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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. 

Deputado à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e após ter auscultado 

as opiniões da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Técnológico, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, da Direcção dos 

Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, dos Serviços de Saúde, 

do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, do Instituto de Acção 

Social, do Instituto Cultural e do Instituto do Desporto, a Comissão apresenta a 

seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pelo Senhor Deputado Ho Ion 

Sang, datada de 21 de Outubro de 2022, enviada a coberto do Ofício n.º 

999/E767/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 26 de Outubro de 2022, e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 27 de Outubro de 2022:  

O «Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin» (adiante designado por Projecto Geral) que visa 

construir um “novo lar” com facilidades de vida e emprego à população de Macau 

propõe medidas que motivam a população de Macau para trabalhar ou estabelecer 

o seu negócio na Zona de Cooperação Aprofundada. O Governo da RAEM, por seu 

lado, também, através do lançamento de políticas de incentivos, de implementação 

de acreditação para exercício de actividades em diversas áreas, de formação de 

quadros qualificados nas instituições do ensino superior, de intercâmbio e 

cooperação entre os quadros qualificados, entre outras, tem impulsionado a 

cooperação aprofundada entre Macau e Hengqin. 

Em relação ao exercício da profissão por parte dos profissionais de Macau no 

Interior da China, nos últimos anos, a China e a província de Guangdong têm vindo 
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a desenvolver com empenho trabalhos de certificação e acreditação mútua da 

qualificação profissional dos quadros de Hong Kong e Macau, para facilitar o 

exercício da respectiva profissão na Grande Baía e noutras regiões do Interior da 

China através da garantia de políticas. No Projecto Geral, destaca-se, a permissão 

de quadros qualificados dos sectores financeiro, construção civil, planeamento, 

design, entre outros, com acreditação para o exercício de actividades em Macau ou 

no exterior, para prestar serviços na Zona de Cooperação Aprofundada após 

comunicação e registo, bem como, incentiva os quadros profissionais da área de 

medicina com acreditação de exercício em Macau ou no exterior para obter a 

acreditação profissional para o exercício de funções no Interior da China. 

Actualmente, os quadros profissionais de Macau como o pessoal docente, 

médicos, médicos da medicina tradicional chinesa, dentistas, farmacêuticos, 

assistentes sociais, entre outros, podem conforme a regulamentação das respectivas 

entidades nacionais e qualificação profissional exercer a profissão no Interior da 

China. Quanto ao exercício de actividade dos farmacêuticos, o Governo da RAEM 

continuará a manter contactos estreitos com a Direcção dos Serviços de Assuntos 

de Subsistência e a Direcção dos Serviços de Assuntos Comerciais da Zona de 

Cooperação Aprofundada, para estudar as medidas facilitadoras no âmbito dos 

procedimentos e das formalidades para o exercício da actividade a curto prazo, bem 

como a autorização de farmacêuticos, farmacêuticos de medicina tradicional 

chinesa e ajudante técnico de farmácia com acreditação profissional de Macau para 

exercerem a profissão na Zona de Cooperação Aprofundada, e a regulamentação da 

actividade de formação dos profissionais, entre outros assuntos. No que diz respeito 

aos trabalhadores de estabelecimentos de comidas e bebidas, o Governo da RAEM 

assinou um acordo de cooperação em 2021, com os serviços de recursos humanos 

e acção social da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai, a fim de apoiar o 
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Instituto de Formação Turística, o Centro de Produtividade e Transferência de 

Tecnologia de Macau e o Centro de Formação de Culinária e de Serviços de 

Restauração da Federação das Associações dos Operários de Macau após 

comunicação e registo efectuado, as quais constituem, as primeiras instituições de 

formação de Macau reconhecidas como organizações de formação e classificação 

social pelas entidades do Interior da China, na organização de cursos de certificação 

de competências profissionais das áreas da restauração e dos cuidados pessoais. Em 

Agosto de 2022, Guangdong e Macau estabeleceram a “Estação de trabalho para 

avaliação de pessoal qualificado sob a cooperação Guangdong-Macau” na Zona de 

Cooperação Aprofundada, tendo implementado o projecto de cooperação “1 teste 

vários certificados”, sendo um modelo de avaliação regulado com padrões de 

avaliação de quadros qualificados das duas regiões e, ainda, promovido 

sucessivamente o mecanismo de autenticação de exames destinado às três 

profissões da hotelaria (empregado de mesa de restaurante, recepcionista e 

empregado do serviço de quarto) e respectiva plataforma. Além disso, sob 

cooperação entre Guangdong e Macau, promoveu-se o reconhecimento directo do 

certificado de técnicas profissionais de electricista de manutenção de nível 

elementar e intermédio, podendo o titular requerer o correspondente certificado do 

nível de competências profissionais do Interior da China. 

