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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 
A capacidade de o número de vagas do serviço de  

cuidados infantis inclusivos satisfazer as necessidades 
 
 
 

Nos últimos anos, o Governo deu a maior importância ao tratamento precoce, e a 

criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e do Centro de Terapia e 

Reabilitação Pediátrica permitiu a integração de recursos para um acompanhamento 

mais acelerado e eficaz do serviço de terapia e de reabilitação das crianças após a 

avaliação da sua situação. Por outro lado, se as necessidades especiais das crianças 

forem detectadas e diagnosticadas atempadamente, é possível prestar-lhes mais 

cedo o apoio necessário. 

 

Segundo os trabalhadores das creches, têm surgido casos suspeitos de crianças com 

transtornos de desenvolvimento da linguagem, mas a insuficiência de profissionais 

para cuidados inclusivos tem-se constituído como uma dificuldade no tratamento 

dessas situações. Esperam que o Instituto de Acção Social lhes possa proporcionar o 

apoio necessário, para que as crianças com necessidades especiais possam ser 

avaliadas e acompanhadas adequadamente quanto antes, através da divulgação dos 

conhecimentos e de comunicação com os pais das crianças.   

 

 

Para satisfazer as necessidades da sociedade, em 2019, o Governo começou a 

proporcionar cuidados infantis inclusivos em creches, criando um ambiente favorável 

e inclusivo de cuidados infantis, para que as crianças com necessidades especiais 

pudessem frequentar a creche juntamente com outras da sua idade. Neste momento, 

existem duas creches que participaram nesse programa de serviço de cuidados 

infantis inclusivos.  Na resposta a uma interpelação escrita de um Deputado, o 

Instituto de Acção Social revelou que, para concretizar o conceito de “detecção, 

avaliação, diagnóstico e tratamento precoce”, neste ano será estudada a possibilidade 

de se dar início a um plano-piloto de triagem nas creches, com vista à detecção 
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precoce de casos que necessitam de apoio. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1 – Actualmente, o número de vagas para o serviço de cuidados infantis inclusivos é 

suficiente para satisfazer as necessidades? Como é o mecanismo para a entrada ou 

transferência de crianças para as creches de cuidados infantis inclusivos?  

 

2 - Segundo os trabalhadores das creches, a insuficiência de profissionais com 

conhecimentos sobre cuidados inclusivos tem-se constituído como dificuldade no 

tratamento das crianças com necessidades especiais. O Instituto de Acção Social vai 

reforçar os apoios para esses cuidados especiais? 

 

3 – Qual é o ponto de situação do plano-piloto de triagem nas creches? Quando será 

lançado? 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 

Lei Cheng I 

 

26 de Março de 2021  
   
 
 


