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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Optimizar o Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de 

Credenciação dos Quadros Qualificados 

 

Sob o impacto da epidemia, a economia de Macau continua estagnada, e a taxa 

de desemprego dos residentes atingiu já os 4 por cento, sendo a situação de 

subemprego bastante vulgar. Neste contexto, o Governo deve apressar o passo para 

a formação de talentos, formando gradualmente líderes dos diversos sectores e 

profissionais para as quatro indústrias, e, aliás, deve também ajudar os residentes 

com necessidade a encontrarem emprego e a transformarem-se, daí a concretização, 

com a maior brevidade possível, do objectivo da primeira fase da diversificação 

adequada da economia, da promoção do emprego dos residentes e da sua ascensão 

profissional. 

O Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos 

Quadros Qualificados, lançado pelo Governo em 2017, tem vindo a desempenhar um 

papel positivo na obtenção, por parte dos residentes, de qualificações profissionais 

em determinados domínios. A partir de 2021, foram acrescentados dois prémios, isto 

é, um prémio para a área das “Finanças Modernas” e um para a “Tecnologia da 

Informação”, tendo sido obtidos bons resultados. No entanto, segundo algumas vozes 

da sociedade, o referido programa ainda tem espaço para melhorias. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 
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1.  Segundo alguns residentes, estes esperam que o Governo possa, tendo em conta 

as características e as regras de cada uma das quatro indústrias principais, lançar 

planos de estímulo para os quadros qualificados das importantes indústrias 

diversificadas, nomeadamente, medicina tradicional chinesa, investigação e 

desenvolvimento científico e tecnológico, produção de alta qualidade, e convenções, 

exposições e comércio culturais, a fim de incentivar os residentes em causa a obterem 

certificados profissionais de qualificação. O que é que o Governo pensa fazer para 

incentivar os residentes a obterem o certificado de qualificação para as outras três 

indústrias importantes? 

2. Segundo algumas opiniões da sociedade, espera-se que o Governo pondere 

alargar o âmbito de cobertura do Catálogo do Prémio de Exames de Credenciação 

Sectoriais, para incluir, por exemplo, os enfermeiros-auxiliares de idosos, os 

acompanhantes pós-parto, os mecânicos dos elevadores e os instrutores das escolas 

de condução, etc., por forma a fornecer profissionais para os diversos sectores de 

Macau que se debatem com falta de mão-de-obra. O Governo vai ponderar sobre as 

sugestões acima referidas? 

3. Segundo alguns residentes, o Exame de Línguas Estrangeiras e os Exames de 

Credenciação Sectoriais contribuem para aliviar, a curto e médio prazo, os problemas 

de emprego e de mudança de emprego. No entanto, o valor actual dos respectivos 

prémios é fixado de forma uniformizada, ou seja, só 1000 patacas, o que é um valor 

bastante baixo, sendo, aliás, apenas atribuído para as certificações de nível mais 

elevado. O Governo deve tomar como referência o caso das “Finanças Modernas”, 

definindo, num mesmo sector, prémios de montantes diferentes, consoante os níveis 
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dos certificados, por exemplo, no caso dos electricistas, classificar-se-iam nos níveis 

elementar, intermédio e avançado, com prémios de valor diferente, no sentido de 

incentivar os residentes a continuarem a desenvolver-se nas áreas profissionais, o 

que pode contribuir para a reconversão profissional dos residentes que se encontram 

em situação de desemprego e subemprego. Vai fazê-lo? 

 

10 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


