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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Como reforçar o apoio e o auxílio aos graduados do ensino secundário 

 

O exame unificado de acesso às 4 instituições de ensino superior de Macau, de 

2021, organizado em conjunto pela Universidade de Macau, pelo Instituto Politécnico 

de Macau, pelo Instituto de Formação Turística de Macau e pela Universidade de 

Ciência e Tecnologia de Macau, já acabou. Neste ano, há em Macau cerca de 4200 

graduados do ensino secundário, e 3800 deles inscreveram-se no referido exame 

unificado de acesso, ou seja, 90 por cento dos graduados do ensino secundário têm 

a intenção de continuar os estudos em instituições de ensino superior. Por causa do 

impacto da epidemia, os alunos tiveram certa dificuldade em prosseguir os seus 

estudos no exterior, o que resultou no crescimento do interesse em ficar em Macau 

para prosseguir estudos. Mais, os alunos podem recorrer aos resultados do referido 

exame unificado de acesso para se candidatarem às diversas instituições de ensino 

superior no Interior da China e em Portugal, o que contribui para reforçar a utilidade 

deste exame. 

 Porém, a epidemia que começou desde o ano passado teve também impacto no 

grupo de recém-graduados, que teve de suspender as aulas durante muitos meses, o 

que afectou, em determinado grau, o seu progresso nos estudos. Além disso, neste 

ano, a realização do referido exame unificado de acesso antecipou-se, o que resultou 

no aumento da pressão dos alunos ao fazer o exame. Como há em Macau muitos 

meios para prosseguimento de estudos, a maioria dos alunos consegue continuá-los. 
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Porém, a epidemia teve grave impacto na economia de Macau e do mundo, e a 

incerteza das perspectivas de emprego colocou um desafio aos graduados do ensino 

secundário na escolha das suas especialidades, por isso as autoridades devem 

proporcionar-lhes maior apoio ao nível do prosseguimento dos estudos.  

 Atendendo ao facto de o referido exame unificado de acesso ter começado a ser 

reconhecido, gradualmente, por muitas instituições de ensino superior no Interior da 

China e em Portugal, as autoridades devem empregar esforços em conseguir o 

reconhecimento de mais instituições de ensino superior em diferentes regiões, a fim 

de aumentar as opções dos alunos de Macau. No futuro, as autoridades devem 

empregar esforços em alargar a cobertura deste exame unificado de acesso, 

abrangendo assim as outras instituições de ensino superior em Macau, de modo a 

facilitar a candidatura dos alunos e a reduzir a pressão decorrente da necessidade de 

fazer, repetidamente, exames. 

 

 Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O aumento do número de candidatos ao exame unificado de acesso reflecte o 

interesse crescente dos alunos em prosseguir estudos em Macau. As 

autoridades devem comunicar com as instituições de ensino superior de Macau 

para aumentar, adequadamente, as vagas locais, para que os alunos com desejo 

de prosseguir aqui os seus estudos possam ter mais oportunidades. Vão fazê-

lo? 

2. Por causa do impacto da epidemia, os graduados do ensino secundário deste 

ano terão mais dificuldades na escolha de escolas e especialidades. As 
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autoridades devem reforçar o apoio a estes alunos e ajudá-los a fazer um bom 

planeamento da vida profissional. Como é que o vão fazer? 

3. A fim de reduzir a pressão dos alunos, decorrente da necessidade de fazer, 

repetidamente, exames, e aumentar as suas escolhas respeitantes ao 

prosseguimento de estudos, as autoridades devem reforçar o reconhecimento 

do referido exame unificado de acesso e empregar esforços em conseguir o 

reconhecimento dos resultados deste exame por mais instituições de ensino 

superior em diferentes regiões. Como é que o vão fazer?   

 

26 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


