
 現時很多巿民會利用工餘時間進修，部份會
選擇經中介公司報讀外地教育機構舉辦的高等教
育課程。據本會個案資料顯示，有消費者反映經中
介公司報讀並完成外地教育機構舉辦的高等教育
課程後，未能如中介公司的宣傳資料所示，獲得外
地教育機構頒發的證書。由於交易涉及澳門境外
的教育機構，消費者要追回證書存在一定困難。

 根據澳門第41/99/M號法令的規定，所有非
本地高等教育機構擬在本澳開辦高等教育課程，
均需要向行政當局申請，經批准後才可以合法招
生，而未獲准在澳門開辦的高等教育課程，其所授
予之學歷將不獲特區政府承認，如果消費者報讀
了不獲認可的課程，除了招致金錢損失外，更白白
浪費了時間和心血。

 另外，消費者應瞭解清楚中介公司的角色和
義務，由於中介公司並不能完全代表辦學實體，
萬一與外地教育機構遇有爭議，未必能成功向中
介公司追討證書。消費者應留意相關之宣傳資料，
如標榜密集式授課、上課時數短、不用考試隨時入
學、無需入學學歷、通過網上學習或函授等方式就
可以取得學位的課程，就應該加倍小心。

 消費者在報讀高等教育課程前，可以向澳門
特別行政區政府高等教育輔助辦公室查詢已獲許
可在本澳運作的高等教育課程資料，未經批准運
作的課程就不宜報讀。最好在報讀課程前先瞭解
教育機構的背景，尤其是外地教育機構所開辦的
課程，盡量索取辦學機構發出的課程資料文件，包
括擬報讀的院校及課程的名稱、課程內容、上課地
點和師資等，以及查證教育機構在當地是否合法
辦學和具有信譽。  F

 Actualmente, muitos cidadãos apostam na formação em horário pós-

laboral e alguns recorrem às agências educativas para fazer inscrição nos 

cursos de ensino superior ministrados pelas instituições educativas do 

exterior. Dos casos dirigidos ao CC, alguns consumidores reflectem que, 

apesar de feita a inscrição através da agência educativa e concluído o curso, 

não conseguem obter o certificado emitido pela instituição educativa do 

exterior como o referido nas informações divulgadas pela agência em questão. 

Como na transacção se  envolvem as instituições educativas fora de Macau, os 

consumidores têm dificuldades em recuperar o certificado.

 De acordo com o estipulado no Decreto-lei n.º 41/99/M de Macau, 

todas as instituições de ensino superior no exterior que pretendam ministrar 

cursos de ensino superior em Macau devem apresentar requerimento à 

Administração e só podem proceder à abertura das inscrições após obtida a 

autorização. Não são reconhecidas as habilitações académicas obtidas através 

dos cursos de ensino superior cujo funcionamento não tenha sido autorizado 

pelo Governo da RAEM. Nesse sentido, caso os consumidores se inscrivam 

num curso não reconhecido, não só vão sofrer prejuízo pecuniário bem como 

perder tempo e dar esforço em vão.

 Além disso, os consumidores devem entender o papel e as obrigações das 

agências educativas, uma vez que estas não podem representar totalmente 

as instituições educativas. No caso de surgir disputa com uma instituição de 

ensino no exterior, é difícil recuperar o certificado junto da agência educativa. 

Os consumidores devem prestar atenção às informações promocionais nesta 

matéria, devendo ter maior cuidado com os cursos divulgados com as seguintes 

informações: Aulas intensivas; aulas curtas; sem exame de admissão; sem 

habilitações académicas requeridas para a admissão; Aprendizagem ou aulas 

dadas por internet.

 Antes da inscrição nos cursos de ensino superior, os consumidores 

podem informar-se junto do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior do Governo 

da Região Administrativa Especial de Macau para obter informações sobre 

os cursos de ensino superior autorizados em Macau, não frequentando os 

cursos não autorizados. É melhor conhecer bem o background das instituções 

educativas antes de fazer a inscrição, bem como, especialmente, quando se 

trata de curso ministrado pela instituição estrangeira, deve-se recolher mais 

informações do curso divulgadas pela mesma, nomeadamente o nome da 

instituição e a designação do curso pretendido, o programa do curso, o local 

para aulas e o corpo docente. Deve-se ainda verificar se a instituição é legal no 

local onde ministra o curso e tem boa reputação.

Assuntos importantes sobre a inscrição nos cursos do ensino superior do exterior
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