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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Optimização do processo de apreciação da renovação de residência por 

imigração de quadros técnicos 

 

Devido às restrições demográficas, de terrenos e outras, a estrutura industrial 

de Macau é pouca diversificada, portanto, é necessário construir “um centro, uma 

plataforma, uma base”, desenvolver a zona de cooperação aprofundada para a 

integração na Grande Baía, e concretizar os objectivos do desenvolvimento da 

diversificação adequada da economia, só que faltam talentos nas instituições de 

ensino superior e nas quatro principais indústrias. 

Ao longo dos anos, as autoridades, através do regime de imigração de quadros 

técnicos, têm introduzido quadros qualificados e de alta qualidade e aproveitado a 

sua experiência técnica quer para promover e apoiar o desenvolvimento das 

indústrias e sectores locais quer para reforçar a força motriz socioeconómica. No 

entanto, segundo muitos professores universitários, médicos e profissionais das 

quatro principais indústrias, como o tempo de apreciação dos pedidos de imigração 

de quadros técnicos tem sido demasiado longo, as suas autorizações de residência e 

os bilhetes de identidade de residente não permanente não foram ainda renovados. 

Há pessoas que trabalham e vivem em Macau há sete anos e ainda não receberam 

resposta do Governo ao pedido de bilhete de identidade de residente permanente, 

quando questionaram as autoridades, foi-lhes dito para “aguardarem pelas 

novidades”, e algumas dessas pessoas estão à espera há mais de dois anos. 

Entretanto, só podem ficar em Macau com “títulos de apresentação”, as licenças 
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profissionais não são renovadas, e os seus filhos não podem ir à escola, o que as 

deixa perante um dilema, tanto no trabalho como na vida pessoal. 

A apreciação rigorosa dos pedidos de renovação de residência por imigração de 

quadros técnicos tem a ver com o relatório do Comissariado Contra a Corrupção, 

divulgado há alguns anos, no qual se refere a existência de lacunas e deficiências na 

apreciação e autorização dos pedidos de importação de quadros qualificados. É de 

salientar que, devido aos problemas existentes no processo de apreciação, é 

necessário proceder a uma fiscalização rigorosa de todos os casos de imigração de 

quadros técnicos, porém, não se deve atrasar a resposta aos referidos pedidos de 

renovação apenas por existirem dúvidas ou preocupações, pois isto leva a que os 

profissionais não tenham confiança na estabilidade e previsibilidade das políticas do 

Governo, e a que a sociedade questione a eficácia dos serviços competentes. 

Actualmente, as regiões vizinhas lutam por mais recursos humanos, e estão a 

adoptar diversas medidas para atrair talentos. A adopção de uma atitude 

conservadora ou de “barreira” às políticas de talentos é o mesmo que tomar a 

iniciativa de desistir da própria competitividade. Até à implementação do novo regime 

de importação de quadros qualificados, Macau deve continuar a implementar e 

optimizar a actual política de imigração de quadros técnicos, para criar sinergias 

entre a importação de quadros qualificados e a formação de quadros qualificados 

locais, e deve empenhar-se, de forma prospectiva, na reserva de talentos para a 

integração no desenvolvimento nacional, promovendo a construção da Grande Baía 

e da zona de cooperação aprofundada. 
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Até ao primeiro trimestre de 2022, quantos imigrantes quadros técnicos existiam 

em Macau? Quantos reúnem condições para pedir o bilhete de identidade de 

residente permanente? Quantos já fizeram o respectivo pedido? Quanto tempo 

demoram os respectivos procedimentos, desde a apresentação até à aprovação 

do pedido? As autoridades dispõem de dados estatísticos sobre estas situações 

e vão divulgá-los? 

2. Quais são as dificuldades e os problemas com que as autoridades se deparam 

no processo de apreciação e autorização da renovação de residência por 

imigração de quadros técnicos? Há matérias que têm de continuar a ser alvo de 

apreciação, no entanto, as autoridades devem simplificar as respectivas etapas, 

optimizar os respectivos procedimentos, reduzir o tempo e elevar a eficiência da 

apreciação. Vão fazê-lo? 

3. As autoridades devem aperfeiçoar o processo de apreciação e autorização da 

imigração de quadros técnicos, e definir um prazo máximo para a respectiva 

autorização, com vista a aumentar a eficiência da apreciação e alcançar 

melhores resultados. Vão fazê-lo? 

 

26 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ip Sio Kai 


