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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Futuro funcionamento do Hospital das Ilhas e do Centro de Saúde 

de Seac Pai Van 

 

Segundo o plano, está previsto que o Hospital das Ilhas esteja concluído e entre 

em funcionamento em 2022. De acordo com as Linhas de Acção Governativa (LAG) 

para o próximo ano, o Governo vai “desenvolver os trabalhos preparatórios da fase 

inicial para o funcionamento do Hospital das Ilhas e fortalecer a cooperação entre as 

instituições médicas, públicas e privadas”. O Centro de Saúde de Seac Pai Van 

encontra-se ainda em fase de preparação, segundo as políticas para o próximo ano, 

“pretende-se concluir as obras no interior do Centro de Saúde de Seac Pai Van, em 

Coloane”, porém, não se revela quando é que este poderá entrar em funcionamento. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Segundo o plano, parte das obras do Hospital das Ilhas vai estar concluída, 

portanto, parte do Hospital vai entrar em funcionamento em 2022. De que 

planos dispõe o Governo, para assegurar a atempada entrada em 

funcionamento do Hospital? O Governo deve, por exemplo, proceder, passo a 

passo, ao recrutamento e à formação de pessoal, a fim de evitar a repetição da 

situação de falta de pessoal na altura da entrada em funcionamento do Edifício 

do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Vai 

fazê-lo? 
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2. Segundo as LAG para o próximo ano, vão ser “desenvolvidos os trabalhos 

preparatórios da fase inicial para o funcionamento do Hospital das Ilhas e 

fortalecida a cooperação entre as instituições médicas, públicas e privadas”, o 

que é uma ideia inovadora. Aquando da preparação dos trabalhos de 

construção do Hospital das Ilhas, algumas pessoas sugeriram a introdução de 

outros operadores no novo hospital das Ilhas, com vista a melhorar o 

funcionamento e a qualidade dos serviços do hospital público, para que os 

serviços médicos de Macau produzam o “efeito peixe-gato”, criando assim uma 

concorrência saudável e fomentando o progresso dos serviços médicos. Nas 

LAG refere-se que serão intensificados os trabalhos preparatórios para o 

funcionamento do Hospital das Ilhas, e que também será “fortalecida a 

cooperação entre as instituições médicas, públicas e privadas”. O que significa 

isto? O Governo pode dar mais informações? Isto pode implicar uma alteração 

significativa da política de saúde, portanto, o Governo deve proceder a uma 

consulta pública, com vista a recolher as opiniões dos diversos sectores. Vai 

fazê-lo? 

3. Segundo as LAG, o Governo refere apenas que “pretende-se concluir as obras 

no interior do Centro de Saúde de Seac Pai Van”, sem adiantar quando é que 

este Centro vai entrar em funcionamento. O complexo de habitação pública de 

Seac Pai Van foi ocupado em 2013, e na fase inicial, os residentes não queriam 

ir morar para lá devido à falta de instalações comunitárias. No entanto, com a 

melhoria gradual destas instalações, o número de moradores aumentou 

significativamente. Existem mais de 9 mil fracções públicas, contando com uma 
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taxa de ocupação de 80 ou 90%, são 24 a 27 mil os moradores em Seac Pai 

Van, especialmente no Edifício Lok Kuan, que tem mais de 4 mil fracções de 

habitação social onde vivem muitos idosos, portanto, a procura de cuidados de 

saúde tende a aumentar. O bairro social de Seac Pai Van já está habitado há 

cerca de 8 anos, isto é, desde 2013, mas o centro de saúde ainda se encontra 

parado na fase de “pretende-se concluir as obras no interior do Centro de 

Saúde de Seac Pai Van”, portanto, ainda se está muito aquém das 

necessidades do bairro social. A fim de satisfazer as necessidades dos 

moradores, quando é que o Centro de Saúde de Seac Pai Van vai entrar em 

funcionamento? 

 

18 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Au Kam San 


