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Informações gerais sobre o prosseguimento de estudos 



1. Base de Dados dos Quadros 

Qualificados do Ensino Superior 

Informações gerais sobre o prosseguimento de estudos 

https://www.dses.gov.mo/hetdb/pt/index.html
https://www.dses.gov.mo/hetdb/pt/index.html


Situação actual dos quadros qualificados 
• Através das informações fornecidas pelos beneficiários do 

programa “Subsídio para Aquisição de Material Escolar a 
Estudantes do Ensino Superior”, obter, anualmente, 
informações sobre os cursos e o período de graduação dos 
estudantes em Macau e em todo o mundo. 

 

Base de Dados dos Quadros Qualificados do Ensino Superior 

https://www.dses.gov.mo/hetdb/pt/hr_curr_main.html


N.º estimado de graduados das diversas áreas de 
especialização, de 2020 a 2022 

Nota: O n.º de pessoas na tabela acima é compilado com base nos dados de estudantes elegíveis no programa “Subsídio para 
Aquisição de Material Escolar a Estudantes do Ensino Superior no ano lectivo de 2018/2019”, incluindo o n.º de estudantes 
locais que prosseguiram os seus estudos em Macau e outras regiões/países. Prevê-se que o ano de graduação seja fornecido 
pelos estudantes. 

Educação
Arte e

Humanidades

Ciências Sociais,

Jornalismo e

Informação

Comércio,

Administração e

Direito

Ciência

Tecnologias da

Informação e

Comunicação

Engenharia,

Produção e

Construção

Agricultura,

Silvicultura,

Pesca e

Veterinária

Higiene e Bem-

estar

Sector de

Serviços

2020 646 1,225 871 2,581 298 315 580 22 1,033 1,146

2021 513 1,061 668 1,814 207 222 461 22 962 828

2022 494 866 607 1,434 147 243 378 22 874 809
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N.º estimado de graduados das diversas áreas de especialização, de 2020 a 2022 



Oferta de Quadros Qualificados 

• Todos os anos se realiza a “Pesquisa sobre a Intenção do 
Prosseguimento de Estudos e do Emprego dos Recém-
graduados do Ensino Superior de Macau” e o “Inquérito de 
acompanhamento de um ano após a graduação dos 
estudantes do ensino superior de Macau”, no sentido de 
recolher informações sobre o prosseguimento de estudos, 
vontade profissional e a situação de empregabilidade dos 
estudantes graduados, incluindo dados sobre a percentagem 
de emprego, a percentagem do emprego em diversos 
sectores, a proporção de estudantes que permanecem em 
Macau ou regressam a Macau para trabalhar. 

 

Base de Dados dos Quadros Qualificados do Ensino Superior 

https://www.dses.gov.mo/hetdb/pt/hr_supply_main.html


Base de Dados dos Quadros 
Qualificados do Ensino Superior 
(antes de 2014) 

Relatórios de estudo que enumeram as 
necessidades futuras de quadros 
qualificados de diferentes sectores ou 
especialidades, incluindo as áreas do 
emsino, enfermagem, hotelaria, 
convenções e exposições, tecnologias de 
informação, assistência social, 
contabilidade, engenharia, tradução, etc.  

a partir de 2014 

Demanda de Quadros Qualificados 
Comissão de Desenvolvimento de 
Talentos 
(a partir de 2014) 
Lista de demanda de quadros 
qualificados 
Sectores do Jogo, Hotelaria, Restauração, 
Comércio a retalho, Convenções e 
Exposições, Finanças, Construção civil, 
Motoristas profissionais, Ensino, etc. 

Índice de escassez de quadros 
qualificados 
Sectores do Jogo, Hotelaria, Restauração, 
Comércio a retalho, Convenções e 
Exposições, Finanças, Construção civil, etc. 

Base de Dados dos Quadros Qualificados do Ensino Superior 

https://www.dses.gov.mo/hetdb/pt/hr_need_main.html
http://www.scdt.gov.mo/pt-pt/planeamento-e-avaliacao/demanda-de-telentos-em-carencia/


A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude publica, anualmente, 
 o “Relatório sucinto sobre o prosseguimento de estudos dos graduados 
 do ensino secundário complementar de Macau” 
a. A taxa de prosseguimento de estudos e a taxa de acesso à Universidade dos graduados do 

ensino secundário complementar do ensino regular de Macau, nos últimos três anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano lectivo 

N.º de graduados 

do ensino 

secundário 

complementar 

N.º de estudantes 

que continuam os 

seus estudos 

Taxa de 

prosseguimento de 

estudos 

N.º de estudantes 

que frequentam 

cursos do ensino 

superior 

Taxa de acesso à 

Universidade 

2016/2017 4,718 4,511 95.61% 4,320 91.56% 

2017/2018 4,677 4,440 94.93% 4,343 92.86% 

2018/2019 4,231 4,090 96.67% 3,971 93.85% 

Dados de referência de outros serviços públicos 

https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.jsp?id=8493&langsel=P


b. Distribuição de disciplinas dos cursos de bacharelato ou licenciatura frequentados 
pelos graduados do ensino secundário complementar do ensino regular de Macau, 
nos últimos três anos lectivos 
 

Higiene e Bem-

estar

Comércio e

Economia

Humanidades,

Ciências Sociais

e Jornalismo

Educação

Turismo,
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2016/2017 801 775 468 424 550 339 271 166 209 116 108 19 74

2017/2018 806 757 449 516 524 305 275 211 196 73 107 25 99

2018/2019 715 669 469 468 420 306 266 204 189 118 97 11 39

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
ss

o
a

s

Nota: As informações fornecidas referem-se às do “Relatório sucinto sobre o prosseguimento 
de estudos dos graduados do ensino secundário complementar de Macau”, divulgadas 
anualmente pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 



2. Prestação de informações sobre o 

prosseguimento de estudos e de 

serviços de consulta 

Partilha de informações do prosseguimento de estudos 



Centro dos Estudantes do Ensino Superior 

• A página electrónica divulga oportunamente as 
diversas informações úteis sobre o 
prosseguimento de estudos e o emprego para 
os estudantes consultarem. 

