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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Che Sai Wang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 
resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Che Sai Wang, de 12 de Janeiro de 
2022, enviada a coberto do ofício n.º 095/E72/VII/GPAL/2022 da Assembleia 
Legislativa, de 24 de Janeiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 
Executivo em 25 de Janeiro de 2022:  

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
(doravante desginada por “DSEDJ”) atribui elevada importância ao 
desenvolvimento e à saúde dos alunos, sobretudo à segurança do seu ambiente de 
aprendizagem e à sua saúde física e mental, promovendo activamente os trabalhos 
da Educação para a Segurança e de optimização do ambiente didáctico. 

Nos termos da Lei n.º 15/2020 «Estatutos das escolas particulares do ensino 
não superior», “Para garantir a segurança de todos os seus utentes, a escola cria um 
grupo especializado em gestão de crises escolares, ao qual cabe elaborar um código 
de segurança e medidas de fiscalização”; a DSEDJ tem actualizado, e 
disponibilizado no seu website, o “Guia para o funcionamento do grupo 
especializado em gestão de crises escolares”, e o “Plano de Prevenção de 
Catástrofes nas Escolas” do Guia de Funcionamento das Escolas, no sentido de 
auxiliar as escolas na criação de um conjunto de estratégias e de mecanismos de 
prevenção e tratamento de situações críticas, proporcionando ao respectivo pessoal 
planos de trabalho operacionais e instrutivos para o desenvolvimento de actividades 
educativas e de trabalhos de manutenção da segurança nas instalações escolares. 

Em relação ao reforço dos conhecimentos e da capacidade de auto-protecção de 
discentes e docentes, a DSEDJ elaborou e publicou o «Material Suplementar de 
Educação para a Segurança», cujos conteúdos englobam a ocorrência de situações 
inesperadas nas escolas, nomeadamente, incêndios, storm surge, invasão do espaço 
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escolar por desconhecidos, além doutros, para permitir que os alunos dominem 
conhecimentos, técnicas e métodos básicos de auto-ajuda e de ajuda mútua, de 
evacuação, etc., evitando riscos desnecessários e reduzindo as eventuais 
calamidades.            

As escolas do ensino não superior têm de elaborar planos de emergência e de 
proceder à sua testagem realizando dois simulacros em cada ano lectivo, de forma 
a elevarem a consciência de risco e a capacidade de resposta a situações de 
contingência, de discentes, docentes e pessoal responsável pela segurança das 
instalações escolares. Com vista a reforçar, ainda mais, a eficiência dos simulacros, 
a DSEDJ tem realizado, em conjunto com os Serviços de Polícia Unitários, os 
Serviços de Alfândega (da RAEM), o Corpo de Polícia de Segurança Pública 
(CPSP), a Polícia Judiciária (PJ) e o Corpo de Bombeiros, visitas às escolas durante 
a realização desses simulacros, interagindo e trocando experiências com os 
membros dos respectivos grupos especializados em gestão de crises escolares no 
sentido de fornecer sugestões profissionais. 

A DSEDJ, de forma contínua e diversificada, tem também realizado acções de 
formação, palestras temáticas e workshops para  aperfeiçoamento das competências 
do pessoal das escolas e dos agentes de aconselhamento aos alunos, da linha da 
frente, habilitando-os ao tratamento e apoio na ocorrência de incidentes emergentes 
e à manutenção da segurança nas instalações escolares. Tendo em conta que os 
incidentes imprevistos podem ter um forte impacto na saúde psicológica dos alunos 
e do pessoal docente, a DSEDJ disponibiliza apoio e acompanhamento através das 
organizações de aconselhamento, de modo a ajudar alunos e docentes a recuperarem 
o equilíbrio emocional, regressando rapidamente à vida normal.  

Quanto à saúde mental dos alunos, o grupo interdepartamental do Governo 
criou, em Janeiro de 2021 e em parceria com associações particulares, o “Grupo de 
Trabalho para o Acompanhamento da Saúde Mental e Física dos Jovens - 
Transportar o amor”, que tem realizado trabalhos de educação preventiva e de 
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desenvolvimento em diversas áreas destinadas aos jovens, contando com a ampla 
participação da sociedade em todos os aspectos. No intuito de elevar a consciência 
dos adolescentes sobre o cumprimento da lei e da ordem pública, e desenvolver os 
trabalhos educativos relativos à prevenção de crimes cometidos por jovens na 
adolescência, a DSEDJ tem também colaborado com várias entidades públicas, 
nomeadamente com a PJ e o CPSP, para levar a cabo séries de palestras, destinadas 
a alunos, docentes e encarregados de educação, sobre a Lei e o respeito por ela, 
assim como sobre os métodos de pedir ajuda; publicar matérias em colunas 
específicas de jornais; criar páginas electrónicas específicas; lançar infografias; 
fazer programas de televisão e de rádio sobre divulgação jurídica; entre outros.   

No futuro, a DSEDJ continuará a colaborar com as partes interessadas para 
desenvolver integralmente os trabalhos relacionados com o desenvolvimento 
saudável dos adolescentes, assim como para aumentar continuadamente, através de 
diversas acções de formação profissional, a consciência e a capacidade de resposta 
imediata do pessoal da linha da frente no âmbito da segurança das instalações 
escolares. 

Aos 10 de Fevereiro de 2022. 

 
  

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


