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Formulário de recolha de opiniões e sugestões 

do Regime de Captação de Quadros 

Qualificados 

Dados de contacto*  

Designação da 

associação ∕  

Nome individual 

 

Meios de Contacto Telefone: E-mail: 

Pretende manter a 

confidencialidade 

da identidade 

 Sim 

 Não 

Data de 

apresentação 
               dia    mês    ano 

 

* Não é obrigatório preencher os dados de contacto, os quais só serão utilizados, caso 

necessário, para entrar em contacto com V. Ex.a, para confirmar ou complementar 

determinados conteúdos contidos no formulário. Todos os dados pessoais recolhidos serão 

tratados nos termos da Lei n.o 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais). 
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Opiniões / Sugestões 

1. Objectivos de captação de quadros qualificados 

1.1  
Concorda que o Governo da RAEM integre quadros qualificados necessários 

para se articular com o desenvolvimento social? 

 

Sim (esclarecer melhor): 

 

 

Não (indicar os motivos): 

 

 

Não tenho opinião 

2. Proposta do Governo da RAEM sobre a criação de uma nova estrutura 

responsável pelo Regime de Captação de Quadros Qualificados, a fim de 

estabelecer um regime de captação de quadros qualificados aberto, justo e 

científico 

2.1 Considera apropriada a criação da Comissão de Apreciação e Recomendação 

para a Captação de Talentos como órgão máximo de apreciação, que se 

responsabiliza pela apreciação de candidaturas e apresentação do resultado ao 

Chefe do Executivo para decisão? 

Sim (esclarecer melhor): 

 

 

Não (indicar os motivos): 

 

 

Não tenho opinião 
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Opiniões / Sugestões 

2.2 Considera apropriado que a avaliação e a atribuição de pontuação relativas à 

captação de quadros qualificados de diversas áreas sejam efectuadas por 

respectivos grupos de avaliação da Comissão de Desenvolvimento de Talentos? 

Sim (esclarecer melhor): 

 

 

Não (indicar os motivos): 

 

 

Não tenho opinião 

 

2.3 Tem outras opiniões/sugestões acerca da configuração da estrutura do Regime 

de Captação de Quadros Qualificados e respectivas competências? 

Não 

Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 
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Opiniões / Sugestões 

3. Programas de implementação do Regime de Captação de Quadros Qualificados 

3.1  Tipos de quadros qualificados a adquirir 

3.1.1  Concorda com a captação dos “quadros altamente qualificados” apresentado 

no documento de consulta? 

Sim 

Não (indicar os motivos): 

 

Não tenho opinião 

3.1.2  Concorda com a captação dos “quadros de excelência” apresentado no 

documento de consulta? 

Sim  

  Não (indicar os motivos): 

 

  Não tenho opinião 

3.1.3  Concorda com a captação dos “quadros altamente especializados” 

apresentado no documento de consulta? 

Sim 

  Não (indicar os motivos): 

 

  Não tenho opinião 
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Opiniões / Sugestões 

3.1.4  Tem outras opiniões/sugestões acerca dos tipos de quadros qualificados a 

adquirir? 

Não 

Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 

 

 

3.2  Quotas para a captação de quadros qualificados 

3.2.1  Concorda com os factores de ponderação das quotas para a captação 

apresentados no documento de consulta? 

Sim 

Não (indicar os motivos): 

 

Não tenho opinião 

3.2.2  Tem outras opiniões/sugestões acerca das quotas para o captação? 

Não 

Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 
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Opiniões / Sugestões 

3.3  Apresentação da candidatura e o mecanismo e processo de classificação 

referente à captação de quadros qualificados 

3.3.1  

 

Considera adequados os diversos “factores de ponderação” apresentados no 

documento de consulta? 

Sim (esclarecer melhor): 

 

 

Não (indicar os motivos): 

 

 

Não tenho opinião 

 

3.3.2  Concorda com os requisitos básicos da candidatura em relação à idade, grau 

de licenciado, competência linguística, meios de subsistência, registo 

criminal e factores de segurança como factores a ponderar na apreciação da 

admissibilidade dos candidatos?  

Sim 

Não (indicar os motivos): 

 

  Não tenho opinião 
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Opiniões / Sugestões 

3.3.3  Tem outras opiniões/sugestões sobre o estabelecimento do “mecanismo de 

classificação” do documento de consulta? 

Não 

Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 

 

 

4. Outros 

4.1  Considera adequada que “os candidatos admitidos devem continuar a preencher 

os requisitos e condições dos programas, para que a sua renovação da 

autorização de residência seja concedida” proposto no documento de consulta? 

Sim 

Não (indicar os motivos): 

 

Não tenho opinião 
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Opiniões / Sugestões 

4.2  Para além das medidas facilitadoras referidas no documento de consulta, 

considera que é necessário propiciar mais medidas de facilitação ou benefícios, 

como no aspecto fiscal, com vista a atrair quadros qualificados para Macau? 

Não 

  Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 

 

 

4.3  Tem outras opiniões/sugestões respeitantes às diversas partes da criação do 

“Regime de Captação de Quadros Qualificados”? 

Não 

Sim (apresentar as suas opiniões/sugestões): 

 

 

 

 

 Agradecemos as suas opiniões válidas! 


