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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Integrar os recursos para promover a educação familiar 

   

Com as mudanças sociais e económicas, passou a ser normal nas famílias 

ambos os elementos do casal trabalharem por turnos, o que tem alterado o modo de 

convivência entre pais e filhos, com influência na vida, na aprendizagem e na saúde 

física e psicológica dos filhos. Devido à epidemia de COVID-19 durante cerca de dois 

anos, a educação escolar tem sido impedida, e sendo a família a sede principal da 

educação e onde começa a aprendizagem, esta deve colaborar plenamente com a 

escola e a sociedade, bem como assumir mais encargos ao nível da educação. Neste 

contexto, o Governo deve adoptar mais medidas de apoio à educação familiar e, 

através do reforço da consciência da sociedade sobre esta temática, transmitir aos 

pais técnicas correctas de convivência com os filhos, com vista a apoiar a harmonia 

familiar e o crescimento saudável dos jovens. 

É de salientar que, no ano passado, o Interior da China implementou oficialmente 

a Lei de promoção da educação familiar, no sentido de orientar e apoiar toda a 

sociedade a dar importância à família, à educação familiar e à tradição familiar, o que 

reflecte que o País já elevou a importância da educação familiar para o nível das 

políticas nacionais. O Governo da RAEM também atribui grande importância à 

promoção da educação familiar, e refere pela primeira vez, no Relatório das LAG 

para 2021, o plano de promoção da educação para a vida familiar, mas, olhando para 

os trabalhos relativos à educação familiar, estes estão a ser implementados de forma 
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dispersa pelos diversos serviços públicos, por exemplo, no ano passado, a Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

transformou o Centro de Actividades Educativas da Taipa no Centro de Educação 

Parental, para desenvolver diferentes tipos de actividades de educação familiar; e o 

Instituto de Acção Social (IAS) lançou o Plano da educação para a vida familiar 

(2021-2025), que inclui, através da colaboração com instituições particulares, o 

desenvolvimento de diferentes tipos de actividades e a divulgação sobre a educação 

familiar nos bairros comunitários, e criou também a respectiva página electrónica 

temática, o que merece o nosso reconhecimento. No entanto, é difícil, através disto, 

conseguir um planeamento sistemático e uma integração dos recursos no âmbito da 

educação familiar, e ao mesmo tempo, também não existe, ao nível legislativo, uma 

definição e regulamentação mais completa sobre a educação familiar, o que impede, 

sem dúvida, o desenvolvimento desta vertente em Macau. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. A DSEDJ e o IAS estão a desenvolver trabalhos de educação familiar de várias 

naturezas, por exemplo, no ano passado, o IAS criou a página electrónica 

temática sobre a educação parental, e a DSEDJ referiu, recentemente, que ia 

criar uma rede one-stop e uma plataforma de aprendizagem para os 

encarregados de educação. Com vista a promover eficazmente os trabalhos de 

educação familiar em Macau, como é que se vai proceder à integração dos 

recursos de igual natureza? 

2. Em Macau, não existem normas claras na área da educação familiar, e a Lei de 

bases da política familiar, a principal lei para a concretização desta política, já 
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entrou em vigor há mais de vinte anos e não foi sujeita a qualquer revisão, não 

correspondendo, especialmente, à importância dada pela sociedade à família e à 

educação familiar. O Governo deve tomar como referência a Lei de promoção da 

educação familiar, implementada no ano passado no Interior da China, 

desenvolvendo, em tempo oportuno, os trabalhos da revisão das leis e dos 

regulamentos administrativos correspondentes, por forma a promover a 

concretização da educação familiar. Vai fazê-lo? 

 

21 de Janeiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 

 


