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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Ponto de situação da execução dos “Objectivos do desenvolvimento das 

mulheres” 

 

 Na reunião comemorativa do 25.º aniversário da Conferência Mundial sobre 

Mulheres em Pequim, realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) 

no ano passado, o Presidente Xi Jinping proferiu um discurso importante, salientando 

que “há ainda um longo caminho a percorrer e muito mais trabalho a ser feito para 

construir um mundo onde as mulheres estejam livres de discriminação e para criar 

uma sociedade inclusiva. Vamos continuar a trabalhar em conjunto para acelerar a 

realização da igualdade de género e promover o desenvolvimento da causa das 

mulheres em todo o mundo.” Enquanto região administrativa especial do País, Macau 

tem a responsabilidade de implementar, em conjunto com o País, o desenvolvimento 

da causa das mulheres, e não deve deixar de promover a igualdade de género em 

Macau. 

 Os trabalhos no âmbito da igualdade de género têm verificado progressos 

significativos desde o retorno de Macau à mãe-pátria. Despois de vários anos de 

concretização e discussão, desde a Comissão Consultiva para os Assuntos das 

Mulheres, criada pelo Governo em 2005, até ao actual Conselho para os Assuntos 

das Mulheres e Crianças, foi formulado o Plano “Objectivos do desenvolvimento das 

mulheres”, finalizado em 2019, que veio contribuir para se traçar uma direcção clara 

do desenvolvimento da causa das mulheres em Macau. Segundo o referido Plano, 

este é o ano da transição dos objectivos de desenvolvimento a curto prazo para os 

objectivos de desenvolvimento a médio prazo. No Relatório das LAG para o corrente 
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ano, o Governo revela que, durante este ano, vão ser concluídas as restantes oito 

medidas a curto prazo e vão ser lançadas vinte e cinco medidas a médio prazo, assim, 

a sociedade tem grandes expectativas em relação quer à implementação dos 

objectivos quer aos resultados a alcançar.   

 É de notar que a meta dos “Objectivos do desenvolvimento das mulheres” é a 

“Igualdade de Género e Desenvolvimento Global”. Para alcançar esta meta, o 

Governo deve estar mais consciencializado acerca da transversalização da 

perspectiva de género na definição das políticas públicas e na prestação de serviços, 

e deve, em particular, assumir a liderança nesta matéria, para que as mulheres 

possam ser plenamente protegidas nas diversas vertentes sociais. O Conselho para 

os Assuntos das Mulheres e Crianças já concluiu a elaboração da lista preliminar de 

verificação sobre a “Transversalização da perspectiva de género”, que foi aplicada, a 

título experimental, nos serviços públicos subordinados ao Instituto de Acção Social 

(IAS). A população espera que o projecto-piloto seja concluído o mais rápido possível, 

para que a referida lista possa ser, depois das devidas avaliação e optimização, 

aplicada num maior número de serviços públicos, e até em organismos e empresas 

sociais, em prol da construção de um “belo lar” assinalado pela igualdade de género.   

 

  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. No ano passado, o Governo implementou seis medidas de curto prazo, 

constantes dos “Objectivos do desenvolvimento das mulheres”, incluindo a 

promoção da nomeação de mais mulheres para posições de liderança, a 

educação para a igualdade de género, a aprendizagem permanente para as 

mulheres, a educação pública sobre a medicina estética e os cuidados de saúde, 

a promoção do princípio da igualdade salarial entre mulheres e homens e os 
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estudos sobre a criação de mecanismos especiais de garantia para as grávidas 

e puérperas que trabalham por turnos. Quais foram os trabalhos e os resultados 

dos estudos em concreto? 

2. No ano passado, a lista de verificação relativa à “Transversalização da 

perspectiva de género” foi aplicada, a título experimental, nos serviços públicos 

subordinados do IAS. Quais foram os resultados? Quando é que a lista vai ser 

aplicada nos diversos serviços públicos? Quanto à legislação e definição de 

políticas, há que ter ainda mais em conta as diferenças reais entre os dois sexos, 

e que se estar verdadeiramente consciencializado em relação à igualdade de 

género no decorrer da definição das políticas. Quando é que isso vai ser possível? 

3. A concretização da igualdade de género é responsabilidade comum de toda a 

sociedade, e a cooperação entre o Governo e o público contribuirá para a criação 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento das mulheres. Relativamente à 

divulgação e concretização dos “Objectivos do desenvolvimento das mulheres”, 

o Governo deve aproveitar o poder das associações para reforçar quer os 

conhecimentos da sociedade sobre esses objectivos quer a sua participação na 

respectiva execução. Como é que o Governo vai fazê-lo?   

 

29 de Janeiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


