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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e após pedido de 

parecer à Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude e a Instituto de Acção Social, envio a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr.º Deputado Ho Ion Sang, de 5 de Maio de 2022, a 

coberto do ofício n.º 507/E387/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 

20 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 23 de 

Maio de 2022: 

O Governo da RAEM concretiza a meta de “detecção precoce, diagnóstico 

precoce e tratamento precoce”, através da criação do Centro de Avaliação 

Conjunta Pediátrica e do Centro de Reabilitação Pediátrica, onde são 

disponibilizados serviços de avaliação de desenvolvimento, reabilitação e de 

transferência, destinados às crianças com idade igual ou inferior a 6 anos 

suspeitas de transtornos do desenvolvimento. Desde a criação destes dois 

centros e através do reforço dos trabalhos de promoção e divulgação, o público 

está cada vez mais atento aos serviços de tratamento precoce e a procura destes 

serviços continua a aumentar. 

De acordo com os dados estatísticos, o número de casos encaminhados 

para o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e número de casos necessários 

de tratamento precoce após o diagnóstico, em 2021 aumentou 50%, 

comparativamente ao ano de 2017. Após a conclusão da avaliação pediátrica, 
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as crianças são submetidas a um curso completo de 8 tratamentos médicos no 

Centro de Reabilitação Pediátrica. Após a conclusão desses tratamentos, as 

crianças com necessidades de tratamentos subsequentes são encaminhadas pela 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude ou 

pelo Instituto de Acção Social para serem sujeitas a tratamentos médicos e 

reabilitação em instituições subsidiadas onde está disponível uma intervenção  

precoce. Os terapeutas do Centro de Reabilitação Pediátrica elaboram 

programas de tratamento médico personalizado segundo as características dos 

obstáculos de desenvolvimento da criança e proporcionam às crianças 

formação em terapia ocupacional na áreas de escrita, actividades dos membros 

do corpo. 

Em 2018, o IAS começou a implementar o serviço de encaminhamento 

centralizado de casos relativos à intervenção precoce. Assim sendo, cada 

criança de idade inferior a 3 anos, avaliada com necessidade de serviço 

terapêutico especializado, vai ser enviada para o equipamento de serviço de 

tratamento precoce que lhe é apropriado, a fim de aí receber, conforme a sua 

necessidade, o tratamento personalizado, pelo menos uma sessão por semana, 

em cada item que lhe for necessário. Até Abril de 2022, os 4 equipamentos de 

serviço de intervenção precoce subsdiados pelo IAS disponibilizaram um total 

de 441 vagas. Além disso, a partir do ano de 2019, com o “Plano de atribuição 

de subsídios para a terapia da arte”, de prestação anual, o IAS começou a apoiar 

os equipamentos de serviços de reabilitação a realizarem as respectivas 

actividades de terapia. Em 2021, um total de 6 instituições, incluindo os 
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equipamentos de serviço de intervenção precoce realizaram 9 actividades que 

cativaram a participação de um total de 1096 pessoas/vezes.   

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude (DSEDJ) presta apoios, em diversas áreas, aos alunos que 

necessitam de ensino especial e aos seus pais / encarregados de educação, 

nomeadamente, a realização contínua de formações temáticas e de qualificação 

para a utilização de ferramentas de avaliação, destinadas ao pessoal docente e 

não docente das escolas. A partir do ano lectivo de 2010/2011, a DSEDJ 

começou a organizar uma série de formações e palestras para pais/ 

encarregados de educação, sob o tema “Apoiar globalmente o crescimento das 

crianças”, para aumentar as suas técnicas de ensino e de treino. A DSEDJ 

também cria, desde 2019, turmas de alunos com terapia / treino da fala, 

prestando apoio a pais / encarregados de educação na aquisição de métodos de 

treinamento em casa dos seus filhos. A DSEDJ continua também a optimizar 

os equipamentos de hardware, em 2021, o Centro de Apoio Psicopedagógico 

e Ensino Especial criou o ponto de prestação de serviços de “Veng Tim”, para 

utilização das escolas e instituições na realização de serviços da terapia / treino, 

de turmas de alunos e para actividades de formação. Este ano, foi criado ainda 

um ponto de prestação de serviços, situado na “alameda da tranquilidade”, para 

fornecer serviços aos alunos que necessitam de ensino especial, tais como de 

avaliação, de apoio educativo e de apoio aos pais / encarregados de educação. 

