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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aprofundamento da cooperação ao nível da educação na Grande Baía de 

Guangdong-Hong Kong-Macau 

 

 Nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau” (doravante designadas por Linhas Gerais do 

Planeamento) consta um plano abrangente sobre o posicionamento estratégico da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Grande Baía), com o objectivo de se 

construir cidades integrantes de classe mundial assinaladas pela vitalidade, criar um 

centro internacional de inovação científica e tecnológica com impacto mundial, 

contribuir para a construção da iniciativa “uma faixa, uma rota”, criar uma área modelo 

ao nível da cooperação aprofundada entre o Interior da China, Hong Kong e Macau, 

e uma área com qualidade de vida favorável para se viver, trabalhar e visitar. Porém, 

um elemento indispensável para alcançar este posicionamento estratégico é a 

educação de elevada qualidade. Esta questão também é tida em conta nas Linhas 

Gerais do Planeamento, quando se propõem esforços no desenvolvimento da 

educação para a formação de talentos. Assim, nestes últimos anos, registou-se um 

desenvolvimento favorável no âmbito da colaboração ao nível da educação na Grande 

Baía. 

 Tanto o Governo como a sociedade têm empregado esforços para impulsionar o 

intercâmbio ao nível da educação e a cooperação entre as escolas locais e as escolas 

no Interior da China, especialmente na Grande Baía, o que resultou em promoção 
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mútua e aperfeiçoamento conjunto. Ao longo dos anos, têm sido criadas cada vez 

mais escolas irmãs em Macau e no Interior da China, com melhorias quantitativas e 

qualitativas ao nível do intercâmbio e da cooperação, beneficiando a promoção do 

patriotismo entre os estudantes. Porém, a pandemia do novo tipo de coronavírus tem 

tido impacto no desenvolvimento das actividades de intercâmbio e dos projectos de 

cooperação mencionados, por isso, o Governo deve adoptar mais medidas para 

promover a cooperação ao nível da educação na Grande Baía, de modo a alcançar o 

objectivo de complementaridade mútua de vantagens e desenvolvimento conjunto e a 

melhoria da qualidade da educação.       

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. As autoridades devem reforçar os estudos sobre a educação na Grande Baía, 

promover a integração e a inovação no desenvolvimento da educação em 

Guangdong, Hong Kong e Macau, e cultivar talentos para a Grande Baía. Vão 

fazê-lo? 

2. As autoridades devem tirar partido da política de cooperação em matéria de 

educação de Guangdong, Hong Kong e Macau, para reforçar a formação do 

pessoal docente e a especialização dos professores de Macau. Vão fazê-lo? As 

autoridades devem encorajar mais escolas locais com condições para 

estabelecer relações de irmandade com as escolas de outras cidades da Grande 

Baía e para investir mais recursos para manter, no pressuposto da segurança 

contra a pandemia, as actividades de intercâmbio. Vão fazê-lo? As autoridades 

devem fazer mais uso das plataformas online para permitir que professores e 
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estudantes na Grande Baía interajam e aprendam, de modo a promover a 

partilha mútua de experiências e recursos educativos. Vão fazê-lo? 

3. As autoridades devem reforçar a comunicação e negociação com os serviços 

responsáveis pela educação na Grande Baía, apoiar as escolas de Macau com 

condições para a exploração de escolas nas cidades da Grande Baía, e atrair os 

estudantes de Macau, que vivem no Interior da China, para aí estudarem, para 

que fiquem a par da tendência de desenvolvimento da Grande Baía e se 

integrem ainda mais na Grande Baía ao nível da aprendizagem e do seu 

desenvolvimento. Vão fazê-lo? As autoridades devem estudar a possibilidade de 

professores de Macau ou recém-licenciados na área da educação ensinarem no 

Interior da China, de modo a proporcionar aos educadores de Macau mais 

opções de trabalho e aprendizagem, em prol da acumulação de experiências 

educativas e da melhoria da qualidade do ensino. Vão fazê-lo? 

 

23 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


