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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Lam U Tou 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 4 de Novembro de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 1057/E812/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 10 de Novembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 11 de Novembro de 2022:  

O Governo da RAEM tem prestado muita atenção à segurança dos alunos na 

sua deslocação entre o seu domicílio e a escola em situações de mau tempo. A 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

tem mantido uma comunicação e cooperação estreitas com a Direcção dos 

Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) e, nos termos do Despacho da 

Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 62/2020 (Medidas a adoptar 

pelas escolas da Região Administrativa Especial de Macau em situação de 

tempestade tropical, de chuva intensa e em condições meteorológicas adversas), 

permite-se às escolas, encarregados de educação e aos alunos, ajustarem a sua 

acção, consoante as mudanças na situação meteorológica. Se os SMG emitirem os 

respectivos sinais, a DSEDJ activa um mecanismo de comunicação, de acordo 

com as disposições, para divulgar, de imediato, as informações sobre a suspensão 

das aulas, através de mais de dez dos seus canais, nomeadamente, a página 

electrónica, a aplicação para telemóvel, a conta Wechat e a Conta Ú nica, bem 

como a televisão, a rádio, o grupo de comunicação dos responsáveis escolares, os 

monitores electrónicos colocados nas vias públicas e no Edifício do Posto 

Fronteiriço das Portas do Cerco, os canais de comunicação estabelecidos entre a 

escola e os encarregados de educação, os serviços cooperantes e os órgãos de 

comunicação social, entre outros, para que os alunos dos respectivos níveis de 
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ensino e do ensino especial, assim como os seus tutores, possam ser informados, o 

quanto antes, sobre a suspensão das aulas, para tomarem, atempadamente, as 

providências necessárias. 

Em paralelo, a DSEDJ reúne-se, periodicamente, com os SMG, para discutir 

e ouvir as suas opiniões; tendo em conta as alterações climáticas globais e as 

influências das condições meteorológicas extremas registadas nos últimos anos em 

Macau, bem como o tempo necessário para a recuperação da fluidez no trânsito e 

nas vias públicas após a ocorrência de mau tempo e os riscos para a segurança que 

podem ocorrer nas vias públicas, assim como para garantir a segurança dos 

alunos, na sua deslocação entre o domicílio e a escola, a DSEDJ, aquando da 

optimização e revisão do despacho, acima referido, chegou a um consenso com 

todas as partes interessadas para a elaboração das disposições de suspensão das 

aulas em situações de mau tempo: quando os SMG emitirem, entre as 00h00 e as 

06h30 do mesmo dia, o sinal n.º 8 ou superior de tempestade tropical e às 06h30 

se mantiver um sinal de tempestade tropical não inferior ao n.º 3, as aulas das 

turmas de todos os níveis de ensino e do ensino especial serão suspensas durante 

todo o dia. 

Para dar a conhecer a todas as partes interessadas as medidas a adoptar em 

situações de mau tempo, a DSEDJ envia, anualmente, às escolas, folhetos e 

cartazes publicitários para serem distribuídos aos professores, alunos e 

encarregados de educação, bem como elabora, regularmente, infografias 

electrónicas e vídeos promocionais para serem divulgados na página electrónica e 

na conta de WeChat, na página temática do Facebook “Comunidade educativa por 

excelência”, bem como na rede escolar e nas plataformas electrónicas, entre outros 

meios, a fim de aumentar a consciência dos encarregados de educação sobre a 

segurança dos alunos nas suas deslocações entre as suas casas e a escola. Em 
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paralelo, a DSEDJ fornece orientações às escolas, através do “Guia de 

Funcionamento das Escolas”, esclarecendo o seu conteúdo nas reuniões que tem 

com elas, exigindo a continuidade do seu funcionamento mesmo durante períodos 

de suspensão das aulas, apelando aos encarregados de educação para não se 

apressarem em chegar à escola para levarem os seus educandos e encarregando as 

escolas de cuidar dos alunos que tenham chegado às suas instalações, até à hora de 

saída normal e quando estiverem reunidas as necessárias condições de segurança 

para os deixar sair; ao mesmo tempo, as escolas, de acordo com a situação real, 

proporcionam actividades adequadas aos alunos com necessidades. 

No futuro, a DSEDJ vai continuar a reforçar a comunicação e a cooperação 

com os SMG, para que a informação sobre a suspensão de aulas seja divulgada em 

tempo ainda mais oportuno, logo após tomar conhecimento da informação sobre a 

previsão do mau tempo. Ao mesmo tempo, reforçar-se-á a divulgação, para que as 

escolas, os encarregados de educação e os alunos possam conhecer as medidas de 

suspensão das aulas e a sua duração. 

Aos 25 de Novembro de 2022. 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


