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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Serviços de tratamento precoce  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas, a taxa de 

incidência das crianças com atraso no desenvolvimento é de cerca de 6 a 8%. Se os 

problemas forem detectados e tratados precocemente, algumas dessas crianças vão 

conseguir acompanhar o desenvolvimento das outras crianças da mesma idade, e, 

eventualmente, podem ser reduzidos os obstáculos, nomeadamente, quanto ao 

aumento das suas capacidades cognitivas, locomotoras e de sociabilização, entre 

outras. Por isso, o diagnóstico, a descoberta e o tratamento precoces, assim como a 

tomada de decisões oportunas, são muito importantes para as crianças com atrasos 

de desenvolvimento. Actualmente, os Serviços de Saúde, o Instituto de Acção Social 

e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude prestam serviços de avaliação e 

tratamento a estas crianças de Macau, mas, verifica-se que há cada vez mais 

crianças com necessidades de tratamento. O tempo médio de espera para 

tratamento já foi encurtado, no entanto, continua a ser muito longo, por isso, os pais 

de algumas crianças estão preocupados com o facto de as sessões de treino e 

tratamento não conseguirem satisfazer as necessidades educativas e até do próprio 

tratamento das crianças. 

As obras de construção dos jardins-de-infância e das escolas primárias 

integradas no projecto “Novos Moradores de Macau”, em Hengqin, tiveram início em 

Março passado, assim como as obras do posto de saúde, centro de serviços de apoio 

a idosos e centro integrado de serviços de família e comunitários, e prevê-se que os 
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edifícios habitacionais e equipamentos sociais estejam concluídos e inspeccionados 

em meados de 2023. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Com vista a disponibilizar um número suficiente de vagas para reabilitação das 

crianças em causa, o Governo introduziu o sistema de terapia da fala com 

apoio da inteligência artificial, para ajudar, atempadamente, as crianças com 

problemas da fala e assegurar sessões de reabilitação eficazes, no entanto, 

há outros tratamentos para além da terapia da fala que são igualmente 

importantes. Assim sendo, a Administração vai aumentar o número de vagas, 

por exemplo, para as sessões de escrita, locomoção, etc., por forma a elevar o 

nível dos serviços de intervenção precoce? Em resposta a uma interpelação 

escrita de um deputado, o Governo afirma que vai continuar a colaborar com 

diversas associações, através da atribuição de subsídios para a realização de 

diversas acções de formação, com vista a que estas possam apoiar os 

educandos com necessidades educativas especiais e os seus encarregados 

de educação. O número de terapeutas e recursos terapêuticos em Macau é 

insuficiente, portanto, o Governo deve reforçar a cooperação com as 

associações ligadas ao teatro e aos serviços sociais, com vista a disponibilizar 

tratamentos criativos e artísticos às crianças e aos seus encarregados de 

educação. Vai fazê-lo? 

2. Segundo o relatório de avaliação do Planeamento dos Serviços de 

Reabilitação da Região Administrativa Especial de Macau para o Próximo 
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Decénio (2016-2025), publicado em 2019, as perspectivas de trabalho para 

2020 e 2021 consistem em estudar a criação de um mecanismo de 

comunicação obrigatória, para reforçar a eficácia do sistema de tratamento 

precoce. Qual é o ponto de situação deste mecanismo? Como vai ser a sua 

execução? Que resultados é que se prevê atingir? 

3. Vão ser criadas escolas, centros de saúde e centros comunitários no âmbito 

do projecto “Novos Moradores de Macau”, em Hengqin. A Administração vai 

estudar a possibilidade de criar instituições de tratamento precoce, para 

facilitar a vida das crianças com necessidades especiais e dos seus pais? 

 

5 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


