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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Acompanhar o desenvolvimento educativo dos talentos 

 

Para melhor implementar a linha de acção governativa “Promover a 

prosperidade de Macau através da educação, construir Macau através da formação 

de talentos”, o Governo da RAEM fundiu a Direcção dos Serviços de Ensino Superior 

e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e criou a Direcção dos Serviços 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, adoptando o princípio da gestão 

uniformizada na concessão de apoios financeiros, a fim de evitar a repetição de 

bolsas de mérito e de estudo, e procede, continuadamente, através do Fundo de 

Acção Social Escolar, à integração dos diversos programas de bolsas de méritos e de 

estudo, com vista à utilização racional dos recursos e ao uso adequado do erário 

público. Além disso, através da criação do Grupo Especializado de Incentivo ao 

Regresso de Talentos a Macau, são desenvolvidos os trabalhos relativos ao regresso 

de talentos a Macau, para que os licenciados possam contribuir plenamente para a 

sociedade, aperfeiçoando-se a construção do sistema de quadros qualificados de 

Macau através da utilização adequada do erário público.            

Devido à epidemia, o ambiente de estudo fora de Macau mudou e muitos 

estudantes têm de ficar no estrangeiro, pois não conseguem regressar para servir 

Macau. Mais, como o ambiente de emprego em Macau tem sido afectado pela 

epidemia, muitos estudantes escolheram continuar os seus estudos. Durante este 

período, as autoridades não ajustaram as respectivas normas, e alguns estudantes já 
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manifestaram a sua intenção de requerer a prorrogação do prazo de regresso à 

Macau por cinco anos, para continuarem a estudar em Portugal. No entanto, o 

Projecto de Continuação dos Estudos em Portugal para Alunos que Completam o 

Ensino Secundário prevê que o prazo só pode ser prorrogado no máximo por três 

anos, porém, os estudantes não puderam regressar a Macau dentro desse prazo, e 

os serviços competentes solicitaram a devolução, no prazo de um mês, da bolsa de 

estudo que receberam. Ora, isto tem um grande impacto na construção do sistema 

de formação de talentos e também afecta a confiança dos estudantes no 

prosseguimento de estudos. As bolsas de mérito e de estudo destinam-se à formação 

contínua de quadros locais, e o regresso de talentos pode contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, especialmente tendo em conta a construção da zona 

de cooperação aprofundada se encontrar em pleno desenvolvimento e o reforço 

gradual da cooperação entre Guangdong e Macau. Assim sendo, Macau deve 

aperfeiçoar os programas de bolsas de mérito e de estudo e as políticas de talentos, 

a fim de aumentar o interesse e a confiança dos alunos na educação, formando mais 

talentos de alto nível, e criando mais possibilidades para o futuro desenvolvimento de 

Macau.                                        

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Em relação à situação dos estudantes em causa, segundo o referido Projecto, 

a limitação dos três anos pode ser levantada em casos especiais. A duração 

de cada edição do programa de bolsas de estudo varia entre três e dez anos, 

e durante este período, é possível que surjam alguns factores de força maior, 

especialmente tendo em conta que a epidemia é já um problema mundial e 
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que, na era pós-epidemia, os planos socioeconómicos estão a ser ajustados 

em resposta à evolução da epidemia. Considerando que os alunos 

beneficiários das bolsas de mérito pretendem continuar os seus estudos, as 

autoridades devem classificar estes casos como excepcionais e permitir-lhes 

a prorrogação do prazo para regressar a Macau, proporcionando-lhes, assim, 

mais espaço de desenvolvimento. Vão fazer isso?    

2. A intenção do Governo é regulamentar, mais detalhadamente, as bolsas de 

mérito e de estudo, com vista à sua plena integração com o sistema de 

formação de talentos e o uso adequado do erário público. Após a 

implementação da gestão uniformizada na atribuição das bolsas de mérito e 

de estudo, foi revisto o Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior, mas devido às limitações estabelecidas para o 

regresso a Macau, os estudantes continuam a deparar-se com muitas 

dificuldades no prosseguimento de estudos, e não se consegue alargar o 

espaço de desenvolvimento dos talentos locais. Além disso, desde o início 

dos trabalhos relativos ao regresso de talentos a Macau até agora, são 

poucos os talentos que voltaram, por isso, podemos ver que há um 

desequilíbrio entre os referidos dois aspectos. O desenvolvimento de Macau 

encontra-se num ponto de viragem, e limitar o prosseguimento de estudos é 

limitar a formação de quadros qualificados e enfraquecer a capacidade da 

formação de talentos de alto nível. Neste momento, Macau continua a não ter 

competitividade no desenvolvimento de talentos, e as indústrias emergentes 

e a zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em 
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Hengquin são políticas novas que permitem atrair muitos talentos para Macau, 

aumentando a concorrência regional. As autoridades devem então manter um 

equilíbrio entre o regime das bolsas de mérito e de estudo e o regime de 

regresso de talentos, no sentido de aumentar a taxa de prosseguimento de 

estudos e a taxa de regresso dos talentos locais a Macau. Como é que vão 

fazê-lo?      

  

11 de Fevereiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


