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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Planeamento de terrenos para o desenvolvimento do ensino não superior 

 

O ataque inesperado da epidemia provocou um grande impacto na economia 

mundial. Perante a actual situação, como promover melhor o desenvolvimento 

diversificado da economia de Macau e formar mais talentos são questões importantes 

com que todos os sectores da sociedade se preocupam. De um modo geral, a 

escassez, desde há longo prazo, de terrenos para o ensino não superior deve-se ao 

ambiente real de Macau, caracterizado pela sua pequena dimensão geográfica e alta 

densidade populacional. Devido às restrições decorrentes da dimensão das nossas 

escolas, as actividades dos alunos do ensino não superior são directamente afectadas, 

por exemplo, os alunos não têm instalações próprias para autoformação. Portanto, a 

falta de terrenos para fins educativos está a afectar gravemente o desenvolvimento 

do ensino não superior de Macau. 

Para promover melhor o desenvolvimento do ensino não superior de Macau e 

formar mais talentos, o Governo da RAEM afirmou que, com a construção de nove 

escolas na Zona Este-2 (Projecto do Plano de Pormenor da Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão Este-2), ia resolver o problema da falta de espaço nas escolas; 

e afirmou ainda que o Segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento ia assegurar 

ainda mais a estabilidade do investimento de recursos públicos na educação, criando 

melhores condições para o ensino nas escolas de Macau. Mais, apontou em especial 

que, para além das escolas de ensino básico, Macau precisa também de escolas 

internacionais para atrair os talentos de que necessita, pelo que serão construídas, 

num futuro próximo, duas escolas internacionais. Neste momento, Macau encontra-

se numa fase de transição económica, e no futuro, vai continuar a precisar de mais 

talentos para promover a diversificação económica, a fim de se construir, em conjunto, 

uma nova Macau. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 
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1. No futuro, o Governo vai apoiar activamente as instituições educativas a 

leccionarem na Zona Este-2, para que esta zona se torne num exemplo para o ensino 

avançado em Macau? 

2. Para além da conclusão, quanto antes, da construção das escolas da Zona 

Este-2, o Governo deve construir mais bibliotecas e salas de estudo, a fim de, por um 

lado, assegurar a aprendizagem regular dos estudantes, e por outro, garantir aos 

alunos um bom ambiente de aprendizagem depois das aulas. Vai fazê-lo?  

3. Muitas escolas de Macau têm uma longa história e formaram muitos talentos 

para Macau. Com vista a resolver a escassez de terrenos para o ensino não superior 

e a elevar a qualidade do ensino quer primário quer secundário, o Governo vai apoiar 

as escolas a aproveitarem os recursos comunitários das zonas ao seu redor? 

 

3 de Novembro de 2022 

 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

 


