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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, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Chan Iek Lap de 6 de Dezembro de 2021, 

a coberto do ofício n.º 215/E139/VII/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa 

de 13 de Dezembro de 2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo 

no dia 14 de Dezembro de 2021: 

O Governo da RAEM e a Comissão Nacional de Saúde assinaram em 15 

de Dezembro um memorando de cooperação no âmbito do Complexo de 

Cuidados de Saúde das Ilhas. O memorando tem como objectivo principal 

promover a concretização do Projecto do Complexo de Cuidados de Saúde das 

Ilhas, cabendo ao “Peking Union Medical College Hospital” a 

responsabilidade pelo acompanhamento da operação, gestão e serviços do 

hospital.  

Actualmente, o Governo da RAEM e o “Peking Union Medical College 

Hospital” têm vindo a discutir os diversos trabalhos preparatórios antes do 

início das operações do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, entre os 

quais os programas de formação de pessoal, nomeadamente, o planeamento e 

a organização da formação para os profissionais de saúde de Macau 

interessados em trabalhar no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e que 

cumpram os requisitos exigidos, o desenvolvimento da formação destinada aos 

profissionais de saúde locais incluindo os médicos especialistas. Os programas 
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concretos estão em fase de negociação e serão anunciados ao público caso haja 

uma decisão final. 

 
                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            29/12/2021 

 

  

 


