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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Estudar, analisar e divulgar atempadamente as 

políticas para a juventude   

 

Como a “Política de Juventude de Macau (2012-2020)” termina em finais do 

corrente ano, o Governo lançou uma consulta pública sobre a “Política de Juventude 

de Macau (2021-2030)”, no sentido de optimizar, continuadamente, os trabalhos na 

área da juventude e delinear um novo plano de trabalho a médio e longo prazo. Em 

2016 e 2019, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) incumbiu 

instituições de investigação duma avaliação intercalar e duma avaliação de 

resultados, e ainda duma análise comparativa sobre o desenvolvimento dos jovens, 

com recurso a índices, de modo a rever os resultados alcançados. A política para a 

juventude abrange uma área vasta e vários serviços, e para apurar os resultados há 

que efectuar uma avaliação e seguir os referidos índices, bem como elaborar um 

plano de acção para os próximos 10 anos.  

Porém, dos documentos publicitados, apenas foi disponibilizado o relatório de 

avaliação intercalar sobre as políticas de juventude de Macau (2012-2020), portanto, 

dificilmente se consegue analisar os resultados na totalidade e conhecer o teor do 

relatório, com as opiniões da entidade investigadora, elaborado em 2019. Como as 

informações sobre o inquérito social aos índices dos jovens só estão disponíveis até 

2018 e ainda não foram publicadas as de 2020, não é possível fazer qualquer análise 

ou cruzamento de dados. Com o impacto da epidemia, este ano houve mudanças no 
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desempenho escolar, no mercado de trabalho e na saúde física e psicológica dos 

jovens, porém, não há informações sobre a situação. Mais, a não actualização dos 

inquéritos e investigações realizados depois de 2016 afecta, de alguma forma, a 

definição das políticas para a juventude (2021-2030), o que merece alguma atenção 

do Governo. 

 Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Quando é que vão estar concluídos a avaliação final e o relatório final 

sobre a “Política de Juventude de Macau (2012-2020)”? Para que a 

política corresponda à actual situação, como é que vai ser a sua 

articulação com os resultados da referida consulta?  

2. Quando vai estar concluída a investigação social sobre os índices dos 

jovens para 2020? E como se vai garantir a divulgação e actualização 

atempadas desses índices? 

3. Perante a pandemia e a contenção de despesas, vão ser canalizados 

recursos para investigações sobre os jovens, para o apuramento de 

dados científicos, com vista à eficaz implementação e contínua melhoria 

das políticas para a juventude?                   
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