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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Protecção da visão das crianças e jovens estudantes 

 

No final do ano passado, o Ministério da Educação do País divulgou os resultados 

de um estudo sobre as alterações visuais dos estudantes do ensino primário, 

secundário geral e complementar em nove províncias, regiões e municípios, no qual 

se revela que, entre os estudantes investigados, a taxa de incidência da deficiência 

visual subiu de 59,2% para 70,6% no espaço de seis meses. O rápido aumento da 

referida taxa entre os estudantes do Interior da China tem a ver com o excesso de 

aulas online durante o período de epidemia. A idade das pessoas que sofrem de 

miopia é cada vez mais baixa, e a miopia nas crianças e jovens agrava-se todos os 

anos, tornando-se num problema importante que afecta a sua saúde. 

Os problemas de visão entre os jovens alunos de Macau têm-se agravado 

também. Segundo o Relatório de avaliação da condição física dos residentes da 

RAEM 2015, a taxa de miopia nas crianças e jovens de Macau tem aumentado 

gradualmente com a evolução da idade. Depois dos 15 anos, as taxas de miopia nos 

alunos de ambos os sexos ultrapassam 70% (excepto nos rapazes entre os 21 e 22 

anos). No ano passado, durante a “suspensão de aulas, sem interrupção de 

aprendizagem” por causa da epidemia, os alunos tiveram de aprender e assistir a 

muitas aulas online em casa. De acordo com o Relatório sobre a tendência de 

utilização da internet por parte dos residentes de Macau 2020, a taxa de navegação 

dos residentes entre os 6 e os 17 anos foi de 93%, o que reflecte que a utilização de 

produtos electrónicos por parte dos estudantes de Macau é bastante vulgar. O uso 

inadequado ou excessivo de produtos electrónicos pode afectar a visão, pelo que, as 

autoridades devem elaborar planos e políticas correspondentes, para educar e 

promover a protecção da visão entre os jovens estudantes, a fim de garantir a 

condição física da população no futuro. 
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Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O problema da visão entre as crianças e os jovens de Macau está a agravar-

se cada vez mais, e a resolução deste problema exige esforços conjuntos do Governo, 

da escola e dos pais. De que planos concretos dispõe o Governo para promover a 

saúde visual dos estudantes locais? Perante o agravamento contínuo dos problemas 

de visão e da idade cada vez mais baixa entre os estudantes locais nos últimos dez 

anos, de que medidas dispõe o Governo para remediar o problema? 

2. O ensino e aprendizagem online são, actualmente, componentes importantes 

do desenvolvimento educativo. De que medidas dispõe o Governo para encontrar um 

equilíbrio entre o ensino e aprendizagem online e a protecção da visão? 

3. De que medidas de apoio dispõe o Governo para a educação preventiva e 

correctiva dos problemas de visão das crianças e dos jovens estudantes? 

 

19 de Março de 2021 

 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Hong 

 

 


