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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Insuficiência de terapeutas 

 

A insuficiência de terapeutas em Macau tem sido alvo de atenção da sociedade. 

Segundo os dados do Governo, prevê-se que, no ano lectivo de 2021/2022, o número 

de alunos do ensino integrado aumente para 2384, e que o rácio entre terapeutas e 

alunos do ensino integrado seja de 1 para 20, com uma grave insuficiência de 

terapeutas da fala. Neste sentido, o Governo tem de lançar medidas eficazes a curto, 

médio e longo prazo, para aliviar ainda mais essa pressão.  

 

Nos últimos anos, o Governo recrutou e introduziu, de forma activa, terapeutas 

profissionais e, em 2017, organizou, em colaboração com o Instituto Politécnico de 

Macau, o “Curso de Licenciatura em Ciências de Terapia da Fala e da Linguagem”, 

com vista à preparação de uma solução para resolver a questão da insuficiência de 

terapeutas, mas, mesmo assim, ainda é difícil responder às actuais necessidades 

urgentes. Gostaria de aproveitar esta ocasião para partilhar convosco a situação de 

uma família com necessidades especiais generalizadas: para cuidarem dos filhos, 

apenas um dos pais pode trabalhar fora e, mesmo que a mediana do seu rendimento 

atinja as 20 mil patacas, todos os meses gastam milhares com tratamentos médicos, 

o que lhes acarreta grandes encargos. Por outro lado, quanto ao tratamento médico, 

embora haja, há que esperar ainda pela sua vez segundo a lista de espera e, 

basicamente, há que esperar muito tempo para conseguir uma sessão de tratamento, 

mais, mesmo perguntando ao Governo sobre a possibilidade de antecipar datas, a 
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resposta é quase sempre – aguarde com paciência. Trata-se, pois, de uma situação 

que merece a atenção do Governo. 

 

Face ao envelhecimento da sociedade de Macau e às carências das crianças 

com necessidades especiais, a procura de terapeutas é cada vez maior, estendendo-

se aos idosos. A sociedade espera que o Governo avalie a procura real de terapeutas 

e inicie os trabalhos em vários aspectos, para as pessoas com necessidades poderem 

ser tratadas o mais rápido possível, a fim de criar uma sociedade inclusiva entre 

pessoas com deficiências e saudáveis.  

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Segundo os dados do Governo, em Macau, há actualmente 87 fisioterapeutas, 

117 terapeutas ocupacionais e 34 terapeutas da fala, mas a sociedade continua a 

manifestar insuficiência de terapeutas. Para o efeito, o Governo está a proceder ao 

estudo “Previsão da procura de talentos na área da Medicina em Macau”. Após a 

publicação do respectivo relatório de estudo, o Governo tem alguma ideia sobre os 

trabalhos da próxima fase? Numa perspectiva a longo prazo, o Governo deve estudar 

a possibilidade de organizar, aqui em Macau, cursos de formação noutras ciências 

terapêuticas, com vista à formação de talentos locais. Vai fazê-lo?  

 

2. Para resolver o problema da insuficiência de terapeutas da fala, o Governo está 

a efectuar um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de assistência à terapia 

da fala com inteligência artificial e da respectiva plataforma em nuvem. Qual é o 
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andamento desse estudo? Quando é que isto tudo vai estar concluído e entrar em 

funcionamento? Será que isto vai suprir a actual insuficiência de terapeutas da fala?  

 

19 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


