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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Melhoria das medidas de desenvolvimento educativo para professores e 

estudantes transfronteiriços no contexto da epidemia 

 

Em resposta ao recente ressurgimento da epidemia em Zhuhai e na vila de 

Tanzhou, da Cidade de Zhongshan, o Governo da RAEM reagiu rapidamente e, após 

coordenação proactiva com o governo de Zhuhai, adoptou medidas para possibilitar a 

entrada em Macau das pessoas que vivem fora da zona fechada e controlada, desde 

que as mesmas possuam certificado de teste de ácido nucleico com resultado 

negativo nas últimas 24 horas. Na sequência dum estudo, as autoridades anunciaram, 

de imediato, a suspensão das aulas para os professores e estudantes transfronteiriços 

até ao final das férias de Inverno, bem como o destacamento de pessoal nos postos 

fronteiriços Qingmao e das Portas do Cerco para ajudar os estudantes fronteiriços a 

regressarem a casa, com vista a garantir, na medida do possível, a segurança de 

professores e estudantes transfronteiriços. A epidemia está a atenuar e a seguir rumo 

à estabilidade, o que mostra que os esforços conjuntos de prevenção e controlo da 

pandemia entre Zhuhai e Macau conseguiram alguns efeitos.  

Porém, o impacto da epidemia no sector da educação não pode ser considerado 

insignificante, uma vez que Macau, Zhuhai e a vila de Tanzhzou, da cidade de 

Zhongshan, estão, em termos de pessoal, estreitamente ligadas, e muitos professores 

e estudantes transfronteiriços vivem nestas duas cidades chinesas. Um eventual surto 

da epidemia terá grande impacto nos programas curriculares, horários e actividades 
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escolares. Segundo as autoridades, em resposta ao recente surto, foram 

uniformizadamente suspensas as aulas para os professores e estudantes 

transfronteiriços, cabendo às escolas decidir, por si próprias, os programas 

curriculares para os professores e estudantes locais. Tendo em conta que as escolas 

estavam no período de preparação para os exames, muitas delas decidiram continuar 

com os exames tal como planeado, e os estudantes transfronteiriços puderam fazê-

los mais tarde, quando a epidemia estabilizou. Devido à aproximação do final do 

primeiro semestre, muitas escolas estavam na fase de revisão e exames, por isso, 

essa diligência teve pouco impacto. Porém, a situação epidémica não está estável, e 

um eventual surto pode resultar em diferenças no progresso ensino/aprendizagem 

entre os professores e estudantes transfronteiriços e os locais, com impacto na 

aprendizagem para alguns estudantes e na implementação dos programas 

curriculares para os professores. Com a normalização da epidemia, o Governo deve 

proceder a uma ampla avaliação dos planos de desenvolvimento educativo no 

contexto da epidemia, para que, atendendo ao fundamento de efectuar bem os 

trabalhos de prevenção e controlo da epidemia, os professores e estudantes tenham 

mais flexibilidade no processo ensino/aprendizagem, de modo que os estudantes 

possam desenvolver todo o seu potencial. 

 

  Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

1. Em resposta ao recente surto, o Governo, após uma avaliação global, suspendeu 

rapidamente as aulas para os professores e estudantes transfronteiriços, a fim 

de garantir a sua segurança. Ao mesmo tempo, foi estabelecida uma plataforma 
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online para prestação de apoio pedagógico, foram dadas orientações sobre os 

"programas e a aprendizagem durante a suspensão das aulas”, e foi prestado 

apoio específico aos estudantes, incluindo aconselhamento psicológico, com 

vista a minimizar os impactos da epidemia. Ora, a epidemia é imprevisível e 

como recentemente houve sinais de ressurgimento, os postos fronteiriços foram 

subitamente encerrados e a passagem alfandegária foi limitada. Para além do 

apoio aos estudantes transfronteiriços que pediram ajuda, o Governo deve tomar 

a iniciativa de intervir e prestar apoio aos estudantes transfronteiriços e 

economicamente carenciados que não conseguiram pedir ajuda atempadamente, 

de modo a ajudá-los a acompanharem e a progredirem na aprendizagem. O 

Governo deve proceder à elaboração de planos para facilitar a aprendizagem 

aos estudantes transfronteiriços, equilibrando os trabalhos pedagógicos e os 

trabalhos de combate à epidemia, assegurando que os planos de 

ensino/aprendizagem sejam concluídos a tempo. Vai fazê-lo? 

2. Apesar do surto da epidemia em Zhuhai e Zhongshan, Macau não encerrou os 

postos fronteiriços, e agora a epidemia encontra-se atenuada, o que demonstra 

a eficácia do mecanismo de ligação entre Macau e o Interior da China. Tendo em 

conta que Macau, Zhuhai e a vila de Tanzhou estão interligadas, o surto nas vilas 

de Tanzhou e Nanping afectou directamente a vida dos estudantes e professores 

transfronteiriços que ali vivem, bem como o desenvolvimento económico de 

Macau. Actualmente, Macau está livre da epidemia, porém, a nossa cidade está 

intimamente ligada às regiões vizinhas, e o desenvolvimento da Grande Baía 

prossegue a bom ritmo. Se a epidemia atingir Macau, será necessário adoptar 
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medidas fracturantes que nem os estudantes nem o público em geral 

conseguirão aguentar. O País nunca parou com a prevenção e controlo rigorosos 

da epidemia, por exemplo, Xangai demonstrou, recentemente, a sua capacidade 

na prevenção e controlo rigorosos da epidemia, pois recorrendo a meios 

tecnológicos e científicos conseguiu reduzir a área de zonas de risco, para que 

não se ultrapassasse o âmbito de uma rua, permitindo-se as actividades nas 

áreas adjacentes. Apesar da interligação entre Zhuhai e Macau, as formas de 

lidar com a epidemia diferem, o que dificulta a adaptação dos habitantes 

transfronteiriços e tem impacto no desenvolvimento económico. Para assegurar 

a passagem alfandegária entre Macau e Zhuhai, o Governo da RAEM deve 

trabalhar com Zhuhai de modo a aumentar a eficácia do combate à epidemia, e 

recorrer aos meios tecnológicos e científicos para a prevenção rigorosa da 

epidemia. A ligação entre Zhuhai e Macau deve ser mantida sob a normalização 

da epidemia, com vista a garantir, na medida do possível, a segurança e o 

desenvolvimento sustentado da Grande Baía. Como é que isto vai ser feito? 

 

27 de Janeiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


