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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Criar ambiente para a formação de talentos  

Elevar a competitividade dos jovens 

 

De acordo com os dados, este ano, o número de graduados das instituições de 

ensino superior da província de Guangdong será cerca de 640 mil, um aumento de 

cerca de 40 mil em comparação com o ano passado. Mais, somando os graduados 

provenientes de outras províncias e os que regressarão do estrangeiro para o nosso 

país, mais de 850 mil graduados irão procurar emprego na província de Guangdong 

(recorde histórico) [1]; a taxa de desemprego nas cidades e vilas da província de 

Guangdong é de 4,9% [2]; e em Hong Kong, no ano lectivo de 2019-2020, havia 27 

816 graduados em regime presencial diurno nas oito universidades públicas [3], 

enquanto a taxa de desemprego deste ano se situa em 7,2% [4]. Voltando para Macau, 

no ano passado, havia cerca de 7 000 graduados à procura de emprego [5], e, neste 

ano, a taxa de desemprego situa-se em 3,7% [6]. 

Quanto a esta situação, académicos, especialistas e a população consideram que, 

com o desenvolvimento contínuo da economia da Grande Baía, o grau de abertura 

será cada vez maior. Além disso, o Governo da RAEM tem incentivado os jovens a 

aproveitarem a oportunidade para aderir ao mercado da Grande Baía, e com o “vai e 

vem” das pessoas, pouco a pouco, as barreiras regionais ao emprego serão 

quebradas, criando-se assim um ambiente de livre circulação de talentos. Porém, 

olhando para os dados acima referidos, a concorrência no mercado de emprego da 

Grande Baía poderá ser cada vez mais intensa, e assim sendo, a política de “elevar o 

nível de integração dos mercados e alargar a abertura ao exterior” será 

inevitavelmente afectada. Com a abertura da Grande Baía, os jovens de Macau 

(especialmente os recém-graduados) sentem-se cada vez mais pressionados pela 

competitividade no mercado de trabalho. Assim alguns cidadãos, especialistas e 

académicos pediram-me para questionar o Governo sobre o seguinte: não será 

necessário proceder, quanto antes, a um estudo sobre a capacidade concorrencial 

dos jovens de Macau no mercado, analisando e avaliando, em especial, a sua posição 

em relação à competitividade no mercado da Grande Baía, tomar, também quanto 
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antes, medidas para aumentar a sua competitividade geral, criar um ambiente 

favorável ao aumento da sua competitividade, e ainda dar forte apoio quer ao 

planeamento da vida profissional dos actuais estudantes após a epidemia quer à 

política de formação de quadros qualificados do Governo? 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Académicos, especialistas e a população consideram que, com o 

desenvolvimento contínuo da economia da Grande Baía, o grau de abertura será cada 

vez maior. Além disso, o Governo da RAEM tem incentivado os jovens a aproveitarem 

a oportunidade para aderir ao mercado da Grande Baía, e com o “vai e vem” das 

pessoas, pouco a pouco, as barreiras regionais ao emprego serão quebradas, 

criando-se assim um ambiente de livre circulação de talentos. Porém, olhando para 

os dados acima referidos, a concorrência no mercado de emprego da Grande Baía 

poderá ser cada vez mais intensa, e assim sendo, a política de “elevar o nível de 

integração dos mercados e alargar a abertura ao exterior” será inevitavelmente 

afectada. Com a abertura da Grande Baía, os jovens de Macau (especialmente os 

recém-graduados) sentem-se cada vez mais pressionados pela competitividade no 

mercado de trabalho. Assim alguns cidadãos, especialistas e académicos pediram-me 

para questionar o Governo sobre o seguinte: não será necessário proceder, quanto 

antes, a um estudo sobre a capacidade concorrencial dos jovens de Macau no 

mercado, analisando e avaliando, em especial, a sua posição em relação à 

competitividade no mercado da Grande Baía, tomar, também quanto antes, medidas 

para aumentar a sua competitividade geral, criar um ambiente favorável ao aumento 

da sua competitividade, e ainda dar forte apoio quer ao planeamento da vida 

profissional dos actuais estudantes após a epidemia quer à política de formação de 

quadros qualificados do Governo? O que é que o Governo pensa sobre isto? 

 

25 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Mak Soi Kun 
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