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(Tradução) 

 Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à 

Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração o parecer do Instituto de Acção Social (IAS), apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, de 21 de Janeiro 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 125/E97/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 4 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 4 de Fevereiro de 2022: 

O Governo da RAEM atribui grande importância à educação familiar e 

continua a desenvolver vários trabalhos que ajudam a promover a comunicação e 

a harmonia familiar. Os departamentos governamentais da RAEM estabeleceram 

uma rede de informação de forma integrada, de acordo com as suas respectivas 

funções, os destinatários focalizados e as prioridades de educação familiar, para 

que os diferentes intervenientes possam obter e dominar, rapidamente, a 

informação, de acordo com as suas próprias necessidades. 

Em 2021, o Instituto de Acção Social (IAS) e 6 equipamentos sociais criaram 

o “Grupo de trabalho sobre a educação da vida familiar” (adiante designado por 

“Grupo”). Sintetizando a experiência pragmática e a análise de dados, depois de 

ter auscultado as opiniões das partes interessadas da sociedade e dos académicos, 

o Grupo elaborou o “Plano de trabalhos dos 5 anos da educação para a vida 

familiar (2021-2025)” (adiante designado por “Plano”). De acordo com o Plano, 

as actividades e os serviços educacionais destinados a famílias de diferentes faixas 

etárias vão iniciar-se de forma ordenada. Além do apoio aos pais sobre a educação 

de parentalidade, também são incluídos temas familiares importantes, 

designadamente, a relação conjugal, a educação sexual e a gestão de recursos 

familiares. 

Além disso, o IAS tem mantido comunicação com a Direcção dos Serviços 



 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

教  育  及  青  年  發  展  局  

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude  

 

 

2 
 

(Tradução) 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) sobre o Plano, pelo 

que já existem planos para partilharem recursos de auto-aprendizagem online e 

informações de serviços, e criarem ligações nos seus websites. O IAS coordena 

igualmente com os equipamentos sociais no reforço da cooperação com a DSEDJ 

e as escolas, com o objectivo de promover, em conjunto, a educação familiar 

junto dos encarregados de educação, podendo os trabalhos da educação familiar 

ser iniciados através de várias plataformas online, de diversas formas e meios, e 

de acordo com as diferentes necessidades das pessoas interessadas. Para uma 

divulgação mais ampla das informações sobre educação parental, a DSEDJ prevê 

criar, em 2022, um website one stop com informação para os encarregados de 

educação, a fim de recolher e organizar as informações relativas à educação 

familiar nos serviços públicos e nas instituições de serviço social de Macau, 

continuando a elaborar diversos recursos de educação familiar, para que os pais 

possam ter um acesso mais facilitado e centralizado às informações da educação 

parental. O plano da rede de informação é classificado por níveis de ensino e os 

conteúdos incluem experiências e técnicas de educação, comunicação entre pais e 

filhos, educação sexual, educação moral, ajustamento da pressão, etc., 

proporcionando aos encarregados de educação com filhos em diferentes níveis de 

ensino recursos de aprendizagem adequados, apresentados através de textos da 

Internet, infografias, videoclipes, recursos de educação para pais e filhos, 

permitindo que os pais aprendam, transmitam e partilhem conhecimentos de 

forma mais flexível. A DSEDJ continua a celebrar acordos de cooperação com 

empresas de grande dimensão e, através de apoios financeiros, a encorajar e a 

apoiar escolas e associações de pais e encarregados de educação, para que estas 

iniciem diversos projectos no âmbito da cooperação entre família e escola, 

realizando, para uma formação pessoal, cursos sistemáticos de educação de pais e 

reforçando a promoção do conceito “família harmoniosa”. Espera-se que, através 

dos diversos canais de aprendizagem, os pais possam ter contacto com técnicas de 

educar os seus filhos, reforçando a importância da educação familiar e elevando, 
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deste modo, o sentimento de felicidade familiar. Ao mesmo tempo, como a 

DSEDJ é membro constituinte da Comissão para os Assuntos das Mulheres e 

Crianças, comunica, colabora e promove, em conjunto, os respectivos assuntos 

com os serviços públicos, aumentando o bem-estar de mulheres e crianças. 

Relativamente à revisão da «Lei de bases da política familiar», adiante 

designada por “Lei”, é de referir que os serviços públicos podem elaborar 

políticas e medidas concretas de acordo com a Lei. Dado que a Lei possui linhas 

orientadoras, princípios e planos de acção, não será fácil proceder a alterações à 

Lei com o passar do tempo. Quando o Grupo elaborou o Plano, teve como 

referência os artigos relacionados da “Lei da promoção do desenvolvimento da 

educação familiar”, do Interior da China, assim como a situação actual das 

famílias e da sociedade de Macau. Tal representa a concretização do objectivo da 

política familiar da referida Lei, pelo que a sua promoção se fez de acordo com o 

planeamento sistemático para alcançar o objectivo do apoio comunitário. Após o 

lançamento do Plano, os serviços públicos, em conjunto com os equipamentos 

sociais, iniciaram os trabalhos em causa para que a sociedade adquira 

conhecimentos aprofundados sobre a educação familiar. No futuro, o Governo da 

RAEM vai continuar a auscultar as opiniões da sociedade sobre a política 

familiar, pelo que, nesta fase, não tem trabalhos relativos à revisão da Lei. 

Aos 16 de Fevereiro de 2022. 

 

O Director,  

                                                                                      Kong Chi Meng 

                                                                            

 


