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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Atenção às diferenças entre o regime de formação de médicos especialistas de 

Macau e do Interior da China 

 

O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas (Hospital das Ilhas) entra em 

funcionamento daqui a dois anos, e o Governo da RAEM anunciou que vai contar com 

a colaboração do Peking Union Medical College Hospital nas respectivas gestão e 

operação, e que a população vai manter os mesmos benefícios médicos. O Chefe do 

Executivo, Ho Iat Seng, prevê que, após a entrada em funcionamento do Hospital das 

Ilhas, com os novos projectos médicos e a excelente equipa médica, o impacto vai ser 

grande para as clínicas privadas, por isso, sugere que os jovens médicos se 

especializem, e apela especialmente ao regresso a Macau dos jovens licenciados em 

medicina, para participarem no plano de trabalho do Peking Union Medical College 

Hospital, e se especializarem, adquirindo experiência no tratamento de diversas 

doenças. 

No início deste mês, em articulação com o “Regime da qualificação e inscrição 

para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”, o Governo da RAEM 

promulgou regulamento administrativo complementar intitulado “Regulamentação do 

procedimento da formação médica e em enfermagem especializadas”, estabelecendo 

um regime para a formação especializada em medicina e enfermagem que abrange 

os sectores público e privado. Segundo este regulamento, compete à Academia 

Médica a admissão para a formação de médicos especialistas. Os candidatos 
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aprovados na avaliação de competências integradas devem concluir o curso de 

formação básica em instituição ou estabelecimento de saúde reconhecido por esta 

academia, e os que concluíram com aproveitamento o curso avançado uniformizado, 

devem concluir a formação e ser aprovados na avaliação final, e só depois é que lhes 

é atribuído o título de especialista e a respectiva cédula profissional.  

De acordo com a resposta dos Serviços de Saúde à interpelação escrita 

apresentada pelo Deputado Lei Leong Wong: “o Governo da RAEM e o Peking Union 

Medical College Hospital planeiam disponibilizar formação aos profissionais de saúde 

de Macau, incluindo aos médicos especialistas, interessados e que cumpram os 

requisitos para trabalhar no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, para que 

estes possam melhorar o seu nível profissional e para satisfazer as necessidades de 

trabalho do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” . Nos termos do 3.º (“Tempo 

de formação, distribuição de tempo, modelo de formação e triagem”) da 

regulamentação sobre a formação de médicos especialistas da Union Medical College 

of Beijing, a formação de médicos especialistas tem uma duração de 3 a 5 anos, que 

varia consoante a especialidade. 

Tendo em conta as diferenças existentes entre os regimes de formação de 

médicos especialistas locais e do Interior da China, interpelo o Governo sobre o 

seguinte: 

1. Os regimes vigentes de formação especializada em medicina em Macau e 

no Interior da China são diferentes, especialmente a duração, o conteúdo, os 

requisitos, as formas, etc. Se os jovens médicos locais seguirem o apelo do 

Chefe do Executivo para participarem nos planos de trabalho, com duração 
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de um a dois anos, do Peking Union Medical College Hospital, e adquirirem 

experiência no tratamento de doenças complexas, vão deslocar-se até 

Pequim para receber formação complementar, com duração de um a dois 

anos. Estes cursos são reconhecidos pela Academia de Medicina, em 

conformidade com o regulamento administrativo complementar 

“Regulamentação do procedimento da formação médica e em enfermagem 

especializadas”? 

2. Segundo a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, o 

Governo da RAEM vai, muito em breve, negociar com o Peking Union 

Medical College Hospital sobre o plano de trabalho para a deslocação dos 

médicos locais a esse hospital. O Governo da RAEM vai subsidiar o 

transporte, o alojamento e a alimentação dos médicos que vão frequentar 

cursos de formação no exterior? 

3. Nos termos do artigo 7.º (Equivalência de formação) do Regulamento 

Administrativo n.º 45/2021, “podem ser concedidas equivalências de 

formações frequentadas na RAEM ou no exterior, desde que correspondam 

às exigências de formações de idêntica natureza, mediante reconhecimento 

da Academia Médica ou da Comissão de Especialidades de Enfermagem”. A 

Academia de Medicina de Macau vai reconhecer a qualificação profissional 

dos médicos estudantes locais que receberam formação no Peking Union 

Medical College Hospital? E a dos médicos que receberam formação por 

especialistas e professores oriundos deste hospital no Complexo Hospitalar 

das Ilhas, depois de terem completado uma formação sistemática e terem 

atingido o nível de especialista reconhecido pelo Peking Union Medical 
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College Hospital? A categoria de especialista e a respectiva cédula 

profissional é atribuída directamente, logo após o pedido? 

6 de Dezembro de 2021  

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Iek Lap 

 


