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職務名稱 職位數目

/ / / 42

司法警察局人員

/ / / 5

/ / / 17

消防局人員

/ / /

/ /

4

/ / / 10

海關人員

/ / / /

/

4

/ / / 14

總數 116

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 80/2021號社會文化司司長批示

10/2017

2/2021 6/1999

100/2019

2021/2022

100/2019

Designação funcional N.º de lugares

Subchefe/ Guarda principal/ Guarda de pri-
meira/ Guarda 42

Pessoal da Polícia Judiciária

Inspector chefe/ Inspector de 1.ª classe/ Inspector 
de 2.ª classe/ Subinspector 5

Investigador criminal chefe/ Investigador cri-
minal principal / Investigador criminal de 1.ª 
classe/ Investigador criminal de 2.ª classe 17

Pessoal do Corpo de Bombeiros 

Chefe principal/ Chefe-ajudante/ Chefe de pri-
meira/ Chefe assistente/ Chefe superior/ Chefe 4

Subchefe/ Bombeiro principal/ Bombeiro de 
primeira/ Bombeiro 10

Pessoal dos Serviços de Alfândega

Intendente alfandegário/ Subintendente alfan-
degário/ Comissário alfandegário/ Subcomis-
sário alfandegário/ Inspector superior alfan-
degário/ Inspector alfandegário 4

Subinspector alfandegário/ Verificador prin-
cipal alfandegário/ Verificador de primeira 
alfandegário/ Verificador alfandegário 14

Total 116

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 80/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do 
ensino superior), conjugado com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, 
a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São alterados a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de doutoramento em Tecnologia Informá-
tica Aplicada do Instituto Politécnico de Macau, aprovados 
pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 100/2019.

2. São aprovados a nova organização científico-pedagógica e 
os novos planos de estudos do curso referido no número ante-
rior, constantes dos anexos I a III ao presente despacho e que 
dele fazem parte integrante.

3. A nova organização científico-pedagógica e os novos 
planos de estudos aplicam-se aos estudantes que iniciem a fre-
quência do curso a partir do ano lectivo de 2021/2022, devendo 
os restantes estudantes concluir o curso de acordo com o plano 
de estudos aprovado pelo Despacho do Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura n.º 100/2019.
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––––––––––

附件一

計算機應用技術博士學位課程

學術與教學編排

10/2017

Alma Mater Studiorum 

— Università di Bologna

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Via Zamboni, 33 — Bologna, Italy

A l m a 

Mater Studiorum — Università di Bologna

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

A lma Mater 

Studiorum — Università di Bologna

30

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

26 de Novembro de 2021.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de dou-
toramento em Tecnologia Informática Aplicada 

1. Ramo de conhecimento: Tecnologias da Informação e 
Comuni cação.

2. Duração do curso: 3 anos.

3. Língua veicular: Inglês.

4. Regime de leccionação: Aulas presenciais.

5. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 
do artigo 21.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

6. Programa de formação:

Os estudantes podem optar por participar no programa de 
formação conjunta entre o Instituto Politécnico de Macau e a 
Alma Mater Studiorum — Università di Bologna, cuja organi-
zação científico-pedagógica é a seguinte:

1) A sede da Alma Mater Studiorum — Università di Bolog-
na situa-se em Via Zamboni, 33, Bologna, Itália;

2) Duração do programa: Três anos lectivos, sendo que pelo 
menos um deles tem lugar na Alma Mater Studiorum — Uni-
versità di Bologna;

3) Língua veicular do programa: Inglês;

4) Condições de candidatura do programa: Estudantes do 
curso de doutoramento em Tecnologia Informática Aplicada 
do Instituto Politécnico de Macau e dos cursos de doutora-
mento em Automotive Engineering for Intelligent Mobility 
ou em Computer Science and Engineering da Alma Mater 
Studiorum — Università di Bologna, devendo ainda satisfazer 
outras condições de candidatura definidas pelas duas institui-
ções;

