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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o regime de acreditação e formação do pessoal médico especialista  

 

Ao longo dos tempos, a escassez de recursos humanos médicos tem constituído 

uma limitação aos serviços de saúde de Macau, sendo que a falta de médicos 

especialistas suscita mais atenção da sociedade. Com vista a resolver este problema, 

em 2019, o Governo da RAEM criou a Academia Médica e coordenou as acções de 

formação. Esta Academia visa, principalmente, proporcionar aos médicos formação e 

ensino pós-graduação. Segundo algumas informações, a Academia Médica realizou, 

no ano passado, um concurso para internatos complementares e, neste ano, concluiu 

o concurso para o Curso de Estágio Avançado da Clínica Médica, portanto, é de 

constatar que os trabalhos de formação e ensino dos médicos especialistas estão a 

ser desenvolvidos de forma gradual. Já quanto aos demais médicos, é também 

importante e premente a realização, sistemática e constante, de acções de formação 

para o seu desenvolvimento profissional. Espera-se que as autoridades proporcionem 

suficientes acções de formação profissional, aumentando, em termos gerais, o nível 

profissional do pessoal médico.  

Mais, em Setembro deste ano, o Regime da qualificação e inscrição para o 

exercício de actividade dos profissionais de saúde já foi aprovado na especialidade 

pela Assembleia Legislativa, o qual não abrange, porém, o regime de acreditação de 

médicos especialistas. Como em Macau não há um regime de acreditação dos 

médicos especialistas, os médicos locais que já possuam a qualidade de médico 
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especialista no exterior não conseguem exercer a respectiva profissão em Macau, o 

que não é vantajoso para o complemento dos recursos humanos de médicos 

especialistas de Macau.  

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. No ano passado, as autoridades realizaram o concurso de internatos 

complementares, no entanto, nenhum candidato ficou aprovado, portanto, não foi 

admitido ninguém. Até à presente data, o Governo não voltou a realizar concursos de 

internatos. Quando é que as autoridades vão avançar com novos concursos?  

2. Qual é a ponderação das autoridades em relação à definição dum regime de 

acreditação de médicos especialistas? Vão proceder à acreditação dos médicos locais 

que já possuem a qualidade de médico especialista no exterior?  

  

 

31 de Dezembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Hong 


