
 

Os estudantes do ensino superior devem fazer o mais rápido possível o registo 

para o subsídio para aquisição de material escolar 

  

  O registo no “subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino 

superior”, do ano lectivo de 2018/2019, termina no dia 15 de Março, assim os 

estudantes do ensino superior que ainda não se registaram para o subsídio, devem 

fazê-lo o mais rápido possível. 

Cerca de 30 mil estudantes do ensino superior já se registaram  

  Para mostrar a grande importância e atenção que os estudantes do ensino 

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

de aprendizagem, o Governo da RAEM continua a implementar, no ano lectivo de 

2018/2019, o “Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino 

superior”. Aos estudantes, que reúnam as condições necessárias, podem-lhes ser 

atribuídas, após a conclusão do registo, as três mil e trezentas patacas do subsídio. A 

data de início do registo para este subsídio foi no passado dia 29 de Janeiro, estando já 

registados, até às 10h00 de 1 de Março, 29.564 estudantes, destes, 14.197 estudam 

nas instituições do ensino superior de Macau, 14.653 nas instituições do ensino 

superior no exterior e 714 frequentam em Macau, cursos ministrados pelas 

instituições do ensino superior do exterior, em colaboração com entidades locais. 

O registo termina no dia 15 deste mês 

  A Direcção dos Serviços do Ensino Superior vai verificar, o mais rapidamente 

possível, as informações dos estudantes registados, para que o respectivo subsídio lhes 

seja atribuído. O subsídio é pago, numa única prestação, através de transferência 

bancária ou cheque, a emitir pelo Fundo do Ensino Superior, no prazo de 60 dias, 

contados a partir do último dia do período de registo. Os estudantes, que já se 

registaram, podem consultar, a qualquer momento, o seu resultado e a situação da 

atribuição do subsídio, através da introdução do código de acesso no seu registo feito 

na página electrónica. Além disso, a DSES vai informar os estudantes registados, por 

e-mail e SMS, do resultado da atribuição do subsídio. 



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. 
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