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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Equilibrar a procura de vagas escolares no ensino primário e secundário e 

assegurar o pleno aproveitamento dos recursos educativos 

 

Nos últimos anos, o Governo tem investido no desenvolvimento da educação, 

assumindo como objectivo de desenvolvimento a longo prazo a “prosperidade de 

Macau através da educação”, e tem implementado o projecto céu azul para as escolas 

instaladas em pódios de edifícios. Recentemente, planeou criar mais duas escolas 

internacionais, aumentando, certamente, o espaço de desenvolvimento do ensino não 

superior. Mas, o envelhecimento da população está a agravar-se e a taxa de 

natalidade está a diminuir todos os anos, e segundo muitas escolas, o seu 

funcionamento a longo prazo está a ser afectado devido à falta de alunos e à redução 

do número de turmas. 

O Governo está a planear aumentar o número de alunos por turma e as vagas, 

por isso, a sociedade está preocupada se esse aumento contínuo vai agravar o 

fenómeno de excesso de vagas. Face à falta de alunos devido à queda da taxa de 

natalidade, o Governo deve adoptar medidas mais avançadas para equilibrar a 

procura de vagas, ajustar o desenvolvimento desequilibrado da estrutura dos recursos 

educativos, e elevar ainda mais o nível do desenvolvimento do ensino não superior. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Nos últimos anos, para concretizar a prosperidade de Macau através da 

educação, o Governo tem desenvolvido o projecto céu azul, segundo o qual vão ser 
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construídas uma vila escolar na Zona A dos novos aterros, uma escola no “Novo Bairro 

da Ilha de Hengqin” e duas escolas internacionais no COTAI, o que demonstra um 

aumento contínuo das vagas para o ensino não superior. O Governo vai planear o 

desenvolvimento do ensino não superior com base no desenvolvimento demográfico? 

De que planos dispõe para a construção da vila escolar e das escolas do projecto céu 

azul? 

 

2. A falta de alunos em algumas escolas tem uma relação directa com a queda 

da taxa de natalidade nos últimos anos, e com o aumento do número de vagas no 

futuro, muitas escolas estão preocupadas com a possibilidade de não terem alunos. 

De que medidas dispõe o Governo para resolver isto? 

 

3. Atendendo ao posicionamento do desenvolvimento de Macau como Centro 

Mundial de Turismo e Lazer, o Governo ajustou activamente a estrutura desequilibrada 

dos recursos educativos e aumentou o número de escolas internacionais, para 

reforçar a prosperidade de Macau através da educação e traçar um novo rumo de 

desenvolvimento para o ensino não superior. Assim, tendo em conta as futuras 

necessidades de desenvolvimento, o Governo deve incentivar as escolas do ensino 

não superior a internacionalizarem-se, para elevarem o seu nível. Vai fazê-lo? 

 

29 de Dezembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


