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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Prestar atenção ao impacto das candidaturas ao novo fundo de educação 

no desenvolvimento e planeamento educativo  

 

No ano passado, o Governo afirmou que ia criar, através de regulamento 

administrativo, um fundo autónomo para a área da educação, em substituição dos 

actuais Fundo do Ensino Superior, Fundo de Desenvolvimento Educativo e Fundo de 

Acção Social Escolar. Eu apoio a fusão destes três fundos, uma vez que esta vai 

permitir concretizar o princípio da gestão uniformizada dos apoios financeiros e 

contribuir para a afectação de recursos e a sua monitorização por parte do Governo, 

e para a distribuição adequada dos recursos, em prol do desenvolvimento da 

educação e da articulação eficaz entre o ensino não superior e o ensino superior, 

criando-se assim um ambiente de desenvolvimento mais favorável para o ensino 

local e para os estudantes em particular.     

Desde sempre, as escolas particulares do ensino não superior podem, de acordo 

com as suas necessidades de desenvolvimento e de actividades pedagógicas, 

apresentar às autoridades educativas um plano anual para o pedido de apoio 

financeiro, para que o nível do ensino possa desenvolver-se de forma estável e se 

ofereça aos alunos um ambiente de aprendizagem mais completo e aperfeiçoado; e 

quanto aos estudantes, podem candidatar-se a bolsas de mérito, bolsas de estudo e 

diversos tipos de subsídios para estudos, a fim de garantir o seu direito à educação, 

manter a equidade na educação e demonstrar o apoio do Governo à formação de 
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talentos. É por isso que o funcionamento dos fundos educativos e os respectivos 

regulamentos de candidatura têm grande influência sobre todos os aspectos do 

desenvolvimento educativo local.  

A fusão dos referidos fundos educativos já foi divulgada e entra em vigor em 

Junho deste ano, mas até agora ainda não foram divulgados os pormenores 

(incluindo as orientações de candidatura, o conteúdo, os projectos a financiar e os 

requisitos), portanto, os trabalhos de elaboração dos futuros planos pedagógicos das 

escolas estão parados, o que afecta os seus planos de desenvolvimento a curto, 

médio e longo prazo, bem como os apoios complementares ao desenvolvimento 

diversificado, intercâmbio e aprendizagem e prosseguimento de estudo dos alunos. 

Para o novo fundo de educação poder contribuir para o desenvolvimento estável do 

ensino local, concretizando a ideia de “promover a prosperidade de Macau através da 

educação e construir Macau através da formação de talentos”, interpelo sobre o 

seguinte:   

1. O desenvolvimento educativo a longo prazo exige planos de curto, médio e 

longo prazo, e só com um investimento estável nos recursos educativos é que o 

ensino não superior local pode enveredar por um caminho razoável e previsível. 

Assim sendo, como é que o fundo de educação vai desempenhar o seu papel no 

apoio ao desenvolvimento a médio e longo prazo das escolas?  

2. As candidaturas ao Fundo de Desenvolvimento Educativo terminam 

normalmente em Março de cada ano. Neste ano, as autoridades visitaram as escolas, 

prestaram esclarecimentos e realizaram intercâmbios, para as escolas poderem estar 

bem preparadas para as candidaturas, trabalho este que merece o nosso 
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reconhecimento. As escolas também manifestaram muitas opiniões e sugestões 

relativamente às candidaturas e à apreciação e aprovação dos projectos. As 

candidaturas vão abrir em breve, então, que melhorias é que as autoridades 

introduziram nas orientações de candidatura ao referido fundo? 

3. Quanto ao requerimento de financiamento do plano de desenvolvimento 

escolar, as autoridades afirmaram que iam aumentar o pessoal especializado e o 

montante de financiamento, tendo em conta as reais necessidades de 

desenvolvimento das escolas. Então, as autoridades têm também condições para, 

através do novo fundo de educação, aumentar, razoavelmente, o montante do 

financiamento a atribuir ao pessoal especializado das escolas?  

  

22 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 

 


