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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre os cuidados infantis durante o período da epidemia 

 

Recentemente, registaram-se novos casos positivos nas cidades de Zhuhai e 

Zhongshan da província de Guangdong, e todos foram, preliminarmente, 

diagnosticados como sendo da variante Ómicron. Em Macau, houve também 

trabalhadores de creches que estiveram em contacto próximo com um doente 

confirmado na vila de Tanzhou da cidade de Zhongshan, o que não só resultou em 

mais de trinta crianças a necessitarem de observação médica, mas também na 

suspensão de oito turmas, em que cem crianças afectadas precisaram de regressar a 

casa para serem cuidadas pelos pais. Perante isto, as autoridades tomaram, já, a 

iniciativa de contactar com os pais que necessitavam de apoio para cuidarem dos 

seus filhos e de encaminhar essas crianças para outras creches para cuidados 

temporários. 

Até ao momento não se registou nenhum novo caso em Macau, e as creches não 

suspenderam, plenamente, o seu funcionamento. Porém, ainda é necessário reforçar 

as medidas de gestão e prevenção da epidemia nas creches, com vista a evitar casos 

de infecção devido à concentração de pessoas. Tendo em conta que a variante 

Ómicron é altamente transmissível, é ainda incerto se o novo surto atingirá ou não 

Macau. A epidemia está agora no seu terceiro ano e não se sabe quando terminará 

completamente. Ora, os pais estão muito preocupados com a possibilidade de as 

creches voltarem a suspender, completamente, o seu funcionamento no futuro, e isto 
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constituirá um desafio sem precedentes para as famílias em que ambos os pais 

trabalham.   

Na maioria das famílias de Macau, ambos os pais trabalham, por isso, deparar-

se-ão com a dificuldade de cuidar dos seus filhos se estes precisarem de ficar em 

casa durante longos períodos de tempo. No passado, as necessidades de cuidar da 

família podiam ser satisfeitas por via da contratação de empregados domésticos 

estrangeiros, mas, como a presente epidemia deu azo a dificuldades para a entrada 

e saída de trabalhadores não residentes, ou devido às restrições impostas por países 

donde provêm os empregados domésticos, é possível que os residentes não 

consigam, num curto espaço de tempo, contratar pessoal adequado para cuidar dos 

seus filhos. Para além disso, a epidemia também restringiu a disponibilidade de 

serviços em locais como centros de explicações, centros educativos que prestam 

também serviços de transporte, etc. É provável que esta situação obrigue alguns pais 

a pedirem férias, ou que um dos elementos do casal se demita para poderem dar 

resposta às necessidades imediatas, o que pode originar diversos problemas 

familiares. 

A par disso, se as crianças não puderem frequentar a escola, alguns pais receiam 

que o progresso da sua aprendizagem seja afectado, visto que os mesmos não têm 

tempo para as ensinar. Mais, se as crianças são obrigadas a ficar em casa durante 

longos períodos de tempo devido à prevenção da epidemia, sem poderem manter o 

contacto social e a interacção normais com os outros, isto pode ter impacto no seu 

desenvolvimento emocional, social e físico.  

Durante a epidemia, as autoridades devem reforçar os serviços de cuidados 
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infantis e o apoio aos pais, para que estes possam conseguir um equilíbrio entre 

família e trabalho, e mesmo evitar transferir o stress e as emoções negativas para os 

seus filhos.    

  

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. Como as crianças não têm um forte sentido de autoprotecção, as autoridades 

devem, tendo em conta os factores de viabilidade e aplicabilidade, reforçar as 

medidas sanitárias e de prevenção da epidemia nas creches, a par de melhorar 

o sistema de ventilação e as instalações de purificação, de modo a reduzir a 

probabilidade de surto e a dimensão da epidemia nas creches, diminuindo assim 

o risco de transmissão comunitária. Vão fazê-lo? 

2. Se houver necessidade de suspender, novamente, o funcionamento das creches 

no futuro, as autoridades devem, à luz da epidemia e da situação real das 

famílias, prestar atempadamente serviços de cuidados temporários das crianças 

às famílias que deles necessitem, com vista a ajudar os residentes a 

ultrapassarem as dificuldades e a reduzir as disputas familiares. Vão fazê-lo? 

Em 2020, ano em que a epidemia teve lugar, as autoridades adoptaram medidas 

favoráveis às crianças das creches subsidiadas, mas as mesmas deixaram de 

ser adoptadas desde então. As autoridades devem tornar públicos os critérios 

inerentes à adopção dessas medidas, para que os pais possam ter uma ideia. 

Vão fazê-lo? 

3. As autoridades devem encorajar as editoras, associações e escolas a 

produzirem uma série de videojogos, pacotes de jogos para pais e filhos 
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brincarem em casa e materiais complementares de aprendizagem, de modo a 

ajudar os pais a acompanharem o crescimento dos seus filhos e o progresso da 

aprendizagem durante a epidemia, para que os primeiros possam tomar 

providências razoáveis em prol da aprendizagem dos seus filhos em casa. Vão 

fazê-lo? Mais, as autoridades devem apoiar as escolas a investirem recursos no 

apoio aos professores para se manterem em contacto com os pais através de 

plataformas online, ou através de visitas domiciliárias online, de modo a que se 

inteirem, atempadamente, da situação domiciliária das crianças, proporcionando 

aos pais alguns métodos para cultivar a resiliência psicológica das crianças e 

orientando-os para prestarem atenção à saúde psicológica das crianças. Vão 

fazê-lo?  

 

20 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

 

 

 

 

  


