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INTERPELAÇÃO ORAL 

  

Promover a cooperação entre Guangdong e Macau na educação 

 

O relatório do 20.º Congresso do Partido Comunista é rico em conteúdo, 

apresenta ideias vastas e profundas, e define, num capítulo separado, planos para a 

estratégia de revigoramento do país através da ciência e educação, e para fortalecer 

o suporte de talentos à modernização, define que a educação, ciência, tecnologia e 

talentos são suportes básicos e estratégicos para a construção de um país socialista 

moderno; e sublinha que as três prioridades são orientações claras e fundamentais 

para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, dos talentos e da inovação nos 

próximos cinco ou mais anos. Isto demonstra que o desenvolvimento da reforma 

educativa precisa de seguir, de forma intrínseca, as “três prioridades”, para poder 

responder activamente às exigências básicas da modernização ao estilo chinês, 

poupando-se para criar novas forças motrizes e contribuir para a revitalização da 

nação chinesa. 

Nas "Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía", 

refere-se o desenvolvimento da cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau 

na educação; o apoio à construção da zona piloto de educação internacional na 

Grande Baía; e a promoção da cooperação aprofundada entre o ensino superior, o 

ensino profissional e o ensino básico. O Projecto Geral de Construção da Zona de 

Cooperação Aprofundada também refere o aprofundamento do intercâmbio na área 

de educação entre Guangdong e Macau, promovendo o fluxo entre talentos na área 

da educação, ciência e tecnologia e os recursos naquela Zona. 
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte:  

1. Com o desenvolvimento contínuo da Grande Baía e da Zona de Cooperação 

Aprofundada, o Governo deve promover o desenvolvimento característico, de 

qualidade e sinergético do ensino básico de Guangdong e Macau, para, 

através da articulação e coordenação das diferenças, construir um sistema de 

ensino básico na Grande Baía. De que planos dispõe para o efeito? O 

Governo deve considerar a Zona de Cooperação Aprofundada como projecto-

piloto, para promover a ideia de topo da pirâmide e reforçar o apoio político e 

a mobilização de recursos no âmbito do referido projecto, aproveitar as 

diferentes características e vantagens na área da educação das duas regiões, 

promover, gradualmente, a articulação entre o regime escolar, os objectivos 

de formação e os conteúdos curriculares, com vista a promover a cooperação 

aprofundada na área da educação através da inovação. Vai fazê-lo? 

2. O Governo, em articulação com as necessidades reais, deve aprofundar a 

aplicação das novas tecnologias de informação na cooperação na área da 

educação, explorar o ensino conjunto e, através do apoio pedagógico baseado 

em megadados e inteligência artificial, formar talentos, concretizando-se 

assim o ensino conjunto. Vai fazê-lo? O Governo deve explorar a tecnologia 

inteligente para fortalecer a educação, o estudo e a aprendizagem, entre os 

docentes de Guangdong e Macau, e promover o aumento constante do nível 

pedagógico, contribuindo para o desenvolvimento de inovação educacional 

nas duas regiões. De que planos dispõe para o efeito? 

3. O Governo deve promover o ensino primário e secundário de Macau na Ilha 
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de Hengqin, estudando a possibilidade de ultrapassar as limitações do regime 

jurídico vigente para se criar um novo modelo de ensino na Zona de 

Cooperação Aprofundada. Vai fazê-lo? Quanto à admissão de estudantes de 

Macau e do Interior da China, o Governo deve estudar, com o Interior da China, 

a possibilidade de flexibilizar as políticas educativas (por exemplo, quanto à 

admissão por origem dos alunos, aos critérios dos cursos, origem dos 

docentes, etc.), a fim de se criar uma nova zona piloto de educação 

internacional na Ilha de Hengqin. Vai fazê-lo? 

  

28 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 Ho Ion Sang 


