados ao ensino, à aprendiza-
gem e à investigação;

4) Assegurar a adequação das instalações da Biblioteca às 
actividades académicas;

5) Participar activamente na cooperação e na partilha de re-
cursos com outras bibliotecas;

6) Coordenar e dar opinião especializada sobre as matérias 
de registo e distribuição das publicações do IFTM.

Artigo 43.º

Divisão de Organização e Informática

À Divisão de Organização e Informática compete, designa-
damente:

1) Estudar, planear e aplicar as novas tecnologias de infor-
mação e as mais adequadas, colaborando para a melhoria do 
ensino, aprendizagem, investigação e acção administrativa;

2) Fornecer as orientações e sugestões sobre a segurança da 
informática do IFTM;

3) Disponibilizar instalações e apoio de tecnologias de infor-
mação adequados para o ensino, a aprendizagem e a investiga-
ção, em geral;
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（四）協助教研人員及學生有效地使用教學、學習及研究方

面的資訊科技；

（五）為學院開發或選用適當的資訊管理系統，並協助各部

門有效地使用有關系統；

（六）維護核心行政資訊系統的基建設施；

（七）為學院提供公用的資訊及通訊科技基建設施；

（八）提供辦公室日常資訊科技設施及支援。

第四十四條

行政及財政輔助處

行政及財政輔助處的主要職權如下：

（一）研究及計劃有關人事及財務管理的運作，以配合學院

的相關政策；

（二）處理一般文書的登記，組織文件檔案庫並維持其運

作；

（三）簽發、鑑證與人事檔案和財務有關的聲明及文件；

（四）協助處理人員的招聘、委任、晉級及調任方面的行政

程序；

（五）協調各部門人員的分配任用、員工培訓等事宜；

（六）協助執行人員紀律程序的結果及相關的投訴及上訴

機制；

（七）管理有關人員的福利事務；

（八）協助編製學院的財政計劃，預算建議及預算修改；

（九）執行獲通過的預算案，確保財政的完善管理；

（十）協助編製結算帳目及財務報告；

（十一）負責獲批准的收支結算程序；

（十二）組織及更新學院的財產清冊。

第四十五條

校園管理處

校園管理處的主要職權如下：

（一）為學院提供綜合的校園設施管理和物業管理服務；

4) Apoiar o pessoal docente e de investigação bem como os 
estudantes na utilização eficaz de tecnologias de informação 
para o ensino, a aprendizagem e a investigação;

5) Desenvolver ou seleccionar o sistema de gestão da infor-
mação adequado para o IFTM e apoiar os vários serviços na 
sua eficiente utilização;

6) Assegurar a manutenção da infra-estrutura do sistema 
núcleo de informação administrativa;

7) Disponibilizar no IFTM as infra-estruturas tecnológicas 
de informação e comunicação de utilização pública;

8) Disponibilizar instalações e apoio de tecnologias de infor-
mação para as tarefas quotidianas nos escritórios.

Artigo 44.º

Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro

À Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro compete, 
designadamente:

1) Estudar e planear o funcionamento da gestão de pessoal 
e de assuntos financeiros em colaboração com as respectivas 
políticas do IFTM;

2) Tratar dos registos de expediente geral, organizar e man-
ter em funcionamento o arquivo de documentos;

3) Emitir e autenticar as declarações e os documentos rela-
cionados com os assuntos do pessoal e os assuntos financeiros;

4) Colaborar nos procedimentos administrativos de recruta-
mento, nomeação, acesso e transferência do pessoal;

5) Coordenar a afectação do pessoal aos vários serviços, a 
formação de pessoal, entre outros;

6) Colaborar na aplicação da decisão no âmbito do procedi-
mento disciplinar e dos mecanismos de queixa e de recurso;

7) Gerir os assuntos relacionados com regalias do pessoal;

8) Apoiar a elaboração dos planos financeiros, propostas or-
çamentais e alterações orçamentais do IFTM;

9) Executar o orçamento aprovado para assegurar a melhor 
gestão financeira;

10) Apoiar a elaboração das contas de encerramento e dos 
relatórios financeiros;

11) Zelar pelos procedimentos de liquidação de receitas e 
despesas autorizados;

12) Organizar e manter actualizado o inventário do IFTM.

