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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a carreira e o desenvolvimento profissional do pessoal de enfermagem 

  

Durante a pandemia, vários enfermeiros têm de assumir os trabalhos de combate 

à pandemia e, ