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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, da 

Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de 

Formação Turística de Macau, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita 

do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 12 de Agosto de 2022, enviada a coberto do 

ofício n.º 816/E614/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 18 de Agosto 

de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 19 de Agosto de 

2022: 

As escolas oficiais de ensino não superior têm vindo a articular-se com o 

desenvolvimento pedagógico e as necessidades do Governo da RAEM, 

disponibilizando modelos didácticos diversificados e procedendo ao 

desenvolvimento conjugado com as escolas particulares. O Governo da RAEM 

também aprovou o regulamento administrativo intitulado “Organização, gestão e 

funcionamento das escolas oficiais de ensino não superior”, que entrará em vigor 

no dia 1 de Setembro do presente ano, com vista ao desenvolvimento conjunto a 

realizar com as escolas oficiais e particulares de ensino não superior. A Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

implementa, de forma ordenada, o plano de integração das escolas oficiais de 

ensino não superior subordinadas, no sentido de concentrar, ainda mais, os 

recursos e reforçar a ligação entre os diferentes níveis de ensino. A partir do ano 

lectivo de 2022/2023, o sistema das escolas oficiais passará, de duas escolas que 

ministram todos os níveis de ensino (do infantil ao ensino secundário 

complementar), para cinco escolas que ministram todos os níveis de ensino. Ao 

mesmo tempo, serão mantidas duas escolas que ministram os ensino infantil e 

primário. A integração das escolas oficiais permitirá responder às necessidades do 

crescimento global dos alunos, proporcionando uma articulação mais directa no 

prosseguimento dos estudos, de modo a desenvolver, de forma plena, as vantagens 

próprias de cada escola, nomeadamente, no reforço da cooperação entre as escolas 

e as empresas nas áreas do ensino bilingue chinês-português e do ensino técnico-

profissional, no sentido de formar quadros técnico-profissionais de qualidade.  
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O Governo da RAEM está atento à procura de quadros qualificados de 

diferentes tipos para a diversificação adequada da economia de Macau, 

orientando, neste sentido, as instituições de ensino superior de Macau a 

corresponderem ao rumo de desenvolvimento das indústrias emergentes, de modo 

a reforçarem a formação dos quadros qualificados necessários nas indústrias da 

Big Health, Finanças Modernas, Altas Tecnologias e Comércio de Convenções e 

Exposições, aperfeiçoarem, ainda mais, as disciplinas existentes e ministrarem 

cursos de ensino superior relacionados com o desenvolvimento das indústrias 

emergentes, nas áreas de Saúde Pública, Tecnologia de Medicina, Tecnologia 

Financeira, Tecnologia de Aplicação de Médias Digitais, Tecnologia Inteligente e 

Turismo, entre outras áreas. Ao mesmo tempo, as instituições de ensino superior 

de Macau irão reforçar a cooperação com as suas congéneres do exterior, na 

realização de planos de formação conjunta de quadros qualificados. Além disso, a 

fim de promover os interesses dos alunos do ensino não superior, relativamente às 

disciplinas relacionadas com as indústrias emergentes, a DSEDJ aproveita 

diferentes plataformas de recursos para organizar diferentes actividades, como por 

exemplo, ao nível do reforço da popularização científica, desenvolvendo as 

funções de base nacional da educação para a popularização da ciência, realizando 

o “Plano de Generalização da Educação Científica para Alunos” e organizando 

visitas a laboratórios de referência do estado em instituições de ensino superior, no 

sentido de promover o desenvolvimento da educação científica e tecnológica nos 

ensinos primário e secundário. 

Em paralelo, a DSEDJ apoia os alunos e os jovens, de forma diversificada, 

no planeamento das suas carreiras, disponibilizando informações e vagas para 

estágio nas indústrias relacionadas. Em 2022, os destinatários do planeamento da 

carreira incluirão os alunos do ensino secundário geral, através da realização, nas 

escolas, de workshops, para aumentar o autoconhecimento dos alunos, de modo a 

que possam planear os seus caminhos futuros, com antecedência, antes de 

escolherem estudar disciplinas literárias ou científicas. A DSEDJ também 

organiza alunos para visitarem instituições de ensino superior de Macau, serviços 

públicos e instituições privadas, de forma a aprofundarem os seus conhecimentos 

e interesses relativos a diferentes áreas de especialização, orientando os alunos do 

ensino secundário complementar para desenvolverem ao rumo das áreas de 

especialização relacionadas. Ao mesmo tempo, a DSEDJ irá continuar a reforçar o 
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aconselhamento ao prosseguimento dos estudos e o mecanismo de ligação entre as 

escolas de ensino não superior e as instituições de ensino superior, formando 

alunos com diferentes talentos que concluem o ensino secundário complementar, 

para criarem os quadros qualificados necessários para o desenvolvimento das 

indústrias diversificadas de Macau. O Governo da RAEM também disponibiliza 

diferentes planos de bolsas de mérito e de estudo, criando factores favoráveis para 

promover o prosseguimento dos estudos dos alunos nas áreas de especialização 

relacionadas. Entre as diversas bolsas, as bolsas especiais das “Bolsas de estudo 

para o ensino superior” do Fundo Educativo atribuem financiamento aos 

estudantes que frequentam cursos relacionados com as indústrias culturais e 

criativas, a medicina chinesa e dez cursos relativos às ciências e às tecnologias. 

Além disso, a fim de aproveitar, ainda mais, as funções do sistema de 

“Registo de Informações de Talentos”, melhorar a ligação com os seus 

utilizadores e atrair mais quadros qualificados para se registarem, a Comissão de 

Desenvolvimento de Talentos (CDT) irá proceder à alteração do sistema e, em 

colaboração com a DSEDJ, irá convidar, de forma estratégica e activa, estudantes 

excelentes de Macau, que prosseguem os seus estudos em instituições de ensino 

superior de diferentes regiões, a efectuarem o seu registo. Ao mesmo tempo, será 

reforçada a classificação das informações do sistema, para incluir a classificação 

dos sectores relacionados com as indústrias referidas no “2.º Plano Quinquenal” 

da RAEM” e o mecanismo de actualização dos dados dos utilizadores. No futuro, 

a CDT irá cooperar com as entidades públicas e privadas de Macau, para fornecer, 

aos quadros qualificados registados que se encontram a trabalhar ou a estudar no 

exterior, informações sobre o planeamento de carreira, as políticas da Grande Baía 

e a dinâmica do mercado, o regresso a Macau, os estágios e a articulação com o 

mercado de emprego, entre outras.  

Aos 2 de Setembro de 2022. 
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