
 

O prazo de registo do subsídio para aquisição de material escolar termina na 

sexta-feira 

 

A data para o registo do projecto “Subsídio para aquisição de material escolar a 

estudantes do ensino superior”, deste ano, termina em 15 de Março, deste modo, os 

estudantes do ensino superior que ainda não se registaram no projecto, devem fazê-lo 

o mais rápido possível.  

 

O Governo da RAEM continua a implementar, no ano lectivo de 2018/2019, o 

projecto “Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior”, 

de modo a mostrar a grande importância e atenção que os estudantes do ensino 

superior merecem e para os apoiar na aquisição de livros, materiais de referência e de 

aprendizagem. Assim, podem registar-se, para obterem o subsídio, no montante de 

três mil e trezentas patacas, os estudantes matriculados, titulares do Bilhete de 

Identidade de Residente da RAEM, que frequentem cursos de doutoramento, 

mestrado, licenciatura, bem como cursos de especialização, de diploma ou diploma de 

associado com a duração igual ou superior a dois anos, no ano lectivo de 2018/2019, 

em instituições do ensino superior da RAEM ou do exterior. O mesmo registo 

começou no passado dia 29 de Janeiro, estando já registados, até às 10h00 do dia 12 

de Março, 33.400 estudantes. O Fundo do Ensino Superior já iniciou a atribuição do 

subsídio, gradualmente, para os estudantes que já fizeram o registo e reúnam as 

condições 

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) aconselha, os estudantes, que já 

fizeram o registo, a consultarem a situação da recepção dos seus e-mails, pois, para 

qualquer omissão de dados nos seus registos, a DSES vai enviar e-mails a informá-los 

para completarem a apresentação dos dados em falta, através de carregamento dos 

mesmos no sistema informático do registo deste Projecto.  

Para mais informações, aceda, por favor, à página electrónica da DSES 

(http://www.dses.gov.mo/) ou consulte através da linha telefónica directa, com resposta 

de voz interactiva: (853) 28571111. 

 


