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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre os trabalhos de construção do hardware da área da saúde  

 

A pandemia de Covid-19 resultou em mais de cem milhões de pessoas infectadas 

e causou mais de 2,5 milhões de mortes, demonstrando que os incidentes de saúde 

pública, tais como doenças infecto-contagiosas, têm grande impacto para a segurança 

e a estabilidade da sociedade. Com o apoio do País e as políticas eficazes do Governo 

da RAEM para o controlo e a prevenção da situação de epidemia, esta tem-se mantido 

sob controlo e em fase de prevenção. Contudo, por causa disto, os residentes 

começaram a prestar mais importância à sua própria saúde e à construção do sistema 

de saúde, esperando que as autoridades continuem a delinear bem o planeamento 

deste sistema, para se poder lidar melhor com eventuais riscos desconhecidos.  

Em 2011, o Governo da RAEM lançou o Projecto de Melhoramento das Infra-

estruturas do Sistema de Saúde a dez anos. Este projecto já chegou ao fim, e a 

Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-estruturas do Sistema de Saúde, 

ligada ao projecto, foi também extinta no ano passado. Nestes dez anos, os cuidados 

de saúde registaram bastantes melhorias ao nível do software e do hardware, no 

entanto, de entre os diversos trabalhos incluídos no projecto, o Complexo de Cuidados 

de Saúde das Ilhas, cuja conclusão estava prevista para 2020, continua com as obras 

por concluir, e, na melhor das hipóteses, só conseguirá entrar em funcionamento, de 

forma faseada, em 2023; e a reconstrução do Centro de Saúde do Porto Interior e do 

Centro de Saúde do Tap Seac ainda está na fase de planeamento. Mais, não existe 
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ainda uma calendarização para a conclusão e a entrada em funcionamento do Edifício 

de Especialidade de Saúde Pública (também conhecido por Edifício de Doenças 

Infecto-Contagiosas), que é uma instalação importante para a prevenção e o controlo 

das doenças infecto-contagiosas. Todos estes trabalhos exigem acompanhamento 

constante das autoridades.  

A área da saúde conta com um orçamento de cerca de 12 mil milhões para este 

ano, sem contar com o orçamento do funcionamento do hospital das Ilhas, prevendo-

se que, após a sua entrada em funcionamento, as despesas com a saúde aumentem 

100 a 200 por cento. Estabelecendo a comparação com as despesas totais do 

Governo, que se cifram em 96 mil milhões, a percentagem ocupada pela área da 

saúde é enorme. Mais, segundo a resposta do Chefe do Executivo à minha pergunta 

na Assembleia Legislativa, no futuro, o encargo daí decorrente vai ser pesado. A 

epidemia teve um grande impacto na economia de Macau que dificilmente se dissolve 

a curto prazo. Numa conjuntura em que se verifica uma diminuição das receitas do 

Governo, a sociedade também está atenta a uma questão: como é que as despesas 

com a saúde vão satisfazer as necessidades dos residentes e o sistema de saúde no 

seu todo.  

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. A situação de epidemia veio destacar a importância do hardware do sistema de 

saúde, tais como instalações dotadas de condições para prevenir e controlar doenças 

infecto-contagiosas. As obras de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das 

Ilhas e do Edifício de Especialidade de Saúde Pública foram afectadas devido à 

epidemia? No Projecto de Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde 
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refere-se a ponderação sobre a reconstrução do Centro de Saúde do Porto Interior e 

do Centro de Saúde do Tap Seac. Qual é o ponto da situação?  

2. No Relatório das LAG para 2021, as autoridades afirmam que já teve início o 

estudo sobre a viabilidade do modelo de exploração do Complexo de Cuidados de 

Saúde das Ilhas. Qual é o ponto da situação?  

3. Segundo as previsões das autoridades, as despesas com a saúde vão 

aumentar significativamente depois da entrada em funcionamento do Complexo de 

Cuidados de Saúde das Ilhas. Perante a actual contenção de despesas do Governo, 

como é que se garante que vão ser satisfeitas as necessidades dos residentes ao 

nível dos cuidados de saúde, e que, ao mesmo tempo, vai ser possível avançar com 

novos projectos na área da saúde?  

 

 

5 de Março de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Wong Kit Cheng 


