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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa,  Lei Leong Wong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres dos Serviços de Saúde e do Instituto de Acção Social, 

apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado  Lei Leong 

Wong, de 1 de Abril de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

365/E278/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 11 de Abril de 2022 e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 12 de Abril de 2022: 

O Governo da RAEM atribui grande importância ao desenvolvimento físico e 

mental dos jovens. Neste sentido, no início de 2021, os serviços 

interdepartamentais e as instituições particulares criaram o “Grupo de trabalho 

para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens – Transportar o 

amor”, com vista a desenvolver 65 trabalhos práticos sob as 6 perspectivas. Os 

Serviços de Saúde, de acordo com as orientações emanadas pela Organização 

Mundial de Saúde e de acordo com o modelo de “Prevenção de Quatro Níveis, 

interligados estreitamente aos tetracíclicos” para os serviços de saúde mental, 

criaram uma plataforma que disponibiliza aos residentes serviços mentais e 

psicológicos abrangentes. Além disso, foi criada a “Equipa de prestação de 

serviços psicológicos comunitários”, que fornece serviços de extensão 

psiquiátricos a pacientes com doenças mentais de riscos potenciais e críticos. Em 

2019, as estratégias na área de apoio financeiro dos serviços foram ajustadas, 

incentivando as organizações sem fins lucrativos a proceder à realização de acções 

de divulgação junto das escolas e da comunidade, orientando os jovens com 

necessidade a tomarem a iniciativa de procurar ajuda. 

O Instituto de Acção Social (IAS), através de atribuição de subsídios às 

instituições de serviço social para a prestação do serviço da linha aberta de 

aconselhamento disponível 24 horas e do serviço de aconselhamento via internet, 
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e em cooperação com as instituições particulares, tem desenvolvido o serviço de 

promoção de saúde física e mental para as pessoas com idades entre os 10 e os 29 

anos. Neste contexto, os assistentes sociais e os agentes de aconselhamento 

psicológico tomam a iniciativa de se deslocar às escolas para aí ministrarem o 

curso de formação sobre a saúde mental, destinado aos alunos do ensino primário 

complementar, do ensino secundário e do ensino superior. O IAS, em cooperação 

com as escolas, presta serviço de acompanhamento de casos aos alunos suspeitos 

de sofrerem de doença mental ou aos casos confirmados. Além disso, presta ao 

pessoal docente e não docente, e aos agentes de aconselhamento aos alunos, as 

acções de formação como por exemplo os cursos de primeiros socorros de saúde 

mental, por forma a detectar precocemente os alunos com risco de saúde mental.  

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) criou o “Mecanismo de Comunicação dos Acidentes Graves 

Relacionados com Alunos”, para prestar apoio imediato aos alunos com 

necessidades; coordena, de forma contínua, com as instituições de 

aconselhamento, o acompanhamento, a longo prazo, de casos envolvendo alunos 

com comportamentos de alto risco, de modo a realizar uma intervenção precoce. 

Por outro lado, em 2015, coordenou a criação do “Grupo Interdepartamental das 

Instituições do Ensino Superior sobre a Gestão de Crises e Acidentes” e, a partir 

de 2016, começou a prestar serviços de orientação na área de aconselhamento às 

unidades de serviço de aconselhamento aos estudantes das instituições.  

No que diz respeito à situação da aprendizagem dos alunos e à saúde mental 

dos jovens de diferentes faixas etárias sob a normalização da prevenção da 

epidemia, a DSEDJ recolhe, activamente, informações sobre a aprendizagem 

adaptativa dos alunos, mantendo uma ligação estreita com as escolas, lembrando-

as que devem ter em consideração as necessidades e capacidades de aprendizagem 

dos alunos de diferentes níveis de ensino no delineamento do conteúdo da 

aprendizagem em casa, durante o período de suspensão das aulas e do ensino no 
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início do regresso às aulas presenciais, acautelando também a sua a saúde 

psicológica e emocional; relativamente à organização da avaliação prevista do ano 

lectivo, as escolas podem fazer os necessários ajustes, de acordo com a situação 

real. A DSEDJ, através do “Guia de Funcionamento das Escolas”, fornece às 

escolas instruções sobre “Currículos e Propostas Pedagógicas durante a Suspensão 

das Aulas”. Actualmente, todas as escolas de ensino não superior já definiram o 

seu plano preparatório para a suspensão das aulas, para fornecerem aos alunos 

meios e medidas de apoio à aprendizagem adequados. Se a suspensão das aulas 

tiver um período curto, não será necessário apressar ou reorganizar o currículo 

sendo que, depois de retomadas as aulas, as escolas poderão fornecer uma 

quantidade adequada de aulas complementares, para os alunos que delas 

necessitem. A DSEDJ mantém uma estreita comunicação com nove instituições de 

serviços de aconselhamento, a fim de assegurar que os serviços de apoio 

emocional possam ser prestados, de forma contínua, aos alunos que deles 

necessitem e aos seus encarregados de educação. 

Os factores que afectam a saúde física e mental dos jovens são múltiplos e 

complexos. A DSEDJ continuará a ter como conceito nuclear a educação para a 

vida, desenvolvendo diversos trabalhos, ensinando os alunos a criarem uma 

correcta filosofia de valores e atitudes perante a vida e criando, em conjunto com 

os interessados, uma rede de apoio aos alunos.  

Aos 28 de Abril de 2022. 

 

  O Director,  

Kong Chi Meng  

 