5) Graus académicos atribuídos: Aos estudantes que conclu-
am o programa acima referido e preencham os outros requisi-
tos de graduação são conferidos graus de doutor, pelo Instituto 
Politécnico de Macau e pela Alma Mater Studiorum — Univer-
sità di Bologna;

7. Requisitos de graduação:

1) Os estudantes que frequentem o plano de estudos cons-
tante do anexo II devem obter 30 unidades de crédito, sendo a 
obtenção do grau de doutor ainda condicionada à elaboração, 
entrega, discussão pública e aprovação de uma tese escrita 
original adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da 
especialidade do curso; ou
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Alma Mater Studiorum — 

Università di Bologna

附件二

計算機應用技術博士學位課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

- " 45 3

" 45 3

" 21

總學分 30

附件三

計算機應用技術博士學位課程

學習計劃

Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna

學科單元／科目 種類 面授學時 學分

 1 45 3

-  1 " 45 3

 1 " 45 3

 2 "

" 21

1. 

/

2) Os estudantes que optem pelo programa de formação con-
junta entre o Instituto Politécnico de Macau e a Alma Mater 
Studiorum — Università di Bologna devem concluir o plano de 
estudos constante do anexo III, sendo a obtenção do grau de 
doutor ainda condicionada à elaboração, entrega, discussão pú-
blica e aprovação de uma tese escrita original adequada à na-
tureza do ramo de conhecimento ou da especialidade do curso.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Tecnologia Informática Aplicada

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Métodos e Ética na In-
vesti gação Obrigatória 45 3

Tópicos Seleccionados 
— Big Data e Sociedade 
Inteligente » 45 3

Tópic o s Ava nç ado s 
sobre Tecnologia Infor-
mática Aplicada » 45 3

Tese » – 21

Número total de unidades de crédito 30

ANEXO III

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Tecnologia Informática Aplicada

(Destinado aos estudantes participantes no Programa de 
formação conjunta entre o Instituto Politécnico de Macau e a 

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna)

Unidades curriculares / 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Métodos e Ética na In-
vestigação 1 Obrigatória 45 3

Tópicos Seleccionados 
— Big Data e Sociedade 
Inteligente 1 » 45 3

Tópic o s Ava nç ado s 
sobre Tecnologia Infor-
mática Aplicada 1 » 45 3

Programa de Investiga-
ção 2 » – –

Tese » – 21

Notas:

1. Os estudantes devem frequentar, no Instituto Politécnico 
de Macau, as unidades curriculares/disciplinas do curso de 
doutoramento em Tecnologia Informática Aplicada.
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2. Alma Mater Studiorum — 

Università di Bologna

第 82/2021號社會文化司司長批示

10/2017

2/2021 6/1999

21/2021 183/2019

111/2019

2. Os estudantes devem efectuar actividades de estudo na 
área de Tecnologias da Informação e Comunicação ou de Enge-
nharia, de acordo com o plano de estudos individual, definido 
conjuntamente pelo Instituto Politécnico de Macau e pela Alma 
Mater Studiorum — Università di Bologna com base no tema de 
investigação do doutoramento do respectivo estudante.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 82/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do 
ensino superior) e na alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. São homologadas as alterações aos artigos 10.º a 17.º, 20.º, 
22.º a 24.º e 29.º dos Estatutos da Universidade da Cidade de 
Macau, homologados pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 111/2019, os quais passam a ter 
a seguinte redacção:

«Artigo 10.º

Chanceler

1. [...].

2. Ao Chanceler compete:

1) [...];

2) [...];

3) Nomear e exonerar as chefias das unidades autónomas 
previstas nos artigos 21.º, 22.º, 23.º e 24.º dos presentes 
Estatutos;

4) Decidir sobre as políticas e os assuntos relevantes da 
Universidade;

5) Fiscalizar o cumprimento dos presentes Estatutos por 
parte dos outros órgãos da Universidade.

3. A entidade titular da Universidade pode designar um 
Vice-Chanceler, para coadjuvar o Chanceler no exercício 
das suas competências.

4. O Chanceler pode delegar parte das suas competências 
no Vice-Chanceler.

Artigo 11.º

Conselho Geral

1. [...].


