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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Apoio aos estudantes que regressaram a Macau para continuarem os seus 

estudos 

 

Com a generalização gradual da vacinação contra a Covid-19, alguns 

estudantes de Macau disseram-me que estavam preocupados com a possibilidade 

de as autoridades não proporcionarem apoio e organização de transporte para 

poderem regressar às suas instituições de ensino superior no exterior, para 

continuarem os seus estudos. 

Devido à propagação da epidemia no estrangeiro, à escassez de materiais de 

prevenção e à limitação de recursos médicos, no ano passado, alguns governos 

estrangeiros começaram a adoptar medidas de “imunidade colectiva” para combater 

a epidemia, isto é, permitir que grande parte da população recuperasse e fosse 

imunizada após contrair a doença. Muitos pais de estudantes que estudam no 

exterior ficaram muito preocupados e quiseram que os seus filhos regressassem a 

Macau o mais rápido possível. Através dos esforços do Governo e da comunicação 

entre as diversas partes, foi organizado com sucesso o regresso a Macau de alguns 

residentes que se encontravam no estrangeiro, o que reduziu, em grande medida, os 

riscos de contágio. 
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Actualmente, com o lançamento da vacina e a generalização gradual da 

vacinação em todo o mundo, a situação epidémica em alguns países e regiões está a 

abrandar. Alguns estudantes que regressaram a Macau no ano passado 

disseram-me que esperam que o Governo os ajude a regressar às suas instituições 

de ensino superior no exterior ou que organize outras formas para os ajudar a 

continuarem os seus estudos, para que os possam concluir, quanto antes, e 

ingressar no mercado de trabalho. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Em 2020, as autoridades estabeleceram uma plataforma de comunicação com 

os estudantes de Macau que estudam no exterior e com os seus encarregados 

de educação, para dialogar sobre a sua vontade de regressar a Macau ou de ali 

permanecerem. Este ano, o Governo tem reforçado a comunicação com os 

referidos estudantes e encarregados de educação? Sabe qual é o desejo 

desses estudantes? Quantos querem regressar às suas instituições, etc.? 

2. Segundo o Governo, este tem mantido o diálogo com as instituições de ensino 

superior de Macau, com vista a disponibilizar informações sobre a 

aprendizagem online a alguns estudantes que regressaram a Macau, para que 

estes possam continuar os seus estudos. Quais foram os resultados 

alcançados? 

3. No ano passado, após a coordenação entre as autoridades e os operadores do 

sector, algumas companhias aéreas disponibilizaram aos referidos estudantes 

voos de Londres e França, via Taipé, e houve ainda outras companhias aéreas 
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que disponibilizaram voos de Londres, via Seoul. Este ano, o Governo deve 

continuar a lançar políticas de apoio e coordenação, incluindo a organização de 

voos, para ajudar os estudantes que necessitam de regressar às suas 

instituições para prosseguimento dos seus estudos. Vai fazê-lo? 

 

24 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Zheng Anting 


