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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Ngan Iek Hang  

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 

(DSAL), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado 

Ngan Iek Hang, de 22 de Abril de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

440/E341/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 3 de Maio de 2022, e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 4 de Maio de 2022: 

O Governo da RAEM iniciou, em 2020, o “Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo para os Anos de 2020 a 2023 ” (adiante designado por 

4.ª fase do Programa) que, até Março de 2022, registou mais de 110 mil 

participações. Os cursos de educação contínua autorizados para as instituições 

locais totalizam cerca de 32.000, dos quais cerca de 60% são do tipo técnico- 

profissional. Para além disso, existem ainda cursos de técnicas de vida, de artes e 

humanidades, de saúde e de desporto, entre outros. As inscrições e a assiduidade 

dos formandos foram satisfatórias, o que reflecte que o Programa consegue 

satisfazer as diferentes necessidades de aprendizagem e de aperfeiçoamento dos 

residentes. 

Para a 4.ª fase do Programa, os diversos cursos e exames de credenciação 

relacionados com a formação técnico-profissional foram integrados no âmbito do 

financiamento, abrangendo as áreas do turismo e convenções e exposições, 

tecnologia informática, comércio e gestão, tradução de línguas, direito, design, 

etc., a fim de incentivar os residentes a aumentarem as suas qualidades e 

competências individuais, através do aperfeiçoamento contínuo ou da obtenção de 
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credenciação, em articulação com o desenvolvimento diversificado das indústrias 

económicas e a criação de uma sociedade de aprendizagem. A 4.ª fase do 

Programa continuou a actualizar a lista de exames de credenciação abrangidos, 

tendo incluído, até Março de 2022, mais de 800 exames de certificação 

profissional internacionalmente reconhecidos, tais como, certificação de técnicas 

profissionais ao nível nacional, exame de certificação da Microsoft, exame de 

qualificação de contabilistas registados, etc. A Direcção dos Serviços de 

Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) tem vindo a recolher, 

junto dos serviços públicos, organismos públicos, instituições de ensino superior, 

instituições educativas e associações profissionais, os itens dos exames de 

credenciação das diversas áreas profissionais, a fim de que os exames de 

credenciação correspondam melhor às exigências do desenvolvimento social, 

incentivando ainda mais os residentes a obterem credenciação, com vista a 

preparar pessoal qualificado para o sector.  

Em articulação com a promoção do desenvolvimento das novas indústrias 

sob o Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin, tendo em conta sobretudo a formação de 

quadros qualificados para as indústrias “cultural, do turismo, das convenções e 

exposições e do comércio”, a DSAL irá dar continuidade à realização de cursos de 

formação de diferentes modalidades para a indústria das convenções e exposições. 

Ademais, face ao impacto provocado pela epidemia da pneumonia causada pelo 

novo tipo de coronavírus no mercado de trabalho, a DSAL tem vindo a lançar, 

desde Setembro de 2020, o “Plano de formação subsidiada” destinado aos 

trabalhadores no activo, profissionais liberais, desempregados e graduados das 

instituições do ensino superior, visando ajudar a aumentar as suas competências 
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técnicas ou a actualizar os seus conhecimentos sobre os campos profissionais 

mediante a frequência de cursos de formação durante o período da epidemia, 

permitindo-lhes deste modo aumentar a competitividade no emprego e a 

qualidade dos serviços, bem como aliviar, com a atribuição de um subsídio, a 

pressão sentida na vida quotidiana. A DSAL continua a acompanhar de perto a 

tendência de desenvolvimento dos diversos sectores, tendo lançado e organizado 

cursos de formação de diversas modalidades em resposta às necessidades de 

emprego dos trabalhadores de diferentes sectores, com o propósito de ajudar, com 

todo o esforço, os residentes de Macau a aumentar as competências técnicas e a 

integrar no mercado de trabalho 

Os residentes necessitam de adquirir novos conhecimentos e técnicas, 

conforme as suas carreiras profissionais ou as necessidades de desenvolvimento 

pessoal nas várias fases da sua vida. O Governo da RAEM continua a lançar 

várias medidas e planos de incentivo para apoiar, em vários aspectos, os cidadãos 

a elevarem a sua competitividade e a agarrarem as oportunidades. Actualmente, as 

instituições que participam na 4.ª fase do Programa, incluem instituições de 

ensino superior locais, entidades públicas e várias instituições com funções de 

formação, nomeadamente: instituições de contabilidade, Instituto de Enfermagem, 

escolas de condução, centros de formação de arranjos florais, centros de beleza e 

maquilhagem, associações de medicina, centros de línguas e centros de formação 

de culinária, etc.. Todos os cursos organizados pelas referidas instituições são 

reconhecidos pelos sectores, o que ajuda os residentes a alargarem as suas opções 

de emprego e o seu espaço de desenvolvimento. 

Para assegurar a utilização racional do erário público, a 4.ª fase do Programa 

regula, rigorosamente, a forma e a qualidade de realização dos cursos. De acordo 
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com a respectiva legislação, a 4.ª fase não se aplica aos cursos do ensino 

recorrente, aos cursos cujo ensino é ministrado, principalmente, de forma não 

presencial e aos exames de credenciação realizados à distância. Considerando o 

impacto da epidemia nos últimos anos, se o curso for leccionado original e 

principalmente de forma presencial, mas devido ao impacto da epidemia se alterar 

temporariamente para o método de ensino à distância, também pode ser 

subsidiado. 

No futuro, a DSEDJ vai continuar a tomar diversas medidas de optimização e 

estudar a optimização do âmbito do Programa, a fim de incluir mais cursos e 

exames de credenciação de qualidade, aumentando a eficácia do programa. 

Aos 19 de Maio de 2022. 

  O Director, 

Kong Chi Meng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


