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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Como criar um ambiente para proteger o desenvolvimento saudável dos 

jovens? 

De acordo com os dados estatísticos relativos aos casos de ofensa contra jovens 

por profissionais da área da educação, nos últimos três anos, registaram-se os 

seguintes: 

Ano Casos Data 

Tipo de 
profissionais da 

educação 
envolvidos [1] 

Conteúdo dos casos 

2020 3 
25/10/2020 

Instrutor de centro 
de explicações 

Um instrutor a tempo parcial de um centro de 
explicações foi detido por abuso sexual de 
quatro alunas do ensino primário  

22/09/2020 
Instrutor de centro 
de explicações 

Um responsável de um centro de explicações 
com antecedentes de abuso sexual de crianças 
foi detido, por ter filmado em segredo na casa 
de banho feminina de uma escola 

14/06/2020 Docente de escola 
Um professor de Educação Física foi detido por 
abuso sexual de uma aluna 

2019 1 
13/12/2019 Docente de escola 

Suspeita-se de que um docente se suicidou por 
amor e morreu após acender carvão dentro de 
uma pensão  

2018 4 
21/11/2018 

Instrutor de centro 
de explicações 

Cinco alunos foram alvo de abuso sexual por 
um instrutor de um centro de explicações 

10/10/2018 
Instrutor de centro 
de explicações 

Suspeita-se de que duas raparigas tenham sido 
alvo de abuso sexual e foi detido um instrutor 
de actividades recreativas com 78 anos 

29/06/2018 Professor  
Um professor universitário foi detido por abuso 
sexual de uma aluna do Interior da China 

11/05/2018 
Trabalhador de 
escola 

Um trabalhador filipino de um infantário foi 
suspeito de abuso sexual de uma menina de 4 
anos, tendo metido o seu dedo em xxx … 

Na opinião de alguns cidadãos, o Governo tem recorrido a diversos meios para 

promover a educação sexual junto das escolas, dos encarregados de educação e 

dos alunos, no sentido de elevar a sua consciência de autoprotecção, mas parece 
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que todos negligenciam um aspecto importante: como é que se pode prevenir e evitar 

o surgimento de situações caóticas, em que profissionais da área da educação 

ofendem alunos, incluindo crianças, uma vez que, segundo as informações 

constantes do mapa supramencionado, nos últimos três anos, registaram-se 

situações caóticas envolvendo falta de moral por parte de educadores. Um caso 

destes já é demais. Assim sendo, como é que Macau pode criar um ambiente de 

aprendizagem saudável para os alunos, em especial para os mais novos? O Governo 

deve proceder à análise das razões que levaram ao referido caso e definir medidas e 

mecanismos específicos, com vista a evitar que haja trabalhadores da área da 

educação a praticar ofensas contra alunos, incluindo crianças. Vai fazê-lo? 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Alguns cidadãos pediram-me para questionar o Governo sobre o seguinte: o 

Governo tem recorrido a diversos meios para promover a educação sexual junto 

das escolas, dos encarregados de educação e dos alunos, no sentido de elevar 

a sua consciência de autoprotecção, mas parece que todos negligenciam um 

aspecto importante: como é que se pode prevenir e evitar o surgimento de 

situações caóticas, em que os profissionais da área da educação ofendem 

alunos, incluindo crianças, uma vez que, segundo as informações constantes do 

mapa supramencionado, nos últimos três anos, registaram-se situações 

caóticas envolvendo falta de moral por parte de educadores. Um caso destes já 

é demais. Assim sendo, como é que Macau pode criar um ambiente de 

aprendizagem saudável para os alunos, em especial para os mais novos? O 
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Governo deve proceder à análise das razões que levaram ao referido caso e 

definir medidas e mecanismos específicos, com vista a evitar que haja 

trabalhadores da área da educação a praticar ofensas contra alunos, incluindo 

crianças. Vai fazê-lo? Qual é a opinião do Governo sobre isto? 

 

3 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Mak Soi Kun 
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