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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, após consulta 

realizada à Universidade de Macau, ao Instituto Politécnico de Macau e ao 

Instituto de Formação Turística de Macau, apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 23 de Novembro de 2021, 

enviada a coberto do ofício n.º 175/E114/VII/GPAL/2021 da Assembleia 

Legislativa, de 2 de Dezembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 2 de Dezembro de 2021: 

De acordo com as perspectivas constantes nas «Linhas Gerais do 

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

2030)», o Governo da RAEM vai incentivar as instituições de ensino superior 

locais a criar disciplinas-chave e vantajosas, bem como a participar activamente 

na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, fazendo 

intercâmbios e cooperando com as suas congéneres estrangeiras. Nos últimos 

anos, as instituições de ensino superior locais têm reforçado a cooperação com 

instituições do exterior na implementação de planos de formação conjunta de 

quadros, de modo a aumentarem a eficiência na formação de talentos. 

Quanto à formação de quadros inovadores, a Universidade de Macau vai 

promover a integração de disciplinas de Humanidades, Ciências e Tecnologia, 

desenvolver disciplinas que se encontrem em posição vantajosa e envolvam duas 

ou mais áreas profissionais, nomeadamente, em âmbitos como Ciência Cognitiva 

e Cerebral, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Robótica, Arte e Design,  

Inovação Financeira, Turismo Inteligente, entre outros. A par disso, a 

Universidade de Macau já criou, na Ilha de Henqin, a Base de referência de 

integração da indústria, da academia e da investigação, na qual foram já iniciados 

alguns eventos e onde a reserva de quadros de diferentes níveis tem estado, 

também, a ser alvo de incremento. 

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) criou, em cooperação com o Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim, a Academia de Enfermagem e o 
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Curso de Licenciatura em Enfermagem, no sentido de cultivar talentos na área da 

enfermagem para o desenvolvimento da Grande Baía. Além disso, o IPM criou 

também, em parceria com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong 

e o Instituto de Educação Profissional e Contínua da Universidade de Hong Kong, 

a “Aliança para o Ensino da Língua Portuguesa na Grande Baía”, com vista a 

promover a cooperação académica com as instituições de ensino superior da 

Grande Baía. Com base na plataforma “Campus da Grande Baía”, o IPM tem 

assinado acordos de intercâmbio com instituições do ensino superior da Grande 

Baía, tais como a Universidade Normal do Sul da China, a Universidade de 

Estudos Estrangeiros de Guangdong, entre outras, incentivando, desta maneira, os 

alunos a fazerem intercâmbios e a estudarem nestas instituições. 

O Instituto de Formação Turística de Macau (IFTM) está a preparar 

activamente um curso de mestrado que integra Tecnologia Inteligente e Turismo, 

no intuito de formar mais profissionais com novas competências para o sector. 

Aliás, desde 2001, o IFTM tem vindo a disponibilizar a formação e o exame de 

credenciação de licenças destinado ao “Sistema de Reconhecimento de 

Competências Técnicas de Macau” (em inglês: MORS). Nos últimos anos, e após 

ter estabelecido 5 centros de cooperação na Grande Baía, além de disponibilizar 

ao sector local as respectivas acções de formação, o IFTM tem também 

promovido sistematicamente este tipo de trabalhos na Grande Baía, cultivando, 

desta forma, formadores principais para os seus parceiros do Interior da China, e 

desempenhando um papel importante na formação de quadros da área do Turismo. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) tem sempre atribuído uma elevada importância ao desenvolvimento 

profissional do pessoal docente, disponibilizando, de forma contínua, diferentes 

tipos de acções de formação, no propósito de constituir equipas de docentes mais 

profissionais. No ano lectivo de 2020/2021, ofereceu, ao pessoal docente, várias 

acções de formação, num total de cerca de 240.000 horas. Aliás, com o objectivo 

de reforçar os conhecimentos do pessoal docente de Macau sobre o 

desenvolvimento da educação na Grande Baía, as culturas pedagógicas e a 

situação da educação nas cidades da Grande Baía, a DSEDJ já realizou, desde o 
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ano lectivo de 2008/2009, 24 acções de formação relacionadas com o intercâmbio 

