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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Vai ser ajustada a proporção das vagas nas creches para as crianças de 

diferentes idades? 

 

As inscrições para as 41 creches subsidiadas já estão abertas. Segundo o 

Instituto de Acção Social (IAS), com a descida da taxa de natalidade registada nos 

últimos anos, a procura dos serviços a meio tempo diminuiu, portanto, as creches 

subsidiadas vão cancelar esses serviços e aumentar, correspondentemente, 300 

vagas para os serviços a tempo inteiro. Além disso, este ano, existem cerca de 6 mil 

crianças com 2 anos, um número que corresponde mais ou menos às vagas 

oferecidas pelas creches subsidiadas, e como a estas ainda se juntam as 

disponibilizadas pelas creches privadas, o total de vagas chega a cerca de 10 mil, por 

isso, o IAS entende que se trata de um número suficiente, não tendo por isso planos 

para criar mais creches.  

Contudo, as vagas para as crianças com menos de 2 anos são poucas, o que 

deixa muitos pais bastante angustiados. Devido à epidemia, os trabalhadores 

domésticos não residentes não conseguem vir para Macau, e nem todas as famílias 

conseguem suportar o salário, mais elevado, dos do Interior da China, assim, se as 

crianças não conseguirem entrar nas creches, a pressão dos pais vai aumentar. O 

Governo salienta várias vezes que as crianças com menos de 2 anos precisam de um 

único cuidador, para conseguirem criar uma relação afectiva positiva com os pais e 

familiares, portanto, não têm necessariamente de ir para a creche. Contudo, a 

realidade é que são muitas as famílias em que ambos os cônjuges trabalham ou 

trabalham por turnos, os pais não têm tempo para cuidar dos filhos e os avós também 

não podem tomar conta dos netos, pois ainda não se reformaram ou já não têm 
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capacidade para o fazer, portanto, os pais têm necessidade de pôr as crianças na 

creche. 

Compreende-se que é melhor serem os pais e os familiares a tomar conta das 

crianças, por estas se encontrarem num período crucial para o desenvolvimento de 

relações afectivas, mas alguns pais entendem que as crianças têm mais cuidados, 

convívio e adaptação à vida em grupo nas creches. A capacidade de adaptação das 

crianças é forte, e as creches contribuem bastante para o seu crescimento e para 

aliviar a pressão dos pais, basta que estes e as próprias crianças se preparem bem 

psicologicamente antes da entrada na creche.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. No passado, qual era a situação das vagas para as crianças com menos de 2 

anos nas creches subsidiadas e não subsidiadas? Essas vagas conseguiram 

satisfazer as necessidades dos residentes? 

2. Atendendo à epidemia, após a conclusão das inscrições deste ano, o Governo 

deve avaliar e analisar a situação, ajustando adequadamente a proporção das vagas 

para as crianças de diferentes idades. Quando as necessidades das crianças com 2 

anos estiverem satisfeitas, o Governo vai aumentar as vagas para as crianças com 

menos de 2 anos?  
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