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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lei Leong Wong 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Lei Leong Wong de 29 de Outubro de 

2021, a coberto do ofício n.º 072/E43/VII/GPAL/2021 da Assembleia 

Legislativa de 5 de Novembro de 2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo no dia 8 de Novembro de 2021: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau solicitou uma 

recomendação da Comissão Nacional de Saúde e após estudo aprofundado e 

avaliação, foi escolhido o “Peking Union Medical College Hospital” para 

operar o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.  

Em articulação com a renovação do modelo de funcionamento do 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, serão criadas entidades gestoras 

responsáveis pelo acompanhamento da operação, gestão e serviços do hospital, 

conferindo-lhes maior autonomia em termos de gestão de pessoal e financeira, 

incluindo planeamento e configuração dos recursos humanos do Complexo de 

Cuidados de Saúde das Ilhas, bem pagamento dos salários dos funcionários e 

aquisições que não serão aplicáveis ao sistema actual de cargos públicos. 

Em resposta às necessidades de desenvolvimento dos serviços médicos 

gerais em Macau, os Serviços de Saúde proporcionam oportunidades de 

formação a todos os médicos do sector público e privado ou graduados em 
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medicina de Macau, através de diferentes formas, como cursos clínicos, acções 

de formação de especialidade médica, cursos de educação contínua, palestras 

não periódicas, sendo que todos os cursos de formação são destinados aos 

profissionais de saúde de Macau. Desde 2011 e até à data, realizaram-se dez 

cursos de curso de aperfeiçoamento do conhecimento clínico e curso de estágio 

avançado da clínica médica, tendo sido, ainda, coordenado com duas 

instituições de enfermagem o aumento do número de turmas e o número de 

vagas para os enfermeiros. A par disso, o “Regime de qualificação e inscrição 

para o exercício da profissão dos profissionais de saúde” entrou em vigor no 

dia 1 de Outubro do corrente ano, com vista a uniformizar o regime de 

formação de médicos especialistas e enfermeiros especialistas, aumentando o 

nível de prestação de cuidados de saúde. Concomitantemente, o Governo da 

RAEM e o “Peking Union Medical College Hospital” planeiam disponibilizar 

aos profissionais de saúde de Macau interessados e que cumpram os requisitos 

para trabalhar no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, desenvolver a 

formação destinados aos profissionais de saúde locais, incluindo médicos 

especialistas, por forma a que estes possam melhorar o nível profissional e 

cooperar com a procura de trabalho do Complexo de Cuidados de Saúde das 

Ilhas. 

Além disso, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau vai 

elaborar um plano de serviços clínicos de saúde para definir o futuro papel das 

instituições públicas e privadas de saúde, bem como o desenvolvimento 
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divergente, o mútuo suplemento e a distribuição de recursos médicos de forma 

adequada, com vista a desenvolver as respectivas vantagens, bem como definir 

direcção e estratégia de desenvolvimento. No que diz respeito ao regime de 

segurança médica, com a introdução do modelo inovador do Complexo de 

Cuidados de Saúde das Ilhas, o Governo da RAEM continuará a rever e estudar 

o regime da protecção da saúde de Macau e a recolher as opiniões dos diversos 

sectores sociais para a avaliação geral, com vista a promover de melhor forma 

o desenvolvimento sustentável do sistema de saúde. 

 

 

 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            23/11/2021 

 

  

 


