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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Atenção ao desenvolvimento dos serviços de telecomunicações 5G em 

Macau 

A construção de uma cidade inteligente é um dos pontos importantes do 

primeiro e do segundo Plano Quinquenal da RAEM, e a tecnologia 5G, com as 

características de alta velocidade, baixa latência e mais segurança, constitui 

um elemento indispensável quer para a construção da cidade inteligente, no 

âmbito do governo inteligente, do transporte inteligente e da medicina 

inteligente, quer para a indústria tecnológica que Macau está a desenvolver 

com muito esforço. Contudo, segundo as Linhas de Acção Governativa 

anteriores, a construção de uma cidade inteligente está notoriamente atrasada 

em relação às regiões vizinhas, e é necessário acelerar o ritmo de 

desenvolvimento da rede 5G, uma vez que os serviços comerciais entraram 

em funcionamento em 2019 e no ano passado, respectivamente, no Interior da 

China e em Hong Kong. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo da RAEM está a promover a construção de residências 

para idosos com equipamentos inteligentes, então, deve reservar 

algumas dessas residências para o alojamento de famílias com duplo 

envelhecimento e portadores de deficiência mental, para que estes 

possam envelhecer continuando a viver com os seus pais idosos. O 

Governo vai pensar sobre isto? Considerando que existem poucos 
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lares para mulheres com deficiência mental, o Governo deve aumentar 

o número de vagas nos lares existentes ou então criar mais lares 

destinados a estas mulheres. Vai fazê-lo? 

2. O Governo deve alargar os serviços comunitários de apoio aos 

portadores de deficiência mental, por exemplo, o desenvolvimento 

vocacional e o treino ocupacional, o reforço do apoio à extensão 

comunitária, o apoio domiciliário, os serviços de socorro em situações 

de emergência, os serviços de acolhimento de emergência ou 

temporário e os serviços de orientação e apoio no domicílio, no sentido 

de elevar a capacidade destas pessoas para viverem com autonomia 

e de reforçar o apoio às suas famílias. O Governo vai fazê-lo? 

3. O Governo deve tomar como referência a prática das regiões vizinhas 

e implementar, quanto antes, um fundo fiduciário destinado às pessoas 

com necessidades especiais e adequado à situação actual de Macau, 

integrando-o no respectivo sistema jurídico, com vista a reduzir as 

preocupações das famílias com pessoas portadoras de deficiência 

mental. O Governo vai fazê-lo? 
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A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