Por último, quanto aos profissionais de cultura e desporto, o Governo da 

RAEM presta apoio e incentiva os designers e quadros qualificados das áreas das 

artes e da literatura de Macau a deslocarem-se à Zona de Cooperação Aprofundada 

para intercâmbio e desenvolvimento profissional, bem como recolher, 

constantemente, informações sobre as necessidades de obtenção das qualificações 

para o exercício de actividades profissionais transfronteiriças. O Governo da RAEM 

motiva, ainda, os treinadores e árbitros de Macau a participarem em cursos de 
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formação organizados pelas federações asiáticas ou internacionais a fim de obterem 

a respectiva credenciação de reconhecimento internacional, por forma a aumentar 

as oportunidades para o exercício de funções de formador de respectivos programas 

desportivos em Macau e no Interior da China. 

No que concerne aos trabalhos de formação de quadros qualificados no ensino 

superior, em articulação com o rumo de desenvolvimento das indústrias emergentes, 

as instituições de ensino superior locais têm vindo a aperfeiçoar a concepção das 

disciplinas, tendo criado cursos de ensino superior no âmbito da medicina 

tradicional chinesa, gestão farmacêutica, tecnologia financeira, megadados, 

tecnologia inteligente, entre outros, e desenvolvido vários planos de formação 

conjunta com as suas congéneres do exterior. Mais recentemente, as instituições de 

ensino superior criaram, na Zona de Cooperação Aprofundada, centros de 

investigação, bases de demonstração indústria-educação-investigação e bases de 

formação, bem como organizaram várias alianças de instituições de ensino superior 

da Grande Baía, com vista a reforçar a formação e o intercâmbio de quadros 

qualificados e promover projectos de cooperação na área da investigação científica, 

etc., em virtude da formação de quadros qualificados para o desenvolvimento da 

Zona de Cooperação Aprofundada e da Pátria. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) lançou, neste ano, o “Plano de Desenvolvimento Profissional dos Jovens 

de Macau” para proporcionar-lhes oportunidades de prática profissional e de 

observação nos postos de trabalho, através da cooperação com as empresas e 

instituições. Além disso, a DSEDJ também apoia o plano de estágio para jovens de 

Macau, organizado pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona 

de Cooperação Aprofundada e pelos serviços públicos locais, e partilha, junto dos 

jovens, informações referentes à vivência na Grande Baía, às actividades culturais 
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e recreativas, ao emprego, ao empreendedorismo, às políticas relevantes, entre 

outras, por meio da “Plataforma de informações aos jovens sobre a Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau” e variadas actividades, no sentido de aprofundar 

o conhecimento dos jovens sobre o Projecto Geral e que aproveitem as respectivas 

oportunidades de desenvolvimento. Por sua vez, a partir de 2022, a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), em conjunto com a Direcção dos 

Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação Aprofundada, tem 

lançado os planos de estágio específicos do desporto electrónico e das finanças 

modernas, disponibiliza a página temática “Espaço de recrutamento dos residentes 

de Macau para o trabalho em Hengqin” e convida os empresários da Zona de 

Cooperação Aprofundada para participarem, na qualidade de expositor, na Feira de 

Emprego para Jovens, bem como, presta apoio aos cidadãos de Macau quanto à 

orientação para a escolha profissional consoante a sua própria situação. 

No futuro, o Governo da RAEM irá estudar, juntamente com a Zona de 

Cooperação Aprofundada, sobre a forma de fortalecimento da cooperação no 

âmbito da política de quadros qualificados. Concomitantemente, prestar-se-á apoio 

ao desenvolvimento de quadros qualificados na Zona de Cooperação Aprofundada 

por meio de uma educação de qualidade, consolidar-se-á a cooperação com as 

cidades da Grande Baía no âmbito do reconhecimento de técnicas profissionais, 

apoiar-se-á aos residentes de Macau para elevarem as suas competências e, ainda, a 

constituírem empresas e procurarem emprego na Grande Baía. 

Aos 18 de Novembro de 2022 

                       O Secretário-Geral, 

                       Chao Chong Hang 


