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Dados estatísticos do registo de informações de talentos  

INTRODUÇÃO 

  O Sistema de Registo de Dados de Talentos foi criado em Julho de 2014 e em 

Dezembro de 2016 foi actualizado, aceitando a inscrição de todos os residentes de 

Macau com idade igual ou superior a 15 anos. Os inscritos, além de nele preencherem 

os seus dados pessoais, podem indicar o seu local de residência actual, as habilitações 

académicas e a experiência profissional, bem como certificações e qualificações 

profissionais. Os que já tenham participado nos estágios ou programas de prémios 

organizados por esta Comissão, encontrarão essa participação ou certificações obtidas 

preenchidas automaticamente pelo sistema. Os dados inscritos no sistema permitem ao 

Governo da RAEM ter registos objectivos que servem de base para a definição das 

correspondentes políticas e medidas. Por outro lado, aos inscritos que estão fora de 

Macau e que indicam os seus meios de contacto, poderão ser prestadas, de forma 

atempada, pertinentes informações sobre actividades relacionadas a realizar em Macau. 

 

Características dos dados estatísticos: 

1. Os dados estatísticos reportam-se a todas as informações inscritas no sistema desde 

a data da criação da sua conta e são apresentadas de forma acumulada; 

2. O sistema só procede à verificação automática da identidade dos inscritos que são 

residentes de Macau; 

3. Para garantir a segurança dos dados fornecidos pelos inscritos, o sistema e os dados 

não dispõem de qualquer intercomunicação com outra instituição e encontram-se 

colocados num servidor com vários níveis de encriptação; 

4. Os dados apresentados são pontuais, ficando a sua actualização a cargo do inscrito; 

5. A actualização dos dados pessoais (habilitações académicas, experiência 

profissional/qualificação profissional) permite à Comissão melhor conhecer as 

capacidades e as necessidades dos inscritos, podendo, desta forma, facultar-lhes 

informações com maior precisão. 
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Dados estatísticos – até às 23H59 do dia 27 de Abril de 2022 

1. Estatística do número dos registados 

1.1 Número estatístico dos registados por local de residência actual e sexo  

Totalizam 17.317, os residentes registados no Sistema de Registo de Dados de 

Quadros Qualificados, respectivamente 8.909 do sexo masculino e 8.408 do sexo 

feminino, representando, em termos percentuais 51,45% e 48,55%. De entre os 

registados, 14.537 são residentes em Macau, significativamente 83,95% do número 

total (vide Quadro abaixo).  

Quadro da distribuição por sexo e local de residência dos registados 

 
Todos os registados 

(percentagem) 

Residentes em Macau 

(percentagem) 

Residentes fora de 

Macau (percentagem) 

Sexo masculino 8.909 (51,45%) 7.319 (49,65%) 1.590 (57,19%) 

Sexo feminino 8.408 (48,55%) 7.218 (50,38%) 1.190 (42,81%) 

Total  17.317 (100,00%) 14.537 (83,95%) 2.780 (16,05%) 

Nota: Existem 11 inscritos que são residentes de Macau, mas dos quais desconhecemos a idade. 

 

1.2 Distribuição por local de residência actual dos registados 

De entre os registados, contam-se 14.537 pessoas, representando 83,95% da 

totalidade. 

    Quadro geral da distribuição por local de residência actual dos registados 

 Macau Hong Kong 
Interior da 

China 
Taiwan, 
China 

EUA 
Reino 
Unido 

Total 14.537 993 829 284 180 146 

 Austrália Portugal Canadá Japão Cingapura 
Outros 
locais 

Total 119 57 57 25 23 67 

(outros locais incluem: Coreia do Sul, França, Holanda, Alemanha, Suécia, Tailândia, 

Finlândia etc) 
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1.3  Número dos registados por grupos etários 

   Dos registados acima mencionados, a idade média é de 34,56 anos, com uma 

mediana de 32,95 anos.  

 

Gráfico: Distribuição por grupo etário e local de residência dos registados 
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2. Estatística de experiência profissional 

No âmbito de experiência profissional, de entre os 14.537registados com 

residência em Macau, 8.863 pessoas efectuaram o registo das respectivas experiências 

profissionais, correspondente a 63,97% da totalidade. Os registados que residem fora 

de Macau totalizam 2.780 pessoas, dos quais, 1.749 pessoas registaram a experiência 

profissional, correspondente a 63,17%. 

