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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Optimização dos serviços de creche 

 

Face às necessidades do desenvolvimento social, são muitas as famílias em que 

ambos os pais trabalham, por isso, a prestação de cuidados às crianças é um assunto 

importante para as famílias. Os serviços de creche são um elemento importante da 

segurança social, e em muitas regiões, são considerados uma tarefa prioritária no 

âmbito do apoio à vida da população, com um carácter universal e benéfico para a 

toda população, e prestados com vista a aliviar os encargos das famílias em que 

ambos os pais precisam de trabalhar. Após vários anos de desenvolvimento, os 

serviços de creche em Macau já conseguem, basicamente, assegurar as 

necessidades da população, as autoridades também dão prioridade no acesso às 

creches às crianças das famílias em situação vulnerável, disponibilizando ainda 

serviços de acolhimento temporário e de urgência, no sentido de prestar serviços mais 

diversificados às famílias que deles necessitam. Todavia, devido à insuficiência e à 

distribuição desequilibrada das vagas, muitas famílias só podem recorrer às creches 

privadas, e mesmo sendo os custos elevados, não têm outra escolha, portanto, a 

pressão económica é cada vez maior. 

Após o retorno à Pátria, Macau obteve um forte apoio do País, tendo registado 

um rápido desenvolvimento socioeconómico e uma melhoria nas garantias de vida da 

população, especialmente ao nível da educação. O Governo da RAEM implementou 

os 15 anos de escolaridade gratuita, que se tornou no maior benefício social e tem 
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contribuído para a rápida elevação do nível global do ensino em Macau e oferecido 

condições favoráveis para o desenvolvimento dos nossos talentos, criando uma base 

sólida para o desenvolvimento estável da sociedade de Macau. Já que o Governo da 

RAEM considera as garantias de vida da população como uma tarefa prioritária das 

LAG, deve então, com base no que tem sido feito, dar mais um passo para reforçar 

ainda mais a segurança social, especialmente no que diz respeito às crianças, que 

são o futuro de Macau, dando mais atenção à sua protecção. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Os serviços de creche, de carácter universal e benéfico para toda a população, 

são prestados mediante financiamento do Governo da RAEM a algumas instituições, 

e em 2020, implementou-se o acesso prioritário às creches das crianças das famílias 

em situação vulnerável. Todavia, as instituições subsidiadas estão sujeitas a restrições 

ao nível dos recursos, o que leva à insuficiência e à distribuição desequilibrada de 

vagas nas diversas zonas, portanto, os residentes têm de lutar para conseguir uma 

vaga nas creches. Actualmente, mesmo havendo serviços de acolhimento temporário 

e de urgência, não é possível satisfazer as necessidades de longo prazo das famílias 

em que ambos os pais trabalham. Pelo exposto, para satisfazer as necessidades das 

famílias, como é que o Governo da RAEM vai optimizar a actual forma de 

financiamento? Vai ponderar sobre o aumento das medidas de incentivo e sobre a 

disponibilização atempada e oportuna de vagas? 

2. As famílias em que ambos os elementos do casal trabalham fora são um 

fenómeno comum na sociedade, por isso, os serviços prestados pelas creches 

passaram a ser tarefas indispensáveis para a vida da população. Segundo o 14. ° 
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Plano Quinquenal e o Programa de objectivos futuros de 2035 do nosso País, é 

necessário desenvolver um sistema de serviços de carácter universal e benéfico para 

toda a população, e as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau também propõem a criação de um 

sistema de garantia de qualidade para a educação pré-escolar, a fim de resolver as 

dificuldades das famílias na criação de filhos e de manter a vitalidade do 

desenvolvimento social. Tendo em conta que os serviços de creche já conseguem 

assegurar as necessidades da população, o Governo da RAEM deve considerar 

integrá-los num sistema importante de garantia da qualidade de vida da população, 

no sentido de manter o desenvolvimento prospectivo do bem-estar da população e 

incluir os serviços de creche nos serviços gratuitos, para resolver eficazmente as 

questões da vida da população e assegurar uma protecção estável às famílias, 

especialmente às famílias jovens, em que ambos os pais precisam de trabalhar. O 

Governo vai fazê-lo? 

 

16 de Julho de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