educativo entre as cidades da Grande Baía, que proporcionaram perto de 800 

vagas, num total de 9000 horas. A partir do ano lectivo de 2020/2021, foi inserida 

nos planos de formação para novos docentes uma parte para aprendizagem e 

intercâmbio, em que os formandos, após concluírem a aprendizagem teórica, são 

levados a cidades da Grande Baía para visitas e intercâmbios. Em articulação com 

o desenvolvimento da cooperação, na área da educação, com a Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, a DSEDJ vai continuar a manter, de forma activa, 

contactos com instituições pedagógicas da Grande Baía, para discutir o 

estabelecimento de relações de cooperação mais estreitas e permanentes, de modo 

a criar mais oportunidades de intercâmbio profissional entre o pessoal docente de 

ambas as partes.       

O Governo da RAEM tem apoiado e promovido, constantemente, a 

cooperação educativa e o intercâmbio entre escolas, instituições, pessoal docente e 

alunos de Macau e das cidades da Grande Baía; desde 2005, a DSEDJ tem 

também promovido, activamente, o estabelecimento de geminações entre escolas e 

instituições de Macau e do Interior da China; até Novembro de 2021, foram 

geminados 174 pares de escolas de Macau e das cidades da Grande Baía. A 

DSEDJ vai continuar a apoiar as escolas e as instituições locais no 

desenvolvimento de actividades diversificadas, no âmbito dos intercâmbios 

educativos, através do “Plano de Intercâmbio entre Escolas Geminadas”, do 

Fundo de Desenvolvimento Educativo. Vai, também, continuar a acompanhar a 

situação da pandemia, organizando grupos de alunos para deslocação à Grande 

Baía para aprendizagem e intercâmbio, caso as condições o permitam; 

coincidentemente, considerando a possibilidade de existirem mudanças na 

pandemia, a DSEDJ está sempre preparada para desenvolver actividades online, 

no sentido de alargar os horizontes dos alunos.    

 

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

Guangdong e Macau em Hengqin» (“Projecto Geral”) salienta que se deve 

acelerar a construção do projecto “Novo Bairro de Macau”, que vai articular-se 
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com Macau em termos de serviços públicos, sistemas de segurança social, 

educação, cuidados de saúde, serviços sociais, entre outras áreas relacionadas com 

a vida da população. No projecto “Novo Bairro de Macau” está prevista a 

construção de uma escola, a concluir em 2023, que vai conferir habilitação 

académica equivalente à de Macau e onde os residentes de Macau terão admissão 

prioritária. A DSEDJ vai coordenar a construção desta escola com as autoridades 

competentes e apoiar a entidade titular da escola em conformidade com os 

regulamentos de exploração estipulados pelo Interior da China, em matérias 

relativas a terrenos com finalidade educativa, forma de exploração, financiamento, 

destinatários da admissão, programação curricular, materiais didácticos, planos 

pedagógicos, recrutamento de pessoal docente e a outras vertentes. 

De momento, em conformidade com as leis e os regulamentos vigentes, os 

profissionais de Hong Kong e Macau credenciados nos respectivos exames 

nacionais de qualificação profissional são autorizados a exercer a sua actividade 

no Interior da China, o que integra a Grande Baía. No que concerne ao exercício 

de actividades docentes, de acordo com os regulamentos do Ministério da 

Educação, os alunos de Macau, que frequentam cursos de professores nas 

instituições de ensino superior do Interior da China e satisfazem os requisitos de 

qualificação, podem receber directamente a credenciação docente reconhecida no 

Interior da China. A DSEDJ vai continuar a fomentar a participação de alunos e 

docentes locais nos exames de qualificação docente do Interior da China.  

Aos 15 de Dezembro de 2021. 

 

  O Director, 

Lou Pak Sang 

 

 

 