Artigo 45.º

Divisão de Gestão do Campus

À Divisão de Gestão do Campus compete, designadamente:

1) Prestar ao IFTM os serviços gerais de gestão de instala-
ções do campus e de administração de propriedades;
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（二）負責校園的交通、綠化、保安及清潔等服務；

（三）提供校園的後勤支援；

（四）負責校園的水電、消防、空調及燃氣系統等的管理；

（五）負責校園樓宇及設施的保養及維修；

（六）負責規劃、協調及跟進校園的工程計劃；

（七）負責空間規劃事務。

第四章

人員

第四十六條

人員制度

一、學院的人員適用公共行政工作人員一般制度。

二、學院可按專有人員通則以個人勞動合同方式聘用人員，

尤其是教學人員及酒店業專業培訓人員，但不影響上款規定的

適用。

三、以定期委任制度於學院擔任院長及副院長分別等同於

第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》附表一欄

目1所指的局長及副局長；校長及輔助部門主管等同於廳長；副

校長、獨立學術單位主管、實習部門主管，圖書館館長等同於處

長。

第五章

財政及財產制度

第四十七條

財政及財產的管理

學院的財政及財產管理制度須遵守本章的規定，並補充適

用自治部門及機構的財政及財產制度。

第四十八條

收入

學院的收入為：

（一）源自本身資產或享有收益權的資產的收入；

2) Zelar pelos serviços de transporte, arborização, segurança 
e limpeza do campus;

3) Fornecer apoio logístico ao campus;

4) Zelar pela gestão dos sistemas de abastecimento de água e 
electricidade, de segurança contra incêndios, de climatização e 
de combustíveis do campus;

5) Zelar pela manutenção e reparação dos edifícios e instala-
ções do campus;

6) Planear, coordenar e acompanhar os projectos de obras 
do campus;

7) Zelar pelo planeamento de espaço.

CAPÍTULO IV

Pessoal

Artigo 46.º

Regime de pessoal

1. Ao pessoal do IFTM aplica-se o regime geral dos traba-
lhadores da Administração Pública.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o IFTM 
pode contratar pessoal em regime de contrato individual de 
trabalho, ao abrigo de estatuto privativo de pessoal, designada-
mente pessoal docente e de formação profissional de hotelaria.

3. O presidente e o vice-presidente do IFTM a exercer fun-
ções em regime de comissão de serviço são equiparados a di-
rector e subdirector, respectivamente, mencionados na coluna 
1 do mapa 1 anexo à Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia); o director 
da escola e o chefe do serviço de apoio são equiparados a chefe 
de departamento; o vice-director da escola, o chefe da unidade 
académica independente, o chefe do serviço de estágio e o di-
rector da Biblioteca são equiparados a chefe de divisão.

CAPÍTULO V

Regime financeiro e patrimonial

Artigo 47.º

Gestão financeira e patrimonial

O regime da gestão financeira e patrimonial do IFTM deve 
obedecer ao disposto no presente capítulo e, supletivamente, 
ao disposto no regime financeiro e patrimonial dos serviços e 
organismos autónomos.

Artigo 48.º

Receitas

São receitas do IFTM:

1) Os rendimentos provenientes de bens próprios ou de que 
tenha a fruição;
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（二）學費收入；

（三）提供服務或售賣出版物的收入；

（四）津貼、補貼、共享收入、贈與、遺產及遺贈；

（五）源自知識產權、工業產權及專門知識讓與的收入；

（六）儲蓄存款利息；

（七）以往各年度管理帳目的結餘；

（八）費用、手續費及罰款的所得，以及依法獲得的其他收

入；

（九）信貸收入；

（十）源自澳門特別行政區或外地的公共或私人基金的援

助；

（十一）澳門特別行政區財政預算的撥款。

第四十九條

開支

學院的開支為：

（一）與其運作有關的開支，尤其在人員、財貨及勞務的取

得、轉移、其他經常開支及資本開支方面的負擔；

（二）履行獲賦予或將獲賦予的職責引致的其他開支；

（三）法律規定的其他開支。

第五十條

科研款項的處理

一、科研項目負責人取得的院外科研款項按出納活動的相

關規定處理。

二、為適用上款的規定，學院以內部規範訂定日常管理行為

的類別。

第五十一條

稅務豁免

根據適用法例的規定，學院獲豁免繳付與其簽署的合同或

其參與的行為及與其活動收益有關的稅項、費用或手續費。

2) As receitas provenientes de propinas;

3) As receitas provenientes da prestação de serviços e da 
venda de publicações;

4) Os subsídios, subvenções, comparticipações, doações, he-
ranças e legados;

5) As receitas provenientes dos direitos de propriedade inte-
lectual, de direitos de propriedade industrial e de cedência de 
know-how;

6) Os juros de contas de depósitos;

7) Os saldos da conta de gerência de anos anteriores;

8) O produto de taxas, emolumentos e multas, bem como 
quaisquer outras receitas que legalmente lhes advenham;

9) As receitas creditícias;

10) Os apoios provenientes de fundos, públicos ou privados, 
da RAEM ou do exterior;

11) As dotações do Orçamento da RAEM.

