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Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à 

Assembleia Legislativa, Lei Cheng I 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e após consulta 

realizada à Universidade de Macau (UM), à Universidade Politécnica de Macau 

(UPM), ao Instituto de Formação Turística de Macau (IFTM) e à Comissão de 

Desenvolvimento de Talentos, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita 

da Sra. Deputada Lei Cheng I, de 13 de Maio de 2022, enviada a coberto do ofício 

n.º 564/E428/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 2 de Junho de 2022, 

e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 6 de Junho de 2022: 

As três instituições públicas de ensino superior - a Universidade de Macau, a 

Universidade Politécnica de Macau e o Instituto de Formação Turística, adiante 

designadas por “três instituições públicas”, antes do ajustamento das propinas, 

procederam a vários estudos, a uma avaliação prudente e uma abordagem 

aprofundada, em articulação com o progresso social, entre outros factores e, após 

apreciação geral, os órgãos competentes de cada instituição aprovaram o aumento 

de acordo com os regulamentos. Além disso, o respectivo ajustamento das 

propinas não afectou os alunos que já tinham iniciado os seus estudos, pelo que 

continuam a pagar as propinas de acordo com a tabela de propinas do ano em que 

iniciaram os estudos e até à sua graduação. Aliás, as três instituições públicas vão 

continuar a implementar, no ano lectivo de 2022/2023, a medida de isenção 

parcial de propinas, uma única vez, destinada aos novos alunos locais de cursos de 

licenciatura, com vista a aliviar o impacto sobre eles e as suas famílias, no 

presente contexto epidémico. Estas três instituições também disponibilizam 

diversos tipos de bolsas de estudo de apoio aos alunos com dificuldades 

económicas, bem como bolsas de mérito para elogiarem os alunos com 

desempenho excelente na aprendizagem. O Governo da RAEM tem vindo a lançar 

várias medidas de apoio aos alunos, para a frequência de cursos, as quais incluem 

a criação de diversos tipos de bolsas de mérito, de estudo e de empréstimo, 
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nomeadamente, as Bolsas de Mérito, Bolsas Especiais, Bolsas Extraordinárias e 

Bolsas-empréstimo, do Plano das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior e, 

ainda, o Plano de Bolsas de Mérito para Frequência de Instituições de Ensino 

Superior Melhor Classificadas no Ranking Mundial, assim como o “Subsídio para 

aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior”, o “Plano de 

pagamento dos juros ao crédito para os estudos”, entre outros, tendo como 

finalidades apoiar e incentivar os estudantes de Macau a prosseguirem os seus 

estudos no ensino superior. 

Nos últimos anos, a dimensão do ensino superior de Macau tem vindo a ser 

alargada, progressivamente, com a criação de cursos do ensino superior, em áreas 

variadas e categorias múltiplas, e a promoção activa da conversão e da aplicação 

dos frutos da investigação científica e do desenvolvimento das áreas indústria-

acamedia-investigação. Vários desses cursos locais do ensino superior obtiveram 

acreditação académica e certificação profissional internacional, e a qualidade 

pedagógica e o nível da investigação científica têm obtido o reconhecimento 

regional e internacional. Através da implementação do “Regime do ensino 

superior” e dos respectivos regulamentos administrativos complementares, o 

Governo da RAEM tem criado condições favoráveis ao desenvolvimento saudável 

das instituições de ensino superior, contribuindo, desta maneira, para garantir a 

qualidade da educação, reforçar a gestão institucional, assim como assegurar a 

autonomia e a flexibilidade das instituições, com o objectivo de propiciar o seu 

desenvolvimento sustentável. Para além disso, criou-se também um mecanismo de 

avaliação da qualidade, para o aperfeiçoamento constante dos cursos do ensino 

superior e das instituições. 

Além disso, o governo da RAEM tem criado, activamente e em termos 

institucionais, condições mais propícias para as instituições públicas do ensino 

superior realizarem trabalhos de investigação científica, mediante alterações à Lei 

n.º 10/2017 (“Regime do ensino superior”), aprimorando as despesas e o limite de 



 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

教  育  及  青  年  發  展  局  

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude  

(Tradução) 
 

 

3  
教育及青年發展局  格式六 

DSEDJ – Modelo 6 

  
3  

  A-4 規格印件 2021年 2月  

Formato A-4 Imp. Fev. 2021 

 

aplicação plurianual de financiamento de investigações científicas, de modo a 

reforçar o dinamismo do pessoal de investigação científica quanto à participação 

nos trabalhos e fomentar o desenvolvimento académico e da investigação 

científica das instituições. As instituições do ensino superior de Macau atribuem 

importância à constituição e à estabilidade das equipas do pessoal docente e, para 

o efeito, têm contratado, além de docentes que trabalham a tempo inteiro, docentes 

com grande experiência para suplementar as equipas e prestar serviços a tempo 

parcial, aproveitando, desta forma, as suas experiências profissionais e de 

trabalhos pragmáticos nas respectivas áreas, para enriquecer a praticabilidade dos 

cursos e reforçar a conexão entres estes e a prática. Em simultâneo, com o intuito 

de impulsionar, ainda mais, o desenvolvimento sustentável do ensino de mestrado 

e a cooperação internacional entre academias, a UM lançou o “University of 

Macau (UM) Macao Fellow Programme”, para incentivar os alunos de Macau, 

com desempenho excelente na aprendizagem em universidades famosas, a 

regressarem ao território para frequentarem mais formações e se desenvolverem, 

atraindo académicos distintos a virem a Macau para realizarem intercâmbio e 

cooperação académicos, de modo a cultivar mais quadros de alta qualidade e 

introduzir investigadores com nível avançado para participarem nas investigações 

académicas, construindo uma base fundamental de inovação científica e 

tecnológica na Grande Baía, promovendo a cooperação nas áreas indústria-

academia-investigação e apoiando o desenvolvimento da diversificação adequada 

da economia de Macau. Em relação ao regresso de talentos a Macau, a Comissão 

de Desenvolvimento de Talentos tem mantido, de forma activa, contactos com os 

talentos de alta qualidade de Macau, que se encontram a desenvolver a sua 

actividade no mundo inteiro e incentivado o seu regresso a Macau, organizando 

reuniões de intercâmbio online entre eles e as empresas locais, tendo também 

enriquecido as informações publicadas na página electrónica da “Plataforma para 

o regresso de residentes de Macau”, integrando conteúdos como dados das 

entidades públicas e privadas de Macau, informações sobre as ofertas de emprego 
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de elevado salário, as certificações profissionais e o desenvolvimento da Grande 

Baía, entre outros, para que os talentos de Macau que se encontram no exterior 

possam conhecer bem o contexto do desenvolvimento de Macau. 

O governo da RAEM tem vindo a concretizar, com firmeza, as linhas de 

acção governativa de “Promover a prosperidade de Macau através da Educação” e 

de “Construir Macau através da formação de talentos”, apoiando o 

desenvolvimento saudável do ensino superior de Macau, de acordo com uma série 

de medidas, de médio e longo prazo, previstas nas “Linhas Gerais do 

Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau (2021-

2030) ”. 

Aos 27 de Junho de 2022. 
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