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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento do ensino técnico-profissional 

 

O ensino técnico-profissional desempenha um papel importante na formação de 

técnicos talentosos para a sociedade, e esta tem vindo a dar cada vez mais valor a 

esta vertente de ensino. Ao longo destes anos, o Governo da RAEM tem promovido o 

desenvolvimento e a inovação no ensino técnico-profissional, enquanto medida 

importante na estratégia de “promover a prosperidade de Macau através da 

educação e construir Macau através da formação de talentos”, e tem-se empenhado 

no desenvolvimento do prosseguimento de estudos e na capacidade de encontrar 

emprego para os alunos formados através desta via de ensino, formando-se assim 

quadros técnico-profissionais. Nos últimos anos, com o desenvolvimento da política 

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a necessidade de pessoal 

técnico-profissional é cada vez maior. Mais, para promover o desenvolvimento da 

diversificação adequada da economia, bem como a reconversão e valorização das 

indústrias tradicionais, é necessário empregar grandes esforços no desenvolvimento 

do ensino técnico-profissional e na formação de pessoal técnico-profissional de alta 

qualidade. No entanto, nos últimos anos, o ensino técnico-profissional em Macau tem 

enfrentado muitos desafios, tais como, a redução do número de alunos, a escassez 

das saídas pós-formação e as incertezas quanto às perspectivas de desenvolvimento 

profissional. O Governo tem de definir uma via clara para o desenvolvimento do 

ensino técnico-profissional, elaborando leis e regulamentos adequados ao nosso 

desenvolvimento socioeconómico. 
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O Decreto-Lei que regulamenta o ensino técnico-profissional de Macau é o 

Decreto-Lei n.º 54/96/M, publicado em 1996, ou seja, já está em vigor há 24 anos, 

portanto, não consegue acompanhar o desenvolvimento da sociedade nem dar 

resposta às necessidades de formação de talentos. O Governo divulgou, em Janeiro 

de 2019, o relatório final da consulta pública sobre o “Regime do ensino 

técnico-profissional” e, em Setembro do mesmo ano, na resposta a uma interpelação 

escrita de um deputado, referiu que a sua publicação estava prevista para 2021. A 

sociedade quer saber como é que o futuro “regime do ensino técnico-profissional” 

pode articular-se com o desenvolvimento da diversificação adequada da economia 

de Macau, e a sociedade espera que o Governo implemente este regime com a maior 

brevidade possível. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. A pandemia de COVID-19 teve um grande impacto na economia de Macau. Assim 

sendo, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento das empresas face à 

referida pandemia, de que medidas dispõe o Governo para promover o 

desenvolvimento do ensino técnico-profissional? Como é utilizado o actual Centro de 

Actividades do Ensino Técnico-Profissional? Como é que o Governo vai reforçar as 

funções de formação deste Centro? 

 

2. Quais são os resultados da cooperação entre as escolas e as empresas no âmbito 

do ensino técnico-profissional? Que medidas vão ser adoptadas para alargar as 

perspectivas de emprego dos alunos oriundos do ensino técnico-profissional? 
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3. Com o lançamento das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento 

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, vão ser criados mecanismos de 

cooperação eficaz a longo prazo no âmbito da educação na Grande Baía e vão ser 

aproveitados, de forma eficaz, os recursos educativos das cidades vizinhas, numa 

cooperação mútua entre as regiões ao nível do ensino técnico-profissional, com vista 

a desenvolver vantagens e elevar o nível do ensino. De que medidas dispõe o 

Governo para concretizar a articulação entre o desenvolvimento do ensino 

técnico-profissional e a economia, e para reforçar a ligação e a cooperação regional 

no âmbito do ensino técnico-profissional? 

 

5 de Janeiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Hong 