Artigo 49.º

Despesas

São despesas do IFTM:

1) As despesas inerentes ao seu funcionamento, nomeada-
mente os encargos com pessoal, aquisição de bens e serviços, 
transferências e outras despesas correntes e de capital;

2) Outras despesas que resultem da execução das atribuições 
que lhe estão ou venham a estar cometidas;

3) Outras despesas previstas na lei.

Artigo 50.º

Tratamento de verbas de investigação científica

1. As verbas de investigação científica obtidas fora do IFTM 
pelos responsáveis do projecto de investigação científica são 
tratadas de acordo com as disposições relativas às operações 
de tesouraria.

2. Para efeitos do número anterior, o IFTM regula as catego-
rias de actos de gestão corrente pela regulamentação interna.

Artigo 51.º

Isenções de impostos

O IFTM fica isento, nos termos da legislação aplicável, do 
pagamento de impostos, taxas ou emolumentos relativamente 
aos contratos em que outorgue ou aos actos em que intervenha, 
bem como aos rendimentos que aufira no exercício da sua acti-
vidade.
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第六章

過渡及最後規定

第五十二條

人員的轉入

一、旅遊學院的編制內人員按原任用方式及原職程、職級及

職階轉入作為本行政法規組成部分的附表一所載的編制內的相

應職位。

二、旅遊學院的領導及主管人員轉入作為本行政法規組成部

分的附表二所載的相應官職，並維持其定期委任至期滿。

三、現時以兼任方式擔任職務的世界旅遊教育及培訓中心主

任及副主任繼續擔任其職務至委任期滿且不影響續期。

四、以行政任用合同及個人勞動合同制度任用的旅遊學院人

員轉入新架構，並維持其原職務的法律狀況。

五、第一款、第二款及第四款所指的轉入，按行政長官批示

核准的名單為之，除須將該名單公佈於《公報》外，無須辦理其

他手續。

六、為一切法律效力，尤其是退休及撫卹制度、公務人員公

積金制度、年假的享受及在有關職程內晉級的效力，根據第一

款、第二款及第四款規定轉入的人員以往提供服務的時間，均計

入所轉入的官職、職程、職級及職階的服務時間，且其為晉級至

緊接的較高職等而已修讀的培訓課程亦予計算。

第五十三條

開考的效力

在本行政法規生效前已開始的開考，包括已完成但仍處於

有效期期間的開考，仍然有效。

第五十四條

負擔

因執行本行政法規所引致的負擔，由學院的本身資源承

擔。

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias e finais

Artigo 52.º

Transição de pessoal

1. O pessoal do quadro do Instituto de Formação Turística, 
doravante designada por IFT, transita para os correspondentes 
lugares do quadro constantes do Mapa I, anexo ao presente 
regulamento administrativo e do qual faz parte integrante, na 
mesma forma de provimento e na mesma carreira, categoria e 
escalão que detém.

2. O pessoal de direcção e chefia do IFT transita para os cor-
respondentes cargos constante do Mapa II, anexo ao presente 
regulamento administrativo e do qual faz parte integrante, 
mantendo-se as respectivas comissões de serviço até ao termo 
do seu prazo.

3. O coordenador e o coordenador-adjunto do Centro Global 
para a Educação e Formação em Turismo, que exercem fun-
ções em regime de acumulação, continuam a exercê-las até ao 
termo do mandato para o qual foram nomeados, sem prejuízo 
da renovação.

4. O pessoal do IFT provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento e de contrato individual de trabalho 
transita para a nova estrutura, mantendo-se inalterada a sua 
situação jurídico-funcional.

5. As transições referidas nos n.os 1, 2 e 4 operam-se por lista 
nominativa, aprovada por despacho do Chefe do Executivo, in-
dependentemente de quaisquer formalidades, salvo publicação 
no Boletim Oficial.

6. Para todos os efeitos legais, nomeadamente os que se re-
ferem ao regime de aposentação e sobrevivência, ao regime de 
previdência dos trabalhadores dos serviços públicos, ao gozo 
de férias e ao acesso nas respectivas carreiras, o tempo de 
serviço anteriormente prestado pelo pessoal que transita nos 
termos dos n.os 1, 2 e 4 conta como prestado no cargo, carreira, 
categoria e escalão para que se opera a transição, contando 
ainda as acções de formação já frequentadas para o acesso ao 
grau imediatamente superior.

Artigo 53.º

Validade dos concursos

Mantêm-se válidos os concursos abertos antes da entrada 
em vigor do presente regulamento administrativo, incluindo os 
concursos já realizados e cujo prazo de validade se encontra 
em curso.

