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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Plano de construção de Macau como “Cidade de Leitura”  

 

Os bons hábitos de leitura proporcionam uma base para a formação de quadros 

qualificados locais e para a elevação do soft-power. Segundo alguns estudos, cerca 

de 70% (69,7%)1 dos estudantes do ensino secundário afirmaram que “nunca se 

deslocaram a uma biblioteca próxima de casa ou então foram lá poucas vezes”. O 

Instituto Cultural também lançou um inquérito Relativo ao Serviço das Bibliotecas 

Públicas de Macau2, e os resultados demonstraram que apenas 29% dos residentes 

foram a uma biblioteca pública nos últimos 3 meses. Os estudos referidos 

demonstram que é necessário elevar os hábitos de leitura em Macau, o que merece a 

atenção e a reflexão do Governo da RAEM e dos serviços competentes. 

Nas Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2023, o Governo 

afirma que vai continuar a promover o conceito de “enriquecer a vida através da 

leitura”, com vista a construir uma “cidade de leitura”, e que vai optimizar as 

instalações e os recursos humanos das bibliotecas públicas3, ideias com as quais 

                                            

1 Estudo sobre a utilização das bibliotecas e ponto de situação da leitura por parte dos alunos do 

ensino secundário de Macau, 2018, Un Kam Sok. 

https://www.safp.gov.mo/safptc/download/WCM_067825 

2 Instituto Cultural - Inquérito sobre as Bibliotecas Públicas de Macau 2015 

https://www.icm.gov.mo/pt/News/detail/13964 

3  Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2023, pág. 229 
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concordo plenamente. De facto, é necessário optimizar as bibliotecas públicas de 

Macau, pois tomando como referência as políticas nacionais, foi promulgada, em 

2018, a “Lei das Bibliotecas Públicas da República Popular da China”, o que 

demonstra a importância que o nosso País dá ao planeamento e à valorização das 

funções das bibliotecas públicas4. E Guangzhou, parte integrante da Grande Baía, 

implementou o “Regulamento das Bibliotecas Públicas de Guangzhou” em 2015, com 

o objectivo de construir uma “cidade de leitura”5, no qual se definem exigências 

claras sobre os recursos per capita das bibliotecas, a respectiva área e o número de 

trabalhadores. 

Em Macau, falta um plano de desenvolvimento claro para as bibliotecas públicas, 

assim como faltam indicadores que sirvam de referência, nomeadamente quanto aos 

recursos per capita das bibliotecas, e as bibliotecas não são projectos prioritários de 

infra-estruturas no âmbito do planeamento urbanístico. A sociedade tem vindo a 

exigir o aperfeiçoamento dos serviços das bibliotecas públicas, e durante o debate 

das últimas LAG, os deputados estiveram atentos aos trabalhos de planeamento da 

Nova Biblioteca Central e da biblioteca que vai ser construída na Zona Leste - 2. 

Espero que o Governo aproveite o objectivo de construir uma “cidade de leitura” para 

                                                                                                                                        

https://images.io.gov.mo/pt/lag/lag2023_pt.pdf 

4 Lei das Bibliotecas Públicas da República Popular da China 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-11/05/content_2065662.htm 

5 Nanfang Daily: Existem 216 bibliotecas públicas na cidade de Guangzhou e em toda a província 

de Guangdong 

http://www.nlc.cn/newtsgj/yjdt/2019n/8y/201908/t20190830_181214.htm 
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desenvolver estudos para a optimização das bibliotecas existentes, com vista a criar 

instalações e hábitos que incentivem à leitura. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Apresentei uma interpelação escrita sobre o planeamento das bibliotecas 

públicas e, na resposta, o Governo afirma que está a proceder a um 

planeamento geral sobre a distribuição das bibliotecas públicas, a sua 

dimensão e a concepção do espaço, entre outras questões. Recentemente, o 

Governo foi divulgando, sucessivamente, os trabalhos de optimização das 

bibliotecas de Macau, que consistem, na sua maioria, em projectos 

independentes, portanto, não conseguem promover o desenvolvimento 

global dos recursos das bibliotecas. Assim sendo, o Governo deve definir 

planos de médio e longo prazo para o desenvolvimento das bibliotecas 

públicas, com vista a clarificar o rumo e os objectivos de trabalho da 

construção de uma “cidade de leitura”. Vai fazê-lo? 

 

2. Quanto ao planeamento das instalações de leitura na Zona Leste - 2, o 

Governo afirmou que ia tomar como referência os critérios nacionais de 

construção de bibliotecas públicas, definindo que a área bruta de construção 

de bibliotecas para uma população até 100 mil pessoas deve situar-se entre 

800 e 2300 metros quadrados. Os resultados do Censos de 2021 indicam 

que a população da Zona Norte é de cerca de 250 mil pessoas e a área total 

das cinco bibliotecas públicas existentes na Zona Norte é de 1731 metros 
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quadrados. De acordo com os critérios nacionais, deve-se construir uma 

biblioteca de média dimensão e disponibilizar uma área de 4500 a 7500 

metros quadrados 6 . Recentemente, o Governo afirmou que ia abrir a 

Biblioteca do Bairro da Ilha Verde, com uma área de 1000 metros quadrados, 

mas esta não satisfaz os requisitos mínimos nacionais. De que planos dispõe 

o Governo para melhorar as instalações das bibliotecas? O Governo vai 

avaliar as bibliotecas de outras zonas, nomeadamente, se as mesmas 

satisfazem os requisitos nacionais? 

 

3. Com a construção da “Cidade de Leitura”, o Governo deve definir critérios 

claros sobre a distribuição do pessoal profissional da área da gestão das 

bibliotecas, com vista a optimizar e a reforçar o papel e a atractividade das 

bibliotecas. Vai fazê-lo? Com vista a reforçar o ambiente e os hábitos de 

leitura, de que planos dispõe o Governo para reforçar a formação dos 

respectivos profissionais? 

 

9 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 

                                            

6 Normas para a Construção de Bibliotecas Públicas de 2005 

https://www.gzlib.org.cn/u/cms/www/201803/06155702t6ji.pdf 


