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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado 

à Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado José Maria Pereira Coutinho, 

de 9 de Fevereiro de 2022, a coberto do ofício n.º 238/E179/VII/GPAL/2022 

da Assembleia Legislativa de 4 de Março de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 7 de Março de 2022: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, mediante a 

recomendação emitida pela Comissão Nacional de Saúde, determinou que a 

operação e administração do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas será 

da responsabilidade do Peking Union Medical College Hospital. Este é um 

projeto de utilidade pública para desenvolvimento dos serviços médicos de 

Macau com o apoio estatal e neste âmbito serão reguladas pelas leis de 

operação, gestão e prestação de serviços hospitalares. Estas legislações estão 

a ser produzidas de forma ordenada. Relativamente ao pessoal do Complexo 

de Cuidados de Saúde das Ilhas, será dada prioridade, preenchidos os 

requisitos, ao recrutamento de residentes locais de  Macau. O Governo da 

RAEM está também a discutir com o Peking Union Medical College Hospital  

o programa de desenvolvimento de formação destinado aos profissional de 

saúde. 

Paralelamente, o Governo da RAEM está a elaborar o programa de 

serviços médicos clínicos públicos para definir o futuro papel das instituições 
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públicas e privadas de saúde, os caminhos direcionais e a estratégia de 

desenvolvimento de sistema médico de Macau, com distribuição dos recursos 

médicos de forma adequada, através de desenvolvimento divergente e mútuo 

suplemento, a fim de desenvolver as respectivas vantagens.  

O Governo da RAEM está acompanhar de forma dinâmica os diversos 

trabalhos preparatórios do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, e 

também têm avaliado os respectivos programas. 

 

 O Director dos Serviços de Saúde,                                                                       

Lo Iek Long 

16/03/2022 

 

 

 

 

 

 


