
 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

教  育  及  青  年  發  展  局  

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude  

(Tradução) 
 

 

1  
教育及青年發展局  格式六 

DSEDJ – Modelo 6 

  
1  

  A-4 規格印件 2021年 2月  

Formato A-4 Imp. Fev. 2021 

 

 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração o parecer da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, 

apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, 

de 24 de Março de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

328/E248/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 30 de Março de 2022, e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 31 de Março de 2022: 

O Governo da RAEM tem estado atento ao desenvolvimento geral do sistema 

escolar do ensino não superior e tem-se empenhado no melhoramento do ambiente 

pedagógico do ensino não superior. A Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude, adiante designada por DSEDJ, as entidades 

titulares e os responsáveis das escolas têm mantido comunicação estreita, em 

articulação com os planos directores urbanísticos e a situação de desenvolvimento, 

negociando, em conjunto, soluções adequadas, concretizando ordenadamente os 

trabalhos da melhoria do ambiente de ensino e facultando uma educação excelente 

aos alunos de Macau. 

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 7/2022, que aprova o “Plano 

Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040)”, doravante 

designado por Plano Director, porpôs a criação de mais zonas de equipamentos de 

utilização colectiva nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

Norte – 1, Este – 2, Zona do Porto Exterior – 2, Zona do Norte da Taipa – 1 e 

Zona de Coloane, destinadas essencialmente à implantação e disponibilização de 

equipamentos de utilização colectiva, nomeadamente no âmbito de educação. Na 
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elaboração dos planos de pormenor das diferentes zonas, serão definidas e 

regulamentadas a finalidade dos solos, as condições de edificabilidade, as infra-

estruturas públicas e distribuição das infra-estruturas públicas e dos equipamentos 

de utilização colectiva de cada zona, sendo ainda lançado, nos termos legais, uma 

consulta pública sobre esta matéria. Quanto aos terrenos aos quais ainda não foi 

atribuída uma finalidade definitiva, caso haja pedidos apresentados por serviços 

ou entidades públicas para o seu aproveitamento, a título provisório, estes terrenos 

serão entregues aos mesmos para a criação de instalações públicas, se estiverem 

reunidas todas as condições necessárias. Presentemente, a Direcção dos Serviços 

de Solos e Construção Urbana deu início, com base nos resultados obtidos no 

estudo para a definição das directrizes que permitam a introdução de 

melhoramentos e a elaboração do plano urbano da Zona A dos Novos Aterros, à 

elaboração do plano de pormenor da UOPG Este – 2. De acordo com o estudo, os 

quatro terrenos situados a centro-norte e centro-sul da Zona A dos Novos Aterros 

Urbanos serão destinados para instalações educativas.  

O Plano Director necessita de determinado tempo para a sua concretização 

efectiva, por isso, durante esse processo, a DSEDJ vai comunicar com os serviços 

competentes, do âmbito do planeamento do aproveitamento dos terrenos para fins 

educativos, tendo em conta a disposição do desenvolvimento geral das escolas de 

Macau e as necessidades de aperfeiçoamento do ambiente de ensino das escolas, 

em articulação com o plano director urbanístico e com os requisitos dos serviços 

de planeamento de terrenos, esforçando-se para a melhoria das condições de 

exploração das escolas. 

Relativamente ao aperfeiçoamento do ambiente de ensino das escolas 

instaladas em pódios, considerando o princípio de boa aplicação do erário público 
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e dos recursos educativos, a DSEDJ mantém comunicação estreita com as 

entidades titulares e os responsáveis das escolas, concretizando os trabalhos de 

melhoria do ambiente de ensino dessas escolas. Actualmente, 11 escolas 

instaladas em pódios estão a aguardar o seu tratamento, tendo uma delas realizado 

obras de ampliação concluídas em Fevereiro de 2022, encontrando-se, neste 

momento, na fase de recepção da obra. Além disso, há ainda uma outra escola que 

está a construir um novo edifício escolar. 

Aos 20 de Abril de 2022. 

 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


