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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica 

de Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau, esta Direcção de 

Serviços apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei 

Chan U, de 12 de Agosto de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

834/E628/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 26 de Agosto de 2022 e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 26 de Agosto de 2022: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem 

implementado os conceitos governativos “Promover a prosperidade de Macau 

através da Educação” e “Construir Macau através da formação de talentos”, com 

vista a garantir o desenvolvimento sustentável do ensino superior de Macau. As 

instituições de ensino superior, em articulação com a diversificação adequada da 

economia de Macau e as necessidades de desenvolvimento da sociedade e das 

indústrias, têm desenvolvido as suas potencialidades e, nos últimos anos, criaram, 

gradualmente, novos programas curriculares com características próprias. Além 

disso, quatro laboratórios de referência do Estado e outros projectos científicos 

importantes também desenvolvem as suas potencialidades, formando, 

continuamente, talentos em diversas áreas, para Macau. 

Sob a premissa de garantir a prioridade de acesso dos estudantes ao ensino e 

a qualidade educativa das instituições de ensino superior de Macau, o Governo da 

RAEM continua a incentivar estas entidades a criarem mecanismos de 

funcionamento mais perfeitos e orientados para o mercado. Através do aumento 

adequado do número de estudantes, da optimização da estrutura da origem dos 

estudantes, da prioridade à consolidação das disciplinas, do desenvolvimento de 

cursos com características próprias e com orientação profissional, da promoção do 

desenvolvimento da relação entras as áreas de indústria-universidade-pesquisa, 
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bem como do aumento da eficiência e da flexibilidade do regime financeiro e do 

pessoal das instituições de ensino superior públicas, pretende-se promover o 

desenvolvimento do ensino superior, orientado para o mercado. A não inclusão do 

pessoal das três instituições de ensino superior públicas acima referidas no grupo 

de trabalhadores dos serviços públicos, no âmbito do controlo do número destes 

trabalhadores, contribuiu para que as instituições passassem a dispor, eficazmente, 

de diferentes tipos de profissionais, através do recrutamento de pessoal de 

excelência, de acordo com as suas necessidades reais, por exemplo, relativas às 

mudanças no número de estudantes, ao desenvolvimento da investigação 

académica e científica e ao aumento da competitividade, no recrutamento de 

pessoal profissionalizado. 

Com a optimização do ambiente e o consequente desenvolvimento do ensino 

superior, as instituições de ensino superior de Macau podem alcançar melhores 

resultados na formação de quadros qualificados, na investigação académica e 

científica e na elevação do reconhecimento internacional, o que contribui para 

atrair mais pessoas de todo o mundo para estudarem em Macau, bem como mais 

investigadores de excelência para realizarem intercâmbios académicos em Macau 

e, assim, desenvolver a investigação científica. Por outro lado, através do 

alargamento adequado da dimensão das instituições de ensino superior de Macau, 

pretende-se promover o desenvolvimento do mercado interno, contribuindo para a 

diversificação adequada da economia local. 

Nos últimos anos, a qualidade do ensino e o reconhecimento internacional 

das instituições de ensino superior de Macau têm vindo a aumentar. A 

Universidade de Macau e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau estão 

actualmente classificadas entre as 300 melhores do mundo, no Ranking Mundial 

de Universidades do Times Higher Education (THE). 8 cursos de licenciatura 

ministrados pelo Instituto de Formação Turística de Macau receberam a 

classificação “TedQual” pela Organização Mundial do Turismo das Nações 
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Unidas (na sigla inglesa UNWTO). O Governo da RAEM criou em 2018, pela sua 

importância, o regime de avaliação da qualidade do ensino superior e 

implementou-o, de modo a impulsionar o desenvolvimento, de forma ordenada, 

dos respectivos projectos de avaliação. Tendo em conta a aceitabilidade 

internacional dos resultados da avaliação e a possibilidade de recorrer a entidades 

reconhecidas a nível internacional para efectuarem a avaliação em Macau, as 

instituições podem, de acordo com a sua própria dimensão de desenvolvimento, 

características, necessidades, etc., contratar entidades independentes de avaliação, 

previamente aprovadas pela DSEDJ, de modo a garantir que satisfazem as 

exigências e assegurar a viabilidade dos resultados, maximizando, assim, a 

eficácia dos trabalhos de avaliação. Nos termos do Regulamento Administrativo 

n.º 17/2018 “Regime de avaliação da qualidade do ensino superior”, as dez 

instituições de ensino superior de Macau devem concluir a primeira “Auditoria da 

qualidade da instituição” até 2025. Actualmente, duas das instituições já 

concluíram o processo de “Acreditação da instituição” e quatro encontram-se a 

proceder ao mesmo. Caso fiquem acreditadas, as instituições podem pedir a 

isenção da auditoria de qualidade, nos termos do diploma acima referido. Por 

outro lado, a DSEDJ irá promover, de forma ordenada, a auditoria de qualidade 

das restantes instituições. O resumo do relatório dos projectos de avaliação 

concluídos pelas diversas instituições pode também ser consultado na página 

electrónica da DSEDJ. 

O Governo da RAEM, ao mesmo tempo que apoia e promove o 

desenvolvimento do ensino superior de Macau, orientado para o mercado, apoia 

também as instituições para garantirem a qualidade do seu ensino e promove a sua 

participação activa na construção da Grande Baía, de modo a desenvolver 

projectos conjuntos de formação com instituições de ensino superior de renome de 

outras regiões, reforçar os trabalhos nas áreas de indústria-universidade-pesquisa e 

de aplicabilidade dos resultados da investigação científica, aumentar a capacidade 

de robustez financeira das instituições, a rentabilidade dos custos e a 
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competitividade das mesmas. A DSEDJ continuará a manter contactos estreitos 

com as instituições de ensino superior, a fim de promover a intercooperação entre 

elas, a complementaridade das vantagens individuais e a partilha de recursos. 

Aos 8 de Setembro de 2022. 

 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


