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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

 Aperfeiçoar as vagas nas creches   

 

Com o desenvolvimento social de Macau, as famílias são cada vez mais 

pequenas, e a taxa de participação das mulheres na força laboral é quase igual à dos 

homens. As famílias em que ambos os cônjuges trabalham são a maioria, portanto, 

as creches já são uma necessidade indispensável das famílias. Tendo em conta a 

realidade social e as necessidades das famílias no respeitante aos cuidados das 

crianças, o Governo tem apostado recursos, para aperfeiçoar e melhorar os serviços 

oferecidos pelas creches. Actualmente, existem em Macau 62 creches, subsidiadas e 

não subsidiadas, que disponibilizam 11 000 vagas, no entanto, como não houve 

aumento significativo das vagas e a procura está sempre a aumentar, os serviços 

disponíveis não conseguem satisfazer a crescente procura, apesar de a taxa de 

admissões ser superior à de outros países e regiões.   

No Plano de Desenvolvimento dos Serviços das creches para os anos de 2017 a 

2022, o Governo afirma que vai criar, prioritariamente, mais creches nas zonas onde 

a procura é maior. O número total de vagas é suficiente, mas tendo em conta a sua 

distribuição desequilibrada, nas zonas norte e central as vagas continuam a ser 

escassas, é difícil encontrar vaga em muitas creches, e a situação de ingressar numa 

creche fora do bairro onde se vive continua a ser frequente. Durante a epidemia, não 

há oferta no mercado dos empregados domésticos, as famílias em que ambos os 

pais trabalham ou trabalham por turnos têm dificuldade em cuidar dos filhos, e os 

serviços oferecidos pelas creches não conseguem dar resposta às diversas 

necessidades. Assim sendo, o Governo deve dispor de medidas de apoio suficientes, 
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maximizar as vantagens dos serviços das creches de Macau e suprir as insuficiências, 

no sentido de criar um sistema de serviços com qualidade e promover a educação 

infantil, em prol do desenvolvimento saudável dos serviços em causa.                  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Nos últimos anos, o aumento das vagas nas creches tem sido lento. Em 2017, 

existiam cerca de 10 mil vagas, mas o número de recém-nascidos 

ultrapassava 15 mil, portanto, não era possível satisfazer a procura. O 

Governo refere que vai ajustar o número das vagas tendo em conta as 

mudanças na taxa de natalidade, e embora nos últimos anos esta taxa tenha 

diminuído, de acordo com os dados disponíveis, entre 2018 e 2020, o número 

de recém-nascidos continuava a rondar os 17 mil, e mais, durante a epidemia, 

tem sido elevada a procura de creches por parte de muitas famílias. Mas, 

como há sempre um desequilíbrio entre o número total de vagas e o número 

de recém-nascidos, é impossível satisfazer a procura, nomeadamente para 

as crianças de diferentes idades. De que medidas dispõe o Governo para 

aumentar o número de vagas nas creches, a fim de satisfazer as 

necessidades crescentes da sociedade? 

2. Segundo os dados, em 2017, as vagas disponíveis nas creches do bairro 

norte eram menos de 3 mil. As autoridades afirmam que vão ajustar o número 

de vagas, para satisfazer as necessidades das diversas zonas, e que no 

próximo ano, vão criar mais duas creches na zona norte, para aumentar as 

vagas. No entanto, mesmo com este aumento, continua a ser difícil suprir a 

grande falta, e vai surgir uma situação de excesso de vagas em algumas 

zonas e falta de vagas noutras onde a densidade populacional é alta, por isso, 
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há muitas famílias às quais só lhes resta colocar os filhos numa creche fora 

do seu bairro. Mas, as obras espalham-se pela cidade, aumentando a 

pressão do trânsito e ainda os encargos das famílias em que ambos os pais 

trabalham, portanto, ingressar numa creche no próprio bairro é, sem dúvida, 

uma forma que vai permitir aliviar a pressão do trânsito e das famílias. Assim 

sendo, o Governo deve definir planos para as crianças que vivem nas zonas 

norte e central poderem ingressar numa creche no seu bairro, a fim de 

distribuir adequadamente as vagas pelas diversas zonas, evitando a sua 

distribuição desequilibrada. Vai fazê-lo? 

3. São muitas as famílias em que ambos os pais trabalham e trabalham à noite, 

mas como não há oferta no mercado dos empregados domésticos durante a 

epidemia, o problema dos cuidados aos filhos nestas famílias sobressai. O 

Governo deve então lançar medidas provisórias, por exemplo, a prestação de 

serviços domésticos durante 24 horas e outras medidas para cuidar das 

crianças, a fim de apoiar as famílias com necessidades e satisfazer a procura 

diversificada de serviços de creches. Vai fazê-lo?                
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