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Resposta à interpelação escrita apresentada pela  

Deputada à Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng 

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, apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sra. Deputada Wong Kit Cheng, de 10 de Fevereiro de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 183/E139/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 17 de Fevereiro de 2022 e recebida, pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo, em 18 de Fevereiro de 2022: 

O Governo da RAEM tem seguido o princípio da aplicação do erário público 

de forma aberta, transparente e razoável, tendo estabilizado o investimento em 

recursos educativos e apoiado o desenvolvimento saudável do ensino superior de 

Macau. As três instituições públicas de ensino superior, a Universidade de Macau, 

a Universidade Politécnica de Macau e o Instituto de Formação Turística, adiante 

designadas por “três instituições públicas”, antes do ajustamento das propinas, 

procederam a vários estudos, a uma avaliação prudente e uma abordagem 

aprofundada, em articulação com o progresso social, entre outros factores, 

realizaram uma consideração geral e, deste modo, de acordo com os regulamentos, 

os órgãos competentes das instituições aprovaram o aumento. Além disso, o 

respectivo ajustamento das propinas não afectou os alunos que já iniciaram os 

seus estudos, e os antigos alunos continuam a pagar as propinas, de acordo com a 

tabela de propinas do ano em que iniciaram os estudos, até à sua graduação. Para 

atenuar a influência do ajustamento de propinas sobre os novos alunos e suas 

famílias, durante a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, 

as três instituições públicas lançaram, durante dois anos consecutivos, a medida de 
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redução de parte das propinas, uma única vez, para novos alunos locais, em cursos 

de licenciatura, como uma forma de subvenção. No futuro, o Governo da RAEM 

vai incentivar as instituições a aperfeiçoarem a estrutura de cobrança, por um lado, 

vai ponderar, de forma científica e razoável, a organização do ajustamento das 

propinas e, por outro lado, vai criar regimes e condições para acrescentar outros 

meios de receita, para além das propinas, assegurando a distribuição de recursos 

financeiros estáveis para o ensino superior de Macau, bem como o seu 

desenvolvimento saudável, empenhando-se na prestação de uma educação de 

excelência. 

De acordo com as diferentes necessidades dos alunos, o Governo da RAEM 

disponibiliza, por um lado, vários tipos de bolsas de mérito e de estudos, no 

sentido de os apoiar, enquanto residentes de Macau, a prosseguirem os estudos 

superiores e, por outro lado, através do “Subsídio para aquisição de material 

escolar a estudantes do ensino superior”, presta apoio na aquisição de material 

escolar. O Fundo de Acção Social Escolar, através das “Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior”, apoia e encoraja os alunos de Macau a prosseguirem cursos 

superiores, e as referidas bolsas incluem bolsas-empréstimo, bolsas de mérito, 

bolsas especiais e bolsas extraordinárias. No sentido de apoiar os alunos com 

dificuldades na frequência escolar, em consequência das dificuldades económicas 

do agregado familiar, de acordo com o “Regulamento de concessão de bolsas de 

estudo para o ensino superior”, para além de se poderem candidatar a bolsa-

empréstimo, no prazo de candidatura fixado anualmente, podem, ainda, apresentar 

a candidatura a bolsa-empréstimo desse ano lectivo fora de prazo, ou seja, até ao 

último dia útil de Fevereiro de cada ano. A par disso, as três instituições públicas 

dispõem de vários tipos de bolsas de mérito e de estudos, de forma a encorajar os 
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alunos com excelente classificação, assim como apoiar aqueles com dificuldades 

económicas. 

Além disso, o Governo da RAEM disponibiliza, em termos de regime, 

condições de desenvolvimento mais flexíveis às instituições de ensino superior, a 

fim de solucionar as despesas de investigação científica das instituições públicas e 

de restrição do uso plurianual do subsídio para investigação científica, no sentido 

de proporcionar espaços de desenvolvimento mais vastos ao pessoal de 

investigação, reforçar o dinamismo do pessoal nos trabalhos neste campo, 

fomentar o desenvolvimento da indústria-academia-investigação das instituições, 

e criar regimes e condições favoráveis para as instituições públicas gerarem 

receitas através dos trabalhos nas três áreas. 

Aos 4 de Março de 2022. 

 

  

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng  

  

 

 

 

 

 


