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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

O Governo da RAEM deve adoptar medidas diversas para reforçar a 

capacidade das escolas no tratamento de incidentes, garantindo a vida e a 

segurança de docentes e alunos  

 

Para criar um ambiente escolar seguro e harmonioso, e garantir a segurança 

pessoal de docentes e alunos, é necessário que as escolas aumentem a sua 

capacidade de lidar com incidentes, e ainda que aumentem a consciência de docentes 

e alunos em relação à segurança e à capacidade de prevenção do perigo, a fim de 

minimizar, o mais possível, os prejuízos dos incidentes. 

Recentemente, ocorreram vários incidentes em escolas de Macau, como por 

exemplo, fogo posto na porta principal de uma escola e agressões físicas depois das 

aulas. Estes incidentes ameaçam a segurança de docentes e alunos, assim como a 

sua saúde mental, e as escolas, enquanto locais de transmissão de conhecimentos e 

cultura, têm de garantir a segurança de docentes e alunos. São várias as causas 

destes incidentes, por exemplo, perturbações psicológicas de pessoas que, por a sua 

situação económica estar cada vez pior devido à epidemia, exercem “represálias 

contra a sociedade e a escola”; e também de, segundo as suspeitas, problemas 

psicológicos decorrentes do abandono escolar, que levaram uma pessoa a incendiar 

a porta principal da escola. As autoridades devem prestar mais atenção à saúde 

psicológica dos alunos que abandonam a escola, a fim de garantir a sua saúde mental. 

Perante a epidemia, a sociedade está cada vez mais complexa e é difícil 

assegurar que não se registem mais incidentes contra escolas. Todavia, face aos 

acontecimentos registados, o Governo da RAEM deve dar a devida atenção ao 

assunto, e adoptar medidas para garantir a segurança de docentes e alunos. 

Para salvaguardar a segurança nas escolas, as autoridades do Interior da China 

destacam agentes policiais para as escolas, mas, em Macau, como o número de 

polícias é limitado, não é possível seguir esse exemplo do Interior da China, isto é, 
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destacar polícias em todas as escolas. Mesmo que as escolas contratem seguranças, 

é provável que estes só consigam manter a ordem nas escolas e não consigam lidar 

com os casos de fogo posto ou de ofensa à integridade física, por isso, é difícil ser 

este pessoal a responsabilizar-se pela segurança nas escolas. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas 

respostas, de uma forma CLARA, PRECISA, COERENTE, COMPLETA e em 

tempo útil sobre o seguinte: 

1. Face aos crescentes incidentes nas escolas e à limitação de recursos humanos 

da Polícia, como é que o Governo da RAEM vai garantir a segurança nas escolas? Se 

as escolas contratarem seguranças, como é que o Governo da RAEM vai uniformizar 

a capacidade desse pessoal em lidar com os incidentes? 

2. Como é que o Governo da RAEM vai reforçar os conhecimentos de docentes 

e alunos sobre a segurança e a capacidade de prevenção do perigo? E como é que 

vai garantir a sua saúde psicológica, a fim de evitar incidentes contra a segurança nas 

escolas? 

3. Que medidas é que o Governo vai adoptar para reduzir os casos de “represália 

contra a sociedade e as escolas”, devido aos problemas psicológicos de algumas 

pessoas cuja situação económica está cada vez pior devido à epidemia? 
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