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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 e após pedido de 

parecer a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude, envio a seguinte resposta à interpelação escrita da Sr. Deputado 

Chan Iek Lap, de 3 de Maio de 2022, a coberto do ofício n.º 

455/E351/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 6 de Maio de 2022 e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 10 de Maio de 2022: 

O Governo da RAEM tem apoiado o aperfeiçoamento das condições de 

ensino nas instituições de ensino superior, para criar um melhor ambiente de 

ensino e de investigação científica para os docentes e estudantes. A Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

atribui apoios na forma de financiamentos, para a aquisição de equipamentos, 

optimização de instalações e aumento da qualidade do ensino e da investigação 

e, neste âmbito, atribuiu financiamento à Faculdade de Medicina da 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau para a aquisição de alguns 

equipamentos pedagógicos e para a realização dos trabalhos de avaliação dos 

cursos relacionados. 

De modo a incentivar os profissionais de serviços médicos, é aceite pelos 

Serviços de Saúde o pedido de estágio apresentado pelos estudantes 

universitários em curso de licenciatura  ou pelos alunos do 2.º ano ou superior 
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do ensino secundário complementar, em nome individual, mas esta autorização 

depende de vários factores, como condições de recursos e necessidades reais. 

Ressalve se que os estabelecimentos para estágios devem ser organizados pelas 

instituições de ensino superior, com antecedência, antes de abertura do cursos 

de licenciatura relacionados com a medicina. 

Além disso, segundo a Lei n.º 18/2020 -《Regime da qualificação e 

inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde》, compete 

ao Conselho dos Profissionais de Saúde, adiante designado por CPS, proceder 

aos programas de formação de estágio, destinados àqueles aprovados no exame 

para a acreditação, e as vagas de estágio disponíveis serão avaliadas, em 

conformidade com a escala e condições das instituições médicas privadas de 

Macau. Se as vagas de estágio não satisfizerem a procura, as instituições 

médicas públicas irão disponibilizar as vagas de estágio correspondentes, por 

forma de assegurar que os estagiários possam obter oportunidades de estágio. 

Relativamente à procura de estágios, segundo os dados fornecidos pelas 

DSEDJ, em 2022, estima-se que existam 168 graduados em medicina, entre os 

recém-licenciados de Macau que frequentam os cursos de medicina em Macau 

e no estrangeiro e os Serviços de Saúde contam, actualmente, com 150 

médicos residentes em formação especializada e 62 formandos  em cursos de 

formação avançada na prática clínica médica, pelo que neste momento é dada 

prioridade à disponibilidade de locais, instalações de estágio e pessoal docente 

suficientes para acomodar as necessidades da procura de estágios, 
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assegurando, assim, que os  recursos e a qualidade do ensino não sejam 

afectados. Portanto, outros de pedidos de estágio são considerados com base 

nas condições reais. 

Ao longo dos anos, o Governo da RAEM tem prestado grande 

importância à formação de quadros qualificados, de modo a garantir o 

desenvolvimento contínuo do ensino superior de Macau. A fim de elaborar, da 

melhor forma, o plano de desenvolvimento do ensino superior no futuro, em 

Dezembro de 2020, foram publicadas as Linhas Gerais do Desenvolvimento a 

Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau (2021-2030), que serviram 

também de base à criação de uma série de medidas, de médio e longo prazo, 

para a criação da estrutura dos mecanismos, desenvolvimento das instituições 

de ensino superior e dos estudantes, partilha de recursos, aumento da 

qualidade, inovação das investigações científicas e cooperação regional, entre 

outros rumos de desenvolvimento, de forma a criar uma base sólida para o 

progresso estável e de longo prazo do ensino superior. O Governo da RAEM 

continua a apoiar e a promover o aumento contínuo da qualidade do ensino 

superior de Macau, bem como a incentivar a formação de vários tipos de 

quadros qualificados. 

 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            23/05/2022 

 