2.1 Itens de experiência profissional: (unidade: número de pessoas)  

Itens registados Residentes em Macau  Residentes fora de Macau  

0 item 5.674 (39,03%) 1.024 (36,83%) 

1 item 5.714 (39,31%) 1.174 (42,23%) 

2 itens 1.486 (10,22%) 260 (9,35%) 

3 itens 789 (5,43%) 139 (5,00%) 

4 itens ou mais 874 (6,01%) 183 (6,58%) 

Total 14.537 (100,00%) 2.780 (100,00%) 

 

2.2 Distribuição por dimensão das empresas onde foram obtidas experiências 

profissionais  

O número total dos registos de experiência profissional é de 18.800 casos, sendo 

o número dos registados que residem em Macau de 15.704 pessoas, das quais, 6.273 

pessoas concentram-se, principalmente, em empresas com mais de 500 trabalhadores, 

representando 39,95% do número total dos registados com residência em Macau. As 

proporções dos restantes registados que trabalham em empresas de diferentes 

dimensões são semelhantes, ocupando, respectivamente, 9,54% a 16,26%, valores 

estes muito aproximados. O total dos registados que residem fora de Macau, perfaz 

3.096 casos, representando os 1.400 casos dos que trabalham em empresas com mais 

de 500 pessoas a mais elevada proporção, uma taxa de 46.48% da totalidade. 

Número dos registados que residem em Macau correspondente às empresas de 

diferentes dimensões onde foram adquiridas as experiências profissionais (unidade: 

caso de registo) 
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Dimensão da 

empresa 

≤10 

pessoas 

11-50 

pessoas 

51-100 

pessoas 

101-200 

pessoas 

201-500 

pessoas 

≥501 

pessoas 
Total 

Número  1.592 2.453 1.427 1.471 2.082 5.932 14.957 

percentagem 10,60% 16,26% 9,54% 9,74% 13,91% 39,95% 100% 

 

Número dos registados que residem fora de Macau correspondente às empresas de 

diferentes dimensões onde foram adquiridas as experiências profissionais (unidade: 

caso de registo) 

Dimensão da 

empresa 

≤10 

pessoas 

11-50 

pessoas 

51-100 

pessoas 

101-200 

pessoas 

201-500 

pessoas 

≥501 

pessoas 
Total 

Número  321  497  277  240  322  1.439  3.096  

percentagem 10,37% 16,05% 8,95% 7,75% 10,40% 46,48% 100% 

 

2.3 Distribuição por actividades económicas (unidade: caso de registo) 

De entre os 14.537 registados com residência em Macau que efectuaram os 15.705 

registos das respectivas experiências profissionais, os primeiros três sectores laborais 

são: sector do jogo, educação, hoteleiro, representando uma percentagem de 33,69%.  

Ordem  

Residentes em Macau Residentes fora de Macau 

Sector a que pertence o 

talento registado  

 Caso de 

registo 
percentagem 

Sector a que pertence o 

talento registado  

Caso de 

registo 
percentagem 

1 Educação 1.891 12,04% Educação 438 13.77% 

2 Sector do jogo 1.882 11,98% Sector financeiro 407 12.80% 

3 Sector hoteleiro 1.518 9,67% Assistência médica e social 316 9.94% 

4 
Administração pública e 

assuntos de segurança social 
1.499 9,54% 

Serviços relacionados com 

as tecnologias informáticas 
239 7.52% 

5 Sector financeiro 1.009 6,42% Sector de construção civil 164 5.16% 

6 Assistência médica e social 886 5,64% Indústrias de fabricação 163 5.13% 

http://telecommunications.ctt.gov.mo/web/pt/telecomhistory


- 6 - 

 

7 Sector da venda a retalho 865 5,51% 
Administração pública e 

assuntos de segurança social 
144 4.53% 

8 Sector de construção civil 836 5,32% 
Outras actividades não 

especificadas 
127 3.99% 

9 
Serviços relacionados com as 

tecnologias informáticas 
714 4,55% 

Sector do Jornalismo e 

comunicação 
119 3.74% 

10 
Outras actividades não 

especificadas 
564 3,59% Sector da venda a retalho 110 3.46% 

11 Actividades comunitárias 543 3,46% 
Serviços profissionais da 

construção civil 
98 3.08% 

12 Transportes e armazenagem 389 2,48% Transportes e armazenagem 94 2.96% 

13 
Sector de restauração e 

bebidas 
369 2,35% 

Outros serviços industriais e 

comerciais 
85 2.67% 

14 
Serviços profissionais da 

construção civil 
292 1,86% Sector hoteleiro 80 2.52% 

15 Sector de comunicações 259 1,65% Sector de comunicações 73 2.30% 

16 
Outros serviços industriais e 

comerciais 
262 1,67% Serviços contabilísticos 69 2.17% 

17 Indústrias de fabricação 243 1,55% 
Serviços publicitários e de 

design especializado 
54 1.70% 

18 
Serviços publicitários e de 

design especializado 
245 1,57% 

Serviços de investimento e 

de gestão de imóveis 
52 1.64% 

19 
Serviços de investimento e de 

gestão de imóveis 
238 1,52% Serviços de advocacia 51 1.60% 

20 
Sector de abastecimento de 

água, electricidade e gases 
216 1,38% 

Sector de restauração e 

bebidas 
48 1.51% 

21 Serviços contabilísticos 204 1,30% Sector do jogo 45 1.42% 

22 
Sector do Jornalismo e 

comunicação 
176 1,12% Serviços individuais 42 1.32% 

23 Sector da venda por grosso 151 0,96% 
Sector de abastecimento de 

água, electricidade e gases 
42 1.32% 

24 Serviços de advocacia 129 0,82% Actividades comunitárias 41 1.29% 
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25 Serviços individuais 129 0,82% Sector da venda por grosso 37 1.16% 

