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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, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 18 de Novembro 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 1129/E868/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa, de 29 de Novembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo a 30 de Novembro de 2022: 

O Governo da RAEM integrou o “aproveitamento das oportunidades da 

cooperação regional para ampliar o espaço de desenvolvimento” nas Linhas 

Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau 

(2021-2030), como um dos rumos principais do desenvolvimento, para promover 

a participação activa das instituições de ensino superior de Macau na construção 

da Grande Baía Guangdong - Hong Kong - Macau. Nos últimos anos, as 

instituições de ensino superior de Macau reforçaram a cooperação com as 

instituições de ensino superior do exterior na implementação dos programas de 

formação conjunta, bem como criaram as “bases-modelos da indústria, da 

academia e da investigação”, e os centros de cooperação e as bases de formação 

na educação turística, na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 

Macau em Hengqin e nas outras cidades na Grande Baía, de forma a desenvolver a 

educação e a formação de quadros qualificados. Por exemplo, o “Zhuhai UM 

Science & Tecnology Research Institute” (base-modelo da indústria, da academia 

e da investigação criada pela Universidade de Macau em Hengqin) desenvolveu 

uma grande cooperação na investigação científica com empresas de renome, no 

sentido de construir um laboratório conjunto; a Universidade Politécnica de 

Macau criou a Academia de Enfermagem e ministrou o Curso de Licenciatura em 
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Enfermagem, em cooperação com o Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

de Pequim; o Instituto de Formação Turística de Macau criou cinco centros de 

cooperação na Grande Baía, desenvolvendo formações profissionais relacionadas, 

disponibilizando o “Sistema de Reconhecimento de Habilitações Profissionais 

(MORS)”, bem como integrando o “MORS” no programa de cooperação para a 

classificação de quadros qualificados, implementado em conjunto entre 

Guangdong e Macau com o modelo “1 teste vários certificados”, com vista a 

promover a formação dos quadros qualificados no sector de serviços da Grande 

Baía, o reconhecimento mútuo dos certificados e das qualificações, assim como a 

sistematização das normas de procedimento no trabalho; a Universidade de 

Ciência e Tecnologia de Macau também criou o “Zhuhai MUST Science and 

Tecnology Research Institute”, disponibilizando as sucursais de Hengqin dos seus 

dois laboratórios de referência do estado, para desenvolver a investigação na 

medicina, megadados e geografia de planetas, entre outros. Além disso, as 

instituições de ensino superior de Macau constituíram diversas alianças do ensino 

superior com as instituições de ensino superior na Grande Baía, para 

desenvolverem as vantagens disciplinares e aprofundarem a cooperação com as 

instituições de ensino superior em Guangdong, Hong Kong e Macau, na inovação 

de investigação científica, no intercâmbio académico e na formação de quadros 

qualificados, entre outros.  

Por outro lado, a política sobre a “admissão conjunta dos estudantes 

recomendados de Macau nos cursos de licenciatura das instituições do ensino 

superior do Interior da China” é elaborada pelo Ministério da Educação da 

República Popular da China, de acordo com as procuras dos quadros qualificados 

do País e da RAEM, e em consideração global com a situação objectiva das 
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instituições de ensino superior do Interior da China e dos estudantes de Macau. O 

Governo da RAEM tem vindo a prestar apoios adequados aos estudantes de 

Macau que têm necessidades de estudar no Interior da China. Actualmente, os 

estudantes de Macau que estudam no Interior da China podem continuar os seus 

estudos no Interior da China através do exame de “admissão conjunta de 

estudantes chineses residentes no estrangeiro, de Hong Kong, Macau e Taiwan aos 

cursos de licenciatura das instituições de ensino superior da China”, e da medida 

beneficiada do prosseguimento de estudos de “reconhecimento do resultado do 

Exame Unificado de Acesso às Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau 

para a candidatura às instituições de ensino superior comuns do Interior da 

China”. Nos últimos anos, o número das instituições de ensino superior 

participantes nesta medida e das vagas do recrutamento dos estudantes tem sido 

aumentado, oferecendo mais facilidades e escolhas de prosseguimento de estudos 

para os estudantes de Macau que estudam no Interior da China. O Governo da 

RAEM promove activamente o projecto de escola no “Novo Bairro de Macau” 

situado na Zona de Cooperação Aprofundada, e está a discutir com os serviços 

competentes do Interior da China, de forma a criar uma melhor condição do 

prosseguimento de estudos para os estudantes de Macau. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) aproveita os recursos do ensino profissional na Grande Baía, 

incentivando as escolas a organizarem os estudantes a deslocarem-se às bases de 

formação técnica-profissional da Grande Baía para aprendizagem e execução de 

actividades profissionais práticas, bem como aumentando a capacidade das 

tecnologias aplicadas, das ideias do empreendedorismo e da inovação dos alunos, 

através do intercâmbio com as escolas geminadas. A fim de alargar a cooperação e 
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o intercâmbio no ensino técnico-profissional, a DSEDJ irá promover e incentivar 

as escolas que ministram os currículos de ensino técnico-profissional para 

organizarem os estudantes a deslocarem-se à Zona de Cooperação Aprofundada e 

à Grande Baía, de forma a se inteirarem do planeamento de desenvolvimento, das 

bases de empreendedorismo e inovação e da situação de desenvolvimento das 

instituições e empresas relacionadas destas  duas regiões referidas, promovendo o 

desenvolvimento sustentável do ensino técnico-profissional e formando as 

quadros qualificados necessários para a diversificação adequada da sociedade e 

economia de Macau. 

Aos 16 de Dezembro de 2022. 
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Kong Chi Meng 

 


