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《Plano de Acção Quinquenal do Programa de Formação de Quadros Qualificados a Médio e Longo Prazo em Macau》 

Situação da execução dos projectos das outras entidades/serviços responsáveis  

(até 31 de Julho de 2019) 

 

Análise global da execução de projecto 

Quantidade/ 

tipo 

Natureza Destinatários 

principais 

Âmbitos principais Resultado previsto 

Cerca de 127 6 no total: 

- Continuidade (41%) 

- Exclusividade (19%) 

- Anualidade (28%) 

- Aleatoriedade (6%) 

- Temporalidade (3%) 

- Regularidade/Periodicidade 

(3%) 

- Docente 

- Discente 

- Residente de Macau 

- Talento de 

indústrias 

emergentes 

- Talento do sector 

financeiro  

- Talento de estudo   

- Adolescente  

- Funcionário 

Público 

- Empreendedor 

qualificado 

- Actividade 

educativa 

- Programa de 

aprendizagem 

- Programa de 

estágio 

- Visita e 

Intercâmbio  

- Reunião  

- Curso de formação 

- Investigação 

científica  

- Avaliação de curso  

- Teste de Técnica 

(1) Atingido resultado previsto 

(81,5%): 

Quando o projecto reunir as 

medidas/orientações 

definidas; 

(2) Atingido basicamente 

resultado previsto (11,1%): 

Quando o projecto planeado 

reunir as 

medidas/orientações 

definidas; 

(3) Ter perspectiva de atingir 

resultado previsto (7,4%): 

Quando os serviços 
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regressado   

- Investidor 

- Cliente e 

comerciante do 

exterior e locais 

- Instituição do 

ensino superior 

- Pequena e média 

empresa 

- Empresa de 

investigação 

científica  

- Outros 

Profissional 

- Exame de 

credenciação  

- Plano de 

empreendedorismo/ 

investimento 

- Financiamento pelo 

fundo  

- Optimização de 

regime 

- Outros 

competentes prestam apoio 

na realização de projectos 

em conformidade com as 

suas atribuições. 
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Plano de Acção Quinquenal — Natureza de Projecto Executado pelos Entidades/Serviços Responsáveis 
 

Continuidade     Exclusividade       Anualidade     Aleatoriedade     Temporalidade    Regularidade/Periodicidade  
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Para informações detalhadas, por favor consulte: https://www.scdt.gov.mo/wp-content/uploads/2021/01/fyp_31_07_2019_detail_port.pdf 

 

Plano de Acção Quinquenal — Resultado Previsto do Projecto Executado pelos Entidades/ Serviços Responsáveis 
 

Atingido resultado previsto      Atingido basicamente resultado previsto    Ter perspectiva de atingir resultado previsto  

 