26 Sector de Convenções e 

Exposições 
112 0,71% Turismo 24 0.75% 

27 Turismo 84 0,53% 
Sector de Convenções e 

Exposições 
18 0.57% 

Total  15.705 100,00%  3.180 100.00% 

 

3. Estatística de habilitações académicas 

3,1 Distribuição por habilitação académica (unidade: caso de registo) 

Ordem 

Residentes em Macau Residentes fora de Macau 

Grau de habilitação 
académica 

caso de 
registo 

percentagem 
Grau de habilitação 

académica 
caso de 
registo 

percentagem 

1 Licenciatura 7.805 57,83% Licenciatura 1.575 49,30% 

2 Mestrado 2.378 17,62% Mestrado 836 26,17% 

3 
Ensino secundário 

complementar 750 5,56% 
Certificado ou 

diploma 192 6,03% 

4 
Certificado ou 

diploma 613 4,54% Doutoramento 141 4,41% 

5 Outras* 555 4,11% Outras* 115 3,60% 

6 Bacharelato 489 3,62% Bacharelato 105 3,29% 

7 
Curso complementar 

de licenciatura 309 2,29% 
Ensino secundário 

complementar 98 3,07% 

8 
Diploma/certificado 

de pós-graduação 268 1,99% 
Diploma/certificado 

de pós-graduação 66 2,07% 

9 Doutoramento 244 1,81% 
Curso complementar 

de licenciatura 41 1,28% 

10 
Diploma de 
associado 85 0,63% 

Diploma de 
associado 26 0,81% 

Total  13.496 100,00%  3.195 100,00% 

* “Outras” referem-se a habilitações académicas não especificadas dos registados, tais 

como: ensino primário ou ensino secundário geral, etc,  

http://www.scdt.gov.mo/pt-pt/planeamento-e-avaliacao/directorio-da-escassez-de-talentos/
http://www.scdt.gov.mo/pt-pt/planeamento-e-avaliacao/directorio-da-escassez-de-talentos/


- 8 - 

 

 

Entre os registados que residem em Macau e fora de Macau, os que detêm 

habilitações académicas de licenciatura e mestrado ocupam os dois lugares cimeiros, 

representando em termos percentuais uma proporção elevada, As percentagens de 

talentos registados com grau de habilitação académica ao nível de licenciatura ou 

Bacharel ou grau superior segundo os locais de residência, em Macau ou fora de Macau 

são, respectivamente, 75,45% e 75,47%,  

3,2 Distribuição por habilitação académica das especialidades do ensino superior: 

(unidade: caso de registo) 

Disciplinas especializadas 
Residentes em Macau Residentes fora de Macau Número total 

das habilitações 

académicas  caso de registo  percentagem caso de registo percentagem 

Comércio e gestão 3.134 26,08% 692 23,98% 3.826 

Ciências Humanas 1.213 10,10% 222 7,69% 1.435 

Ciências sociais e do 
comportamento 968 8,06% 232 8,04% 1.200 

Serviços individuais 893 7,43% 73 2,53% 966 

Ciências de engenharia e 
sector de engenharia 872 7,26% 279 9,67% 1.151 

Saúde 814 6,77% 260 9,01% 1.074 

  Formação de docentes 
e ciências de educação 689 5,73% 93 3,22% 782 

Ciências da computação 633 5,27% 197 6,83% 830 

Direito 463 3,85% 90 3,12% 553 

Artes 457 3,80% 124 4,30% 581 

Ciências de arquitectura e 
engenharia de construção 387 3,22% 193 6,69% 580 

Jornalismo e Ciências da 
Informação 386 3,21% 43 1,95% 429 

Ciências da vida 216 1,80% 101 3,50% 317 
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Ciências da natureza 200 1,66% 106 3,67% 306 