Artigo 54.º

Encargos

Os encargos decorrentes da execução do presente regula-
mento administrativo são suportados pelos recursos próprios 
do IFTM.
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第五十五條

更新提述

在法律、規章、合同條文及在法律上的行為中對“旅遊學

院”、“旅遊學院院長”的提述，經必要配合後，均視為對“澳門

旅遊學院”及“澳門旅遊學院院長”的提述。

第五十六條

廢止

廢止：

（一）八月二十八日第45/95/M號法令，但第十一條第二款、

第四十四條第二款及第四十九條第一款除外；

（二）七月二十九日第42/96/M號法令；

（三）十一月十七日第47/97/M號法令；

（四）第26/2016號行政法規；

（五）第47/2010號行政命令；

（六）第379/2016號行政長官批示。

第五十七條

生效

本行政法規自二零一九年八月七日起生效。

二零一九年八月二日制定。

命令公佈。

行政長官 崔世安

––––––––––

附表一

澳門旅遊學院人員編制

（第五十二條第一款所指者）

人員組別 級別 官職及職程 職位數目

領導及主管 – 院長 1

副院長 2

廳長 4

處長 14

Artigo 55.º

Actualização de referências

As referências ao Instituto de Formação Turística e ao 
presidente do Instituto de Formação Turística, constantes de 
disposições legais, regulamentares e contratuais e de actos ju-
rídicos, são consideradas como feitas ao Instituto de Formação 
Turística de Macau e ao presidente do Instituto de Formação 
Turística de Macau, com as necessárias adaptações.

Artigo 56.º

Revogação

São revogados:

1) O Decreto-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agosto, com excepção 
dos n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do artigo 44.º e n.º 1 do artigo 49.º;

2) O Decreto-Lei n.º 42/96/M, de 29 de Julho;

3) O Decreto-Lei n.º 47/97/M, de 17 de Novembro;

4) O Regulamento Administrativo n.º 26/2016;

5) A Ordem Executiva n.º 47/2010;

6) O Despacho do Chefe do Executivo n.º 379/2016.

Artigo 57.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no 
dia 7 de Agosto de 2019.

Aprovado em 2 de Agosto de 2019.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

––––––––––

Mapa I

Quadro de pessoal do Instituto de Formação 
Turística de Macau

(a que se refere o n.º 1 do artigo 52.º)

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras
Número 

de lugares

Direcção e chefia – Presidente 1

Vice-presidente 2

Chefe de departamento 4

Chefe de divisão 14
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人員組別 級別 官職及職程 職位數目

高級技術員 6 高級技術員 8 

技術員 5 技術員 4

旅遊 – 旅業及酒店業學校

輔導員

2 

技術輔助人員 4 技術輔導員 3 

3 行政技術助理員 3

總數 41

附表二

領導及主管人員的轉入

（第五十二條第二款所指者）

旅遊學院領導及主管官職 澳門旅遊學院領導及主管官職

院長 院長

副院長 副院長

旅業及酒店業學校校長 持續教育學校校長 

望廈迎賓館館長 教學酒店總經理

技術暨學術輔助部部長 學生事務處處長

行政暨財政輔助部部長 行政及財政輔助處處長

澳 門 特 別 行 政 區

第 28/2019號行政法規

澳門理工學院章程

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

的規定，經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

第一章

一般規定

第一條

標的

本行政法規訂定澳門理工學院（下稱“學院”）的章程，規範

其組織架構及運作。

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras
Número 

de lugares

Técnico superior 6 Técnico superior 8

Técnico 5 Técnico 4

Turismo – Monitor da Escola de 
Turismo e Indústria 
Hoteleira

2

Técnico de apoio 4 Adjunto-técnico 3

3 A s s i s tente té c n ic o 
administrativo

3

Total 41

Mapa II

Transição do pessoal de direcção e chefia
(a que se refere o n.º 2 do artigo 52.º)

Cargos de direcção
 e chefia do IFT

Cargos de direcção 
e chefia do IFTM

Presidente do IFT Presidente do IFTM

Vice-Presidente do IFT Vice-Presidente do IFTM

Director da Escola de Turis-
mo e Indústria Hoteleira

Director da Escola de Educa-
ção Contínua

D i r e c t o r d a Po u s a d a d e 
Mong-Há

Gerente geral do Hotel-Escola

Chefe do Serviço de Apoio 
Técnico e Académico

Chefe da Divisão de Assuntos 
de Estudantes

Chefe do Serviço de Apoio 
Administrativo e Financeiro

Chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo e Financeiro

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 28/2019

Estatutos do Instituto Politécnico de Macau

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu-
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer 
como regulamento administrativo independente, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento administrativo estabelece os esta-
tutos do Instituto Politécnico de Macau, doravante designado 
por IPM, que regula a sua estrutura orgânica e funcionamento.


