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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Ensino técnico-profissional 

A diversificação adequada das indústrias locais, a reconversão e o 

desenvolvimento da sociedade exigem quadros qualificados, portanto, o ensino 

técnico-profissional desempenha uma função de extrema importância na formação de 

quadros técnicos. 

O Regulamento Administrativo relativo ao Regime do ensino técnico-profissional 

do ensino não superior, elaborado pelo Governo da RAEM e com entrada em vigor no 

dia 1 de Setembro de 2022, clarifica o rumo de desenvolvimento do ensino técnico-

profissional local, e disponibiliza às escolas fundamentos legais mais sólidos para a 

criação dos respectivos cursos. No entanto, ao aperfeiçoar as respectivas leis e 

diplomas legais, o Governo deve reforçar a injecção de recursos no desenvolvimento 

do ensino técnico-profissional, por exemplo, é ainda necessário intensificar várias 

vertentes, como o planeamento de cursos, a organização de estágios e exames para 

a obtenção de credenciação profissional, a colaboração quer com as empresas quer 

com as escolas secundárias técnico-profissionais da Grande Baía, e a articulação com 

o ensino superior técnico-profissional, por forma a criar uma articulação entre o ensino 

secundário técnico-profissional, o ensino superior técnico-profissional, as empresas, 

os diversos sectores, o acesso ao emprego pelos adultos e a formação profissional, 

formando-se assim um sistema educativo técnico-profissional que abranja todas as 

fases da vida das pessoas, e fornecendo aos alunos do ensino secundário técnico-

profissional mais oportunidades de prosseguimento de estudos avançados, de estágio 

e de colocação profissional. Tudo isto contribuirá para a correspondência entre o 
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ensino técnico-profissional e as necessidades de recursos humanos da sociedade, e 

para melhor desenvolver as vantagens deste ensino, melhorando assim o acesso ao 

emprego por parte dos jovens.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. As autoridades competentes devem reforçar a colaboração com as escolas 

secundárias técnico-profissionais da Grande Baía na organização de exames para a 

obtenção de credenciação profissional e de acções de formação interescolares, e no 

aumento do âmbito destes exames e do seu reconhecimento, para que os jovens 

possuam conhecimentos, capacidades e qualificações profissionais reconhecidos por 

Macau e pelo Interior da China, de modo a criar uma base sólida para Macau enquanto 

plataforma. As autoridades competentes devem ainda proporcionar aos alunos do 

ensino secundário técnico-profissional oportunidades para frequentar, no Interior da 

China, quer cursos de curta duração nas escolas secundárias técnico-profissionais 

quer estágios, para alargarem os seus horizontes e elevarem o seu nível profissional, 

acelerando a integração dos jovens locais na Grande Baía e aumentando o seu 

reconhecimento nacional. Vão fazer tudo isto? 

2. As autoridades competentes devem reforçar ainda mais a colaboração com as 

instituições do ensino superior técnico profissional do Interior da China, no sentido de 

estudar a viabilidade de fornecer aos alunos das escolas secundárias técnico-

profissionais de Macau oportunidades de prosseguimento de estudos naquelas 

instituições, por forma a criar mais saídas para estes alunos, aumentando assim a sua 

capacidade profissional. Vão fazê-lo? 
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3. As autoridades competentes devem injectar recursos na criação duma base de 

apoio ao ensino técnico-profissional, de modo que as escolas locais que querem 

ministrar estes cursos, mas não têm espaço nem recursos, consigam ter apoio, e que 

alunos do ensino especial que residem nos lares tenham estabelecimentos fixos para 

a aprendizagem de técnicas profissionais. Devem ainda criar condições para 

incentivar mais empresas a colaborar com as escolas técnico-profissionais na 

organização de cursos, com vista a formar, em conjunto, quadros profissionais. Vão 

fazê-lo? 
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