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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 
consideração os pareceres do Instituto de Acção Social (IAS), apresento a seguinte 
resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 10 de Novembro 
de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 1086/E838/VII/GPAL/2022 da 
Assembleia Legislativa,  de  17 de Novembro de 2022 e recebida pelo Gabinete 
do Chefe do Executivo em 17 de Novembro de 2022: 

O Governo da RAEM desenvolve, de forma ordenada, os trabalhos relativos 
à zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin 
(doravante designada por Zona de Cooperação Aprofundada), de acordo com o 
“Plano Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 
Guangdong e Macau em Hengqin”, promovendo a construção do projecto “Novos 
Moradores de Macau”. Tendo em conta que este projecto irá disponibilizar uma 
escola que corresponde aos dispostos educativos do Interior da China, com 
prioridade à admissão de residentes de Macau com habilitações académicas 
equivalentes às das escolas de Macau, o Governo da RAEM continua a discutir 
com os serviços competentes do Interior da China o modelo de educação 
ministrado na escola envolvida, e os outros assuntos. Neste sentido, o Governo da 
RAEM irá criar mais políticas preferenciais para os alunos de Macau que 
frequentam escolas no âmbito do projecto “Novos Moradores de Macau”, 
proporcionando melhores subsídios em comparação com os que os actuais 
estudantes de Macau, que estudam na província de Guangdong, recebem de modo 
a satisfazer as necessidades de acesso escolar dos filhos dos residentes de Macau. 
Ao mesmo tempo, pretende-se enriquecer o número de alunos, na medida 
possível, para aproveitar ao máximo os recursos educativos.  

Ao longo dos últimos cinco anos, mais de 700 alunos de Macau deslocaram-
se ao Interior da China para frequentar cursos de formação pedagógica, prevendo-
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se que mais de 200 finalistas venham a concluir os seus cursos em 2023. De 
acordo com as disposições definidas pelo Ministério da Educação da República 
Popular da China, os alunos de Macau que frequentam cursos de formação 
pedagógica em instituições de ensino superior do Interior da China podem obter a 
qualificação profissional de docente do Interior da China, desde que preencham os 
respectivos requisitos e sejam aprovados nos respectivos exames. O Programa de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo para os Anos de 2020 a 2023 
incentiva os cidadãos a participarem em diversos exames profissionais (incluindo 
os exames de qualificação para professores). 

No futuro, o Governo da RAEM, tendo em conta a situação de ocupação no 
âmbito do projecto “Novos Moradores de Macau” e as necessidades dos residentes 
da zona envolvida, irá proceder a um estudo com os respectivos departamentos da 
Zona de Cooperação Aprofundada sobre a criação de outras instalações de serviço 
social, que incluem creches.  

Aos 6 de Dezembro de 2022. 
  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