Além disso, a DSEDJ continua a manter uma comunicação estreita com 

diferentes instituições do ensino especial e concede financiamentos, depois de 
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considerar vários factores, entre eles, os conteúdos dos projectos realizados 

por elas e os efeitos benéficos trazidos pelos projectos aos alunos com 

necessidades de ensino especial e seus pais / encarregados de educação. 

Com vista a reforçar os trabalhos de terapia de fala para as crianças, os 

Serviços de Saúde introduziram um sistema auxiliar da terapia da fala baseado 

na inteligência artificial, que pode proporcionar às crianças com dificuldades 

de linguagem oral treino de reabilitação eficaz e oportuno, este sistema pode 

disponibilizar vagas suficientes para os profissional de saúde e número de 

vezes de utilização por crianças necessitadas de reabilitação infantil. Neste 

momento, o sistema está numa fase experimental de formação de reabilitação 

destinada às crianças no Centro de Tratamento de Reabilitação Infantil, e serão 

recolhidas, de forma contínua, as opiniões de utilização para efeitos de 

optimização. Prevê-se que este sistema possa ser usado nas residências no 

terceiro trimestre do corrente ano e seja promovido de forma progressiva, a 

utilização a título experimental em todas as instituições de tratamento precoce 

em Macau. 

A respeito da criação do mecanismo de comunicação obrigatória, refere-

se que, dado ao envolvimento neste assunto de várias questões, 

designadamente, a vontade do interessado, os dados pessoais, bem como a 

legitimidade para o tratamento de dados pessoais, o Governo da RAEM 

considera que isto deve chegar a um claro e inequívoco consenso na sociedade, 

de modo a estabelecer e implementar efectivamente este mecanismo, pelo que, 

neste momento, não estão reunidas as condições para que o mesmo seja 
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implementado. Contudo, tendo em conta que existem já em Macau o exame 

médico para bebés e crianças de tenra idade, o serviço de manutenção da saúde 

das crianças, o encaminhamento para o serviço da creche, a avaliação para 

colocação educacional, bem ainda a avaliação conjunta das crianças com 

dificuldades de desenvolvimento, entre outros serviços e mecanismo, e que 

com o regime de avaliação da deficiência, bem como com a contínua 

implementação da educação comunitária, é de referir que os serviços atrás 

mencionados já cobrem, em grande escala, os destinatários da área em causa. 

A Administração irá, com base no referido, reforçar o trabalho de identificação 

precoce das crianças com dificuldades de desenvolvimento. Em 2021, o IAS 

lançou, de uma forma pioneira, o plano de rastreio junto das crianças das 

creches subsidiadas, na esperança de poder identificar precocemente as 

crianças com suspeita de dificuldades de desenvolvimento. Além disso, vai ser 

continuamente apoiada a realização das actividades de divulgacão junto da 

comunidade por parte dos equipamentos de serviços de intervenção precoce, 

no sentido de poder ensinar os encarregados de educação a prestarem atenção 

ao desenvolvimento físico e psicológico dos seus filhos e, ainda, a detectarem 

o problema, bem como pedir o apoio de forma precoce.             

O projecto «Novo Bairro de Macau» em Hengqin abrange serviços 

sociais na área da residência, educação, medicina, entre outros, e serão 

instaladas escola, posto de saúde, centro de serviços comunitários e centro de 

serviço para idosos, etc…. de modo a facilitar a integração dos residentes na 

vida da grande baía. Até Abril de 2022, existem cerca de 15.800 residentes de 
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Macau, portadores do “Cartão de Registo de Avaliação de Deficiência”, dos 

quais 60 residem na cidade de Zhuhai, sendo a maior parte deles, pessoas 

idosas de idade igual ou superior a 65 anos e com prevalência de deficiências 

motoras e auditivas. Portanto, neste momento o Governo da RAEM não tem o 

plano de levar em consideração o estabelecimento do serviço de intervenção 

precoce no referido Projecto. No futuro, de acordo com as necessidades reais 

do serviço em causa e a respectiva evolução, ir-se-á, em tempo oportuno, 

proceder ao correspondente planeamento.     
 

 

 

                                                                            

 

O Director dos Serviços de Saúde,                                                                     

Lo Iek Long 

08/06/2022 


