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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Reforçar a flexibilidade na definição do número de vagas nas creches, 

para satisfazer, o mais possível, as necessidades 

 

Estão abertas as inscrições para 41 creches subsidiadas em Macau: 5 

delas procedem à apreciação da candidatura e aceitam inscrições através da 

apresentação de documentos, enquanto as restantes 36 aceitam inscrições 

online. Este ano, as autoridades melhoraram os procedimentos de inscrição, 

passou a ser possível preencher o formulário e obter o “código de registo dos 

dados de crianças para a inscrição”, o qual permite o preenchimento rápido do 

formulário para a inscrição nas várias creches referidas, de modo a evitar a 

repetição do preenchimento. Isto demonstra que o Governo ausculta 

constantemente as opiniões dos residentes e dos diversos sectores sociais, e 

aperfeiçoou os trabalhos relativos às creches, o que merece o nosso 

reconhecimento. 

Contudo, a sociedade tem prestado atenção ao reduzido número de vagas 

nas creches para as crianças com menos de dois anos. O Governo tem 

sublinhado que as crianças até aos dois anos se encontram na fase de 

dependência e que o ideal é ficarem ao cuidado de uma única pessoa ou de 

determinadas pessoas, por isso, ir à creche não é uma obrigação. Todavia, 

devido à epidemia, as empregadas domésticas não residentes dificilmente 

conseguem vir trabalhar para Macau, e como os salários das empregadas 

domésticas da China são mais altos, nem todas as famílias conseguem 
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suportá-los, e não conseguindo vaga nas creches, a pressão de cuidar das 

crianças é enorme. 

No ano passado, na resposta a uma interpelação escrita minha, as 

autoridades afirmam que as creches subsidiadas continuam a oferecer vagas 

suficientes para crianças de dois anos e uma determinada percentagem de 

vagas para as crianças com menos de dois anos. De acordo com as 

informações disponíveis, verifica-se que a disponibilidade de vagas para 

crianças de menos de 2 anos nas creches subsidiadas e não subsidiadas foi 

cerca de 300 e cerca de 1000, respectivamente, depreendendo-se daqui que, 

em grande medida, a oferta de vagas por parte das creches em Macau 

consegue satisfazer as solicitações da sociedade.  

Contudo, na realidade, as vagas para crianças com menos de dois anos 

são insuficientes, especialmente nas zonas com maior densidade populacional, 

onde é difícil conseguir uma vaga e a procura continua a aumentar após o 

prazo de inscrição, deixando muitos pais bastante preocupados. Segundo 

consta, nos últimos anos, têm sobrado vagas para crianças a partir dos 2 anos, 

mas há falta de vagas para crianças de um ano, portanto, há uma distribuição 

desequilibrada das vagas quer por zonas quer por idades. Sob o impacto da 

conjuntura socioeconómica, o rendimento das famílias está a diminuir e os 

encargos económicos a aumentar, portanto, os pais não conseguem 

abandonar os empregos para tomar conta das crianças. Neste momento, por 

não conseguirem contratar uma empregada doméstica, nem ter vaga nas 

creches, alguns pais vêem-se obrigados a desistir dos empregos, o que resulta 

em dificuldades económicas para as suas famílias e afecta o seu desejo de ter 

mais filhos. 
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A taxa de natalidade tem diminuído nos últimos anos e até já atingiu, no 

ano passado, o nível mais baixo dos últimos 17 anos. Como as vagas para 

crianças com dois anos têm sido suficientes nos últimos anos, as autoridades 

devem considerar, activamente, distribuir as vagas remanescentes para as 

crianças com menos de dois anos, a fim de satisfazer as necessidades dos 

residentes. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Qual é o ponto de situação das creches subsidiadas e não subsidiadas 

que disponibilizam vagas para crianças com menos de dois anos? Será 

possível satisfazer as necessidades dos residentes, especialmente 

nas zonas com maior densidade populacional, como a zona norte? 

2. O Governo deve permitir que as creches, tendo em conta as 

necessidades reais das crianças e a sua própria situação, admitam 

crianças de diferentes idades na turma, e mobilizem, de forma flexível, 

as vagas para idades diferentes, no sentido de garantir o 

aproveitamento integral de todas as vagas, e aumentar a taxa de 

utilização dos recursos das creches. Vai fazê-lo?  

 

 11 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


