
                  

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

教  育  及  青  年  發  展  局  

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude  

 

 

1 
 

(Tradução) 
 

 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de 

Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado José Maria Pereira Coutinho, de 

11 de Janeiro de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 086/E65/VII/GPAL/2022 

da Assembleia Legislativa de 20 de Janeiro de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 24 de Janeiro de 2022:  

O Governo da RAEM atribui grande importância ao desenvolvimento do 

ensino superior, tendo implementado, em 2018, o regime de avaliação da 

qualidade do ensino superior, que estabeleceu um mecanismo de garantia da 

qualidade para todas as instituições e cursos de ensino superior de Macau. Nos 

últimos anos, a dimensão do ensino superior de Macau tem vindo a aumentar, 

sendo os seus níveis de ensino e investigação científica reconhecidos a nível 

regional e internacional. Várias instituições de ensino superior de Macau figuram 

em rankings internacionais de universidades e cursos.  

A Universidade de Macau (UM), o Instituto Politécnico de Macau (IPM) e o 

Instituto de Formação Turística de Macau (IFTM) (adiante designados por três 

instituições de ensino superior públicas) têm vindo a seguir o princípio da 

elevação da qualidade do ensino e da utilização racional dos recursos públicos. 

Para assegurar um desenvolvimento sustentável das três instituições de ensino 

superior públicas, é necessário garantir a estabilidade na distribuição de recursos 

financeiros, pelo que, nos últimos anos, o investimento financeiro na melhoria da 
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qualidade do ensino tem aumentado, de forma contínua, tendo em conta que as 

propinas dos cursos de licenciatura para estudantes locais não sofrem um aumento 

há mais de 10 anos antes do ano lectivo de 2020/2021, o que resulta num encargo 

financeiro com os estudantes, muito mais elevado do que o rendimento obtido 

através das propinas. Por exemplo, no ano lectivo de 2020/2021, o custo, per 

capita, com os estudantes, foi 5 a 8 vezes superior ao das propinas. Recentemente, 

as três instituições de ensino superior públicas aumentaram, em simultâneo, as 

propinas para estudantes locais e do exterior, o que veio contribuir para a redução 

da diferença entre os custos, per capita, com os estudantes e os rendimentos 

provenientes das propinas, optimizando a colocação de recursos internos e 

garantindo o desenvolvimento estável das instituições a longo prazo. Antes de 

ajustarem as propinas, as três instituições de ensino superior públicas procederam 

à análise de vários aspectos, bem como, realizaram avaliações prudentes e estudos 

profundos, em articulação com o desenvolvimento da sociedade, entre outros 

factores, tendo o resultado, posteriormente, sido submetido à apreciação e 

aprovação da própria entidade competente, tal como estipulado nos estatutos. De 

facto, após os ajustamentos das referidas propinas, ainda subsiste uma diferença 

relativamente grande entre o rendimento obtido com as propinas e o investimento 

nos custos, per capita, com os estudantes, sendo o nível de aumento de propinas 

para os estudantes de Macau mais baixo do que para os estudantes do Interior da 

China e internacionais. 

Os ajustamentos das propinas não vão afectar os estudantes que já se 

encontrem a frequentar os cursos nas três instituições, sendo as suas propinas 

pagas de acordo com o esquema em vigor no ano em que os mesmos entraram no 

ensino superior e até à conclusão dos cursos. No intuito de reduzir o impacto 
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causado pelo ajustamento durante o período da epidemia de pneumonia causada 

pelo novo tipo de coronavírus, para novos estudantes e respectivas famílias, as 

três instituições de ensino superior públicas lançaram, ao longo de dois anos 

consecutivos, medidas de isenção parcial do pagamento de propinas, uma única 

vez, para os novos estudantes locais que se encontravam a frequentar cursos de 

licenciatura. Ao mesmo tempo, as três instituições de ensino superior públicas 

disponibilizam diferentes tipos de bolsas de mérito e de estudo, para motivarem os 

estudantes com desempenho excelente e apoiarem aqueles com dificuldades 

económicas.  

O Governo da RAEM lançou também várias medidas, nomeadamente, a 

atribuição de bolsas de mérito, de estudo e bolsas-empréstimo, o “Subsídio para 

aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior” e o “Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, com vista a apoiar e incentivar 

os estudantes de Macau a prosseguirem os estudos, com habilitações mais 

elevadas, aumentando a sua competitividade, evitando, o mais possível, que a 

oportunidade de acesso à educação seja prejudicada por factores económicos da 

família. No que diz respeito à implementação da política de baixo valor das 

propinas no ensino superior de alguns países, é necessário tomar em consideração 

as condições de suporte, tais como as taxas sobre os contribuintes locais, o 

sistema financeiro e o bem-estar social, etc., não sendo adequado comparar a 

racionalidade das cobranças dos diversos países e regiões apenas tendo por base o 

valor das propinas. No futuro, o Governo da RAEM continuará a estabilizar o 

investimento na educação e a assegurar a colocação estável de recursos 

financeiros e desenvolvimento saudável do ensino superior, empenhando-se em 

formar e reservar quadros qualificados para a Pátria e para a RAEM. 
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Aos 10 de Fevereiro de 2022. 

 

 

  O Director, 

Kong Chi Meng 

  

 

 

 

 

 

 


