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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Chan Iek Lap 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Chan Iek Lap, de 1 de 

Novembro de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 104/E69/VII/GPAL/2021 

da Assembleia Legislativa de 16 de Novembro de 2021 e recebida pelo 

Gabinete do Chefe do Executivo no dia 17 de Novembro de 2021: 

O Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde visa incentivar 

os residentes a prestar atenção à sua saúde, promover o sistema de medicina 

familiar, bem com apoiar a actividade dos médicos do sector privado e 

desenvolver recursos médicos comunitários. O programa de Vales de Saúde 

foi lançado pelo Governo da RAEM há mais de 10 anos. Em média, 

anualmente são disponibilizadas 400 milhões de patacas para apoio da 

actividade das clínicas privadas.O governo da RAEM está, também, atento à 

influência provocada pela epidemia da COVID-19 tendo criado um Programa 

especial de comparticipação nos cuidados de saúde, de modo a apoiar a 

actividade dos médicos do sector privado. De acordo com os dados 

disponíveis, o montante liquidado deste Programa especial foi de 220 milhões 

de patacas. 

Os dados estatísticos de 2020 indicam que cerca de 3,25 milhões de 

pessoas recorreram aos serviços médicos comunitários de Macau, dos quais 

cerca de 75% de serviços foram prestados por clínicas privadas, o que  reflecte 

a complementaridade entre o Governo e clínicas privadas e a plena utilização 

dos recursos de saúde pela comunidade. O Governo da RAEM continuará a 
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estudar o reforço da cooperação com instituições médicas privadas, de forma 

a prestar um melhor serviço de cuidados médicos à população. 

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 

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 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. Acresce que a Lei n.º 18/2020, “Regime de 

qualificação e inscrição para o exercício da profissão dos profissionais de 

saúde” entrou em vigor no dia 1 de Outubro de 2021. Os Serviços de Saúde, 

através de diploma próprio e Programa do Desenvolvimento Profissional 

Contínuo pretendem aumentar os conhecimentos profissionais de pessoal de 

saúde, e também o nível dos serviços médicos. 

Quanto ao uso ilegal dos vales de saúde feito por residentes, os Serviços 

de Saúde pretendem reforçar a fiscalização, a inspecção surpresa e a vistorias 

aos profissionais de saúde e aos dados sobre os vales de saúde através do 

sistema de vales de saúde electrónico, recolhendo informações através da 
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aplicação de megadados, análise da razoabilidade dos valores de transações e 

de números de uso dos vales de saúde para o reforço no combate ao abuso na 

cobrança dos vales de saúde em unidades privadas de saúde. Até ao Outubro 

de 2021, os Serviços de Saúde realizaram, no total  4.468 inspecções, 53 

unidades privadas de saúde foram excluídas do Programa, das quais 39 

pertenciam à categoria de Medicina Tradicional Chinesa. Todas as infracções 

serão severamente punidas e não são toleradas. 

 

 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            30/11/2021 

 

  

 


