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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Relativamente às instalações educativas no Novo Bairro de Macau em 

Hengqin    

 

O “Plano geral para a construção da zona de cooperação aprofundada entre 

Guangdong e Macau na Ilha de Hengqin” define que é necessário acelerar a 

promoção da extensão dos serviços públicos de Macau e dos demais relacionados 

com a vida da população, nomeadamente, os serviços de educação, de saúde e 

sociais, bem como do sistema de segurança social, à Zona de Cooperação 

Aprofundada. A construção do projecto do Novo Bairro de Macau e da escola 

correspondente vai ser concluída em 2023, e a população espera que o Governo 

determine, quanto antes, a entidade titular da escola no Novo Bairro de Macau em 

Hengqin, e divulgue e apresente ao público as informações concretas sobre a 

programação dos cursos, os materiais didácticos, os planos pedagógicos e o 

recrutamento dos docentes, para a população poder tomar conhecimento suficiente e 

preparar-se antecipadamente. 

As autoridades afirmam que a escola no Novo Bairro de Macau em Hengqin vai 

possuir 18 turmas do ensino primário e 12 turmas do jardim-de-infância. Segundo 

algumas vozes da sociedade, as autoridades devem, tendo em conta a futura 

composição demográfica do Novo Bairro e as necessidades efectivas das crianças 

em idade escolar, proceder, oportunamente, a ajustamentos dinâmicos nas referidas 

turmas, com vista a garantir a suficiência de vagas e a utilização eficiente dos 

recursos educativos. Além disso, em termos dos docentes, as autoridades afirmam 

que vão continuar a incentivar os de Macau a obterem o certificado de qualificação de 

docentes do Interior da China, por isso, a sociedade espera que as autoridades 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐10‐Zheng Anting (P) – BF‐MMC  2 

reforcem a eficácia do respectivo trabalho, para mais talentos que queiram trabalhar 

na área da educação na Zona de Cooperação Aprofundada poderem obter a 

respectiva qualificação.                  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo as autoridades, “a escola no Novo Bairro vai ser administrada por 

uma equipa de Macau que satisfaça os requisitos legais, que vai colaborar 

com os serviços de educação e funcionar com apoio financeiro semelhante 

ao aplicado em Macau”. Qual é então o ponto de situação quanto à escolha 

da entidade titular da escola? 

2. Em relação aos docentes da escola no Novo Bairro de Macau, qual é o ponto 

de situação dos trabalhos preparatórios para o efeito? 

3. Segundo as autoridades, “de acordo com o plano actual, a escola no Novo 

Bairro de Macau vai disponibilizar os ensinos primário e infantil, e as 

questões sobre se há condições para criar uma escola secundária em 

Hengquin, e sobre como facilitar o regresso desses alunos a Macau para 

frequentarem o ensino secundário, continuam por estudar”. Qual é então o 

ponto da situação, e vão as autoridades ponderar criar ali uma creche, para 

responder às necessidades dos jovens de Macau de constituir família e 

trabalhar na Zona de Cooperação Aprofundada?      
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