
 

Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo  

do Ensino Superior de Macau (2021 – 2030) 

Perspectivas 

Aperfeiçoar-se-á o mecanismo de funcionamento, com base no mercado, para as 

instituições do ensino superior, acertando-se a base sólida para o desenvolvimento do ensino 

superior, de forma longa e completa. Para concluir a optimização das fontes de estudantes e 

da estrutura dos cursos, as instituições irão criar equipas, excelentes e com alta eficiência, 

compostas por docentes e investigadores profissionais, estabelecer o modelo de cooperação 

mais amplo e aumentar a qualidade de ministração de cursos, de modo a formar, para Macau 

e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau os quadros qualificados de alta qualidade, 

com sentimento de consenso nacional e responsabilidade social, e o desenvolvimento 

integral, físico e psicológico. 

Para acompanhar o posicionamento de desenvolvimento e a diversificação adequada 

das indústrias de Macau, criar-se-ão mais disciplinas de marca com caraterísticas do ensino 

superior, estabelecendo-se as bases dos quadros qualificados bilingues em chinês e 

português e de formação da educação turística da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau, formando-se um sistema do ensino superior com mais competitividade 

regional, e servindo de suporte forte, passo a passo, para a melhoria da sociedade. 

 

Objectivos Globais 

1. Criação da plataforma de formação dos quadros qualificados  

 Concretizar-se-á a natureza e o valor da formação dos quadros qualificados do ensino 

superior, impulsionando-se o avanço da sociedade, como pioneiro, formando-se as 

equipas dos quadros qualificados para construir, desenvolver e governar a sociedade, 

bem como garantindo o fornecimento dos mesmos, firmemente, para o futuro de 

Macau. 



 

 Prestar-se-á atenção à continuidade e integridade da educação, planeando a formação 

dos quadros qualificados com pragmatismo e uma visão de futuro. Dar-se-á ainda 

importância à qualidade didáctica, apoiando os estudantes para enfrentarem e se 

adaptarem ao futuro, aumentando a competitividade e interligando com a nova era. 

 

2. Criação da plataforma orientador de investigação académica e científica 

 Através do ajustamento e criação, constantes, das áreas de especialização dos cursos, 

desenvolver-se-ão o turismo, o bilinguismo em chinês e português e outros cursos 

privilegiados, e criar-se-ão os cursos de formação representativos e a base de reserva 

dos quadros qualificados, de modo a formar quadros qualificados fortes e apoios 

técnicos para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. 

 Planear-se-ão, de forma científica, a gestão e a organização do ensino superior, 

dar-se-á atenção à eficiência da formação dos quadros qualificados, à investigação 

científica e académica e à transformação do conhecimento em tecnologia, no sentido 

de combinar as necessidades da sociedade com o desenvolvimento económico, 

desenvolver as vantagens académicas e de investigação científica, reforçar a 

coordenação entre o sector académico e os sectores socioeconómico, industrial e 

comercial, optimizar o mecanismo de investimento e a eficiência do ensino superior, 

aperfeiçoar o ambiente para o desenvolvimento da carreira e mercado do ensino 

superior.  

 Criar-se-á uma marca especial no ensino superior e consolidando uma base para o 

ensino superior de Macau ligada, gradualmente, aos níveis regional e internacional. 

 Através da criação da plataforma de reunião regional e internacional, atrair-se-ão mais 

académicos excelentes para realizarem investigações em Macau. Aproveitar-se-ão as 

características da coexistência da cultura oriental e ocidental de Macau, e a boa 

atmosfera da cidade para viver e trabalhar, para promover o intercâmbio entre 

académicos e dinamizar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. 

 



 

3. Criação da plataforma para o desenvolvimento da RAEM 

 Dinamizar-se-ão, adequadamente, as vantagens como uma das regiões metropolitanas 

mundiais da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, defendendo-se a função das 

cidades centrais da Grande Baía como o motor nuclear. Através da coordenação e 

desenvolvimento das instituições do ensino superior de Macau, reforçar-se-á o 

impacto positivo ao desenvolvimento das regiões envolventes, criando-se uma rede 

importante do ensino superior dentro das regiões e tornando-se num centro regional do 

ensino superior com competitividade internacional. 

 Corresponder-se-á ao posicionamento de desenvolvimento de “Um Centro, Uma 

Plataforma, Uma Base” da RAEM, promovendo a internacionalização do ensino 

superior e desenvolvendo as vantagens de Macau, para construir as bases de formação 

regionais e internacionais da educação turística e dos quadros qualificados bilingues 

em chinês e português.  

 Desenvolver-se-ão as funções sociais das instituições do ensino superior, para além 

dos aspectos relacionados com a formação dos quadros qualificados, a investigação 

científica, os serviços sociais e a inovação da herança cultural, também assumir-se-ão 

as responsabilidades noutras áreas, tais como, a reserva dos quadros qualificados, a 

inovação tecnológica e a transformação dos conhecimentos, para se dirigir ao 

progresso social. 

 