Serviços sociais 146 1,22% 21 0,73% 167 

Ciências da matemática e 
estatística 153 1,27% 79 2,74% 232 

Fabricação e 
transformação  78 0,65% 33 1,14% 111 

Serviços de transporte 83 0,69% 18 0,62% 101 

Gestão da indústria do 
jogo 79 0,64% 1 0,03% 80 

Agricultura, silvicultura e 
pescas 50 0,42% 8 0,28% 58 

Patrimônio cultural 49 0,41% 2 0,07% 51 

Protecção ambiental 32 0,27% 18 0,62% 50 

Serviços de segurança  13 0,11% 0 0,00% 13 

Veterinária 7 0,06% 1 0,03% 8 

Total 12.015 100,00% 2.886 100,00% 14.901 

★ Alguns registados proporcionaram apenas as suas habilitações académicas, faltam 

informações das disciplinas especializadas,  
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4. Estatística de certificados 

4,1 Situação do registo de certificados 

O número total de pessoas com registo de certificados é de 7,685, com uma taxa de 

registo de 44,38%; as taxas de registo dos residentes em Macau e dos residentes fora 

de Macau são aproximadas, em termos percentuais 44,30% e 44,78% respectivamente, 

As médias dos itens registados são , respectivamente, 1,76 e 1,51,  

Número de pessoas com registo de certificados e dos itens de certificados  

 Todos dos 
registados 

Residentes em 
Macau 

Residentes fora 
de Macau 

Pessoas sem registo de certificados 9,632 8,097 1,535 

Pessoas com registo de certificados 7,685 6,440 1,245 

Número total dos registados 17,317 14,537 2,780 

Número de item dos certificados 

registados 13,216 11,332 1,884 

Média dos itens registados por cada 

pessoa 1,72 1,76 1,51 

4,2 Distribuição das áreas de certificados  

4,2,1 Distribuição por área de certificados dos registados (contém apenas os quatro 

primeiros lugares, Unidade: caso de registo) 

Áreas dos 

certificados 

Comércio, gestão e 

finanças 

Línguas, 

culturas e 

literaturas 

Sector de engenharia 

e reparação 

Tecnologia da 

informação 

Número total 

dos certificados  
1,690(28,28%) 1,539(25,75%) 1,244(20,82%) 778(13,02%) 

 

 

4,2,2, Certificados em diferentes áreas (contém apenas os titulares dos cinco primeiros 

lugares) 
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Comércio, gestão e finanças Línguas, culturas e literaturas 

LCCI Book-keeping/Book-keeping and Accounts/Accounting Putonghua Shuiping Cechi 

Certificado técnico-profissional de Macau: Administrador de 

instalaçõe-Nível superior 
IELTS (General Training Test /Academic Test) 

Certified Practising Accountant Australia (Australia CPA) TOEIC Listening & Reading Test 

Certificado técnico-profissional de Macau/Certificado FM 

Essentials : Administrador de instalaçõe- Técnico 
Japanese-Language Proficiency Test, JLPT 

Certificado técnico-profissional de Macau: A licença de agente 

imobiliário 

Centro de Avaliação de Português Língua 

Estrangeira, CAPLE 

 

Sector de engenharia e reparação  Tecnologia da informação  

Certificado técnico-profissional de Macau: Electricista de 

manutenção e reparação (Nível intermédio) 
Cisco - CCNA 

Certificado técnico-profissional de Macau: Electricista de 

manutenção e reparação (Nível básico) 
ITIL Foundation 

Certificado técnico-profissional de Macau/Certificado técnico-

profissional Nacional :Electricista (Nível superior) 
Cisco - CCNP 

Certificado técnico-profissional de Macau: Instalador de 

equipamentos elétricos (Nível básico) 
Microsoft Office Specialist 2010/2013 

Certificado técnico-profissional de Macau/Certificado técnico-

profissional Nacional :Electricista (Técnico) 
Microsoft - MCITP 

 

Indústria de Catering e Culinária Turismo, hotelaria, convenções e exposições 

Certificado técnico-profissional de Macau: Chefe de 

cozinha chinesa (aptidão do nível intermédio) 
Certified in Exhibition Management 

Certificado técnico-profissional de Macau:Chefe de 

cozinha ocidental (aptidão do nível intermédio) 
Certificado em gestão de turismo 

Certificado técnico-profissional de Macau: Chefe de 

pastelaria ocidental (aptidão do nível intermédio) 
Certificado de passeio turístico 

Servsafe® food protection manager certification Certificado de gestão de hotel 

Certificado técnico-profissional de Macau: Chefe de 

pastelaria chinesa (aptidão do nível intermédio) 
UFI-Exhibition Management Degree (EMD)  

 

4,3 Distribuição por item de registo dos certificados  
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Item de registo 1 item 2 itens 3 itens 4 itens ou mais Total  

Residentes em Macau 

(pessoas) 
4.373  870  389  808  6.440  

Residentes fora de 

Macau (pessoas) 
859  194  79  113  1.245  

Total (pessoas) 5.232  1.064  468  921  7.685  

 

 


