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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Optimizar os resultados do “Programa de estímulo à formação e aos exames 

de credenciação dos quadros qualificados” 

 

Desde o seu lançamento em 2017, o “Programa de estímulo à formação e aos 

exames de credenciação dos quadros qualificados” tem contribuído para promover 

eficazmente a participação dos residentes nos exames de credenciação, elevando 

assim o seu nível e técnicas profissionais, e impulsionando a mobilidade vertical. Em 

2022, o referido Programa vai continuar e o seu catálogo de prémios abrange os 

exames de capacidade linguística, de credenciação sectorial e de qualificação de 

quadros na área financeira moderna e na área das tecnologias de informação, sendo 

atribuídos prémios aos requerentes que consigam a respectiva credenciação, e o 

número de quotas e o montante do prémio são diferentes para cada exame. Devido à 

epidemia, o ambiente de emprego local não é satisfatório, daí a necessidade de ajudar 

os residentes a elevar, através da formação, as suas técnicas profissionais, para se 

prepararem bem para trabalhar ou mudar de emprego. Assim sendo, interpelo sobre 

o seguinte: 

1. Segundo os dados relativos aos pedidos apresentados em anos anteriores1, 

no âmbito dos programas de estímulo à certificação profissional de talentos, por 

exemplo, na área financeira moderna e na área das tecnologias de informação, 

verifica-se um esgotamento das quotas dos prémios nalguns grupos, por isso, não se 

sabe se as quotas que foram definidas são suficientes. Será possível ocorrer uma 

                                            
1 Dados provenientes do website da Comissão de Desenvolvimento de Talentos do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau, https://www.scdt.gov.mo/zh-hant/talent-development/skilled-

talent/ 
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situação de não atribuição de prémio a requerentes qualificados devido à insuficiência 

de quotas? Como sobram quotas em alguns grupos, o Governo deve, consoante a 

situação, ajustar ou fundir os diferentes grupos ou até as quotas que sobram de 

diferentes programas, com vista ao seu aproveitamento adequado. Vai fazê-lo? 

2. Neste momento, os exames de capacidade linguística e de credenciação 

sectorial são os mais generalizados, e, no “Programa de estímulo à formação e aos 

exames de credenciação dos quadros qualificados” para 2022, há 500 quotas de 

prémios para estes dois tipos de exames. Segundo os dados sobre este Programa 

realizado em 2021, foram mais de 500 os requerentes que conseguiram prémios nos 

referidos exames, e segundo as previsões, neste ano, haverá muitas pessoas à 

procura de emprego. Então, as quotas serão suficientes? O Governo vai ponderar 

aumentá-las? 

3. Com o aumento das taxas dos exames de credenciação profissional, o 

montante que se gasta com a inscrição e a formação é mais elevado do que o 

montante do prémio, que é de mil patacas, por exemplo, para os exames de 

capacidade linguística e de credenciação sectorial. Existe alguma margem para o seu 

aumento? O Governo deve ponderar definir o montante do prémio com base numa 

determinada percentagem da taxa dos exames de credenciação. Vai fazê-lo? 
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