• Foram disponibilizados, no total, 24 capítulos 
sobre o prosseguimento de estudos e outros 
livros e revistas relacionados com o 
planeamento da carreira profissional de 
diferentes regiões e países. 

• Organização de uma equipa para fornecer 
serviços de consultoria para estudantes que 
pretendem prosseguir os seus estudos e 
respectivos encarregados de educação. 

Prestação de informações sobre o prosseguimento de estudos e 
de serviços de consulta 

https://www.dses.gov.mo/cees/zh_tw/index.html
https://www.dses.gov.mo/cees/pt/index.html


Studentblog do “Blog para Estudantes do Ensino 
Superior de Macau 
• Na página electrónica ou na aplicação estão disponíveis os postos de 

informações sobre o prosseguimento de estudos dos seus associados, 
as actividades sobre o prosseguimento de estudos e o emprego, bem 
como as respectivas informações, podendo ser colocadas  questões 
aos antigos alunos ou dadas diferentes informações sobre o 
prosseguimento de estudos. 

• Através do correio electrónico e Facebook, são distribuídas 
informações sobre o desenvolvimento industrial de Macau aos 
estudantes locais e do exterior. 

Prestação de informações sobre o prosseguimento de estudos e 
de serviços de consulta 

https://studentblog.dses.gov.mo/Map/UniversitiesMap
https://studentblog.dses.gov.mo/pt


Plataforma de Serviços para Bolsas de Mérito, Bolsas de 
Estudo, Bolsas-empréstimo e Apoios Financeiros atribuídos 
pelos Serviços Públicos 

• Podem, através desta plataforma, ser obtidas, de forma 
abrangente, informações sobre os diversos tipos das bolsas 
de mérito, das bolsas de estudo, das bolsas-empréstimo e 
dos apoios financeiros dos serviços públicos no âmbito do 
ensino superior, bem como os requisitos de candidatura e 
os serviços necessários para o tratamento das formalidades. 

• Ao preencher os itens da candidatura, pode, de acordo com 
a situação concreta, através da função de articulação do 
sistema da plataforma de serviços, fazer uma escolha mais 
adequada. 

 

Prestação de informações sobre o prosseguimento de estudos e 
de serviços de consulta 

https://www.bolsas.gov.mo/pt


升學資訊分享 

3. Actividades de prosseguimento de 

estudos e de emprego 

Partilha de informações do prosseguimento de estudos 

https://www.dses.gov.mo/cees/pt/activityReview.html


Sessões de Esclarecimento sobre o Prosseguimento 
de Estudos em diversos países/regiões e sobre os 
Exames Públicos 
• A partir de 2012, realizam-se anualmente, entre Janeiro e 

Março, sessões de esclarecimento sobre as informações do 
prosseguimento de estudos e os exames públicos. 

• Foram convidados representantes de consulados ou 
organizações oficiais, provenientes de países como Canadá, 
Austrália, Reino Unido, Espanha, Coreia, Portugal, França, 
Japão, Áustria, Nova Zelândia, Alemanha e Estados Unidos 
da América para darem informações sobre os cursos de 
ensino superior nas suas regiões ou países. 

• Foram, ainda, convidadas várias entidades para prestarem 
esclarecimentos sobre os exames internacionais, como por 
exemplo: IELTS, TOEFL, TOEIC, SAT, PTE e GCE A-Level. 

Actividades de prosseguimento de estudos e de emprego 



Sessões de Esclarecimento sobre o Prosseguimento de 
Estudos em diversos países/regiões e sobre os Exames 
Públicos 

Actividades de prosseguimento de estudos e de emprego 



Sessão de Partilha e de Esclarecimento sobre Inovação e 
Empreendedorismo 

Actividades de prosseguimento de estudos e de emprego 



Actividades de conversação on-line 

 

• Desde 2012, foram convidados representantes do Governo da 
RAEM e da Assembleia Legislativa, de diferentes áreas, para 
dialogar com os estudantes, permitindo-lhes conhecer o 
desenvolvimento da RAEM e dos diversos sectores. 

• Foram apresentados temas e áreas profissionais como Finanças 
Modernas, Serviços de Correios e Telecomunicações, Plataforma 
Sino-Lusófona, Aviação Civil, Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, Fiscalização do Sector do Jogo, Cooperação 
Regional, Acolhimento Protocolar e Assuntos Externos, Centro 
Mundial de Educação e Formação Turística, Ciência e Tecnologia, 
Educação Física, Serviços Sociais, Indústrias Culturais, 
Diversificação Económica, Jornalismo, Engenharia, Concorrência 
entre Quadros Qualificados e as Necessidades Sociais, Artes e 
Criatividade Cultural, Turismo, Direito, Enfermagem, Função 
Pública, etc. 

Actividades de prosseguimento de estudos e de emprego 

https://studentblog.dses.gov.mo/pt/chatroom/ChatRoomList


Reforço dos contactos e da comunicação 

 
Foi criado um grupo de comunicação. Para casos 
em que se verifique, por exemplo, alteração nas 
funções dos docentes de aconselhamento nas 
diversas escolas secundárias, ou novos docentes 
de acompanhamento,  a comunicação é feita 
entrando em contacto com o pessoal de gestão do 
referido grupo. 


