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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Atenção ao planeamento da formação relacionada com a Academia de 

Medicina de Macau e aos trabalhos subsequentes após a implementação do 

“Regime legal da qualificação e inscrição para o exercício da actividade dos 

profissionais de saúde” 

 

Os cuidados de saúde são um assunto importante para a vida da população. Ao 

longo dos anos, a sociedade tem depositado expectativas no melhoramento, através 

do aperfeiçoamento do hardware e software, dos investimentos, dos serviços e da 

formação de mais talentos locais na área da saúde. O “Regime legal da qualificação 

e inscrição para o exercício da actividade dos profissionais de saúde” já entrou em 

vigor e, segundo o plano definido pelo Governo, vai ser criado um regime e um sistema 

integrado de formação de médicos especialistas, bem como vão ser definidas 

instruções para os demais profissionais de saúde que não são objecto de regulação, 

a fim de elevar o nível dos cuidados de saúde de Macau e de promover o 

desenvolvimento profissional do pessoal da área da saúde. 

 

Quanto à procura de pessoal da área da saúde, o Governo já iniciou um estudo 

sobre a procura de talentos, e crê-se que isso vai facilitar, em termos de longo prazo, 

a avaliação da procura de recursos humanos no futuro, a fim de definir, de forma 

científica, o respectivo plano de formação. Porém, o Governo afirmou expressamente 

que, em termos de curto e médio prazo, há falta de médicos especialistas e de 
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enfermeiros, e mais, assumiu a promessa de que, com a entrada faseada em 

funcionamento do novo Hospital das Ilhas a partir de 2023, os trabalhadores vão ser 

principalmente locais. Dado que a formação de trabalhadores leva tempo, os serviços 

competentes devem preparar, quanto antes, os trabalhos de definição dos planos de 

formação para o pessoal da área da saúde. 

 

Mais, tanto no sector público como no sector privado da saúde, é possível que 

surjam ondas de aposentação de profissionais de saúde, por exemplo, de acordo com 

o relatório de auditoria de resultados “Recrutamento e formação de médicos internos”, 

divulgado há anos pelo Comissariado de Auditoria (CA), mais de 120 médicos 

especialistas dos Serviços de Saúde vão aposentar-se entre 2020 e 2025. Dado que 

a formação de um médico especialista leva entre 5 a 7 anos, a sociedade e o sector 

da saúde esperam que o Governo continue a avaliar e a melhorar os trabalhos de 

formação de talentos na área da saúde, a fim de garantir a prestação de cuidados de 

saúde estáveis e de qualidade aos cidadãos e de proporcionar uma base de 

desenvolvimento mais clara aos profissionais de saúde locais e aos jovens 

interessados em trabalhar no sector.  

 

Com vista a compreender melhor a situação actual da formação e dos estágios 

na Academia de Medicina de Macau e a dar acompanhamento aos trabalhos 

subsequentes à implementação do “Regime da qualificação e inscrição para o 

exercício de actividade dos profissionais de saúde”, interpelo o Governo sobre o 

seguinte: 
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1. Após a entrada em vigor do “Regime legal da qualificação e inscrição para o 

exercício da actividade dos profissionais de saúde”, vão surgir os primeiros candidatos. 

Qual é o ponto de situação dos trabalhos de preparação dos estágios? Qual é o valor 

do subsídio que vai ser atribuído? A fim de garantir que todos os candidatos 

qualificados tenham oportunidades de estágio, como é que vai ser feita a distribuição 

dos estagiários pelos diversos hospitais? Solicito ao Governo que faça uma 

apresentação detalhada sobre o assunto, para que a sociedade e os formandos 

possam ficar a conhecer melhor o assunto. 

 

2. O Governo da RAEM já convidou o Peking Union Medical College Hospital para 

prestar apoio ao funcionamento do Hospital das Ilhas, e está a pensar organizar 

acções de formação, incluindo formação de médicos especialistas, para os 

profissionais de saúde de Macau que satisfaçam os requisitos exigidos e estejam 

interessados em trabalhar naquele hospital. Isto vai contribuir para disponibilizar um 

novo caminho e espaço de desenvolvimento aos profissionais e aos jovens 

interessados em trabalhar na área. Já existe algum plano de formação? Se sim, em 

que é que consiste?  

 

3. Quanto aos demais profissionais de saúde que não estão integrados nos 15 tipos 

de profissionais sujeitos à regulação em causa, segundo as autoridades, não vai haver 

inscrição, vão sim ser elaboradas instruções para a sua regulação. Qual é o ponto de 

situação dos respectivos trabalhos? Existem profissionais que não fazem parte dos 15 

tipos de profissionais sujeitos à regulação em causa, nem fazem parte dos 

profissionais que o Governo quer regular através de registo, por exemplo, psicólogos, 
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hipnotistas e prolactinistas, entre outros profissionais, e o Governo assumiu que ia ser 

feito um estudo sobre o assunto. Qual é então o ponto de situação do estudo, para 

que estes profissionais possam ter acesso a um desenvolvimento profissional 

adequado?  

 

 

20 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da  

Região Administrativa Especial de Macau, 

Leong Sun Iok 

 

 

 

 

 

 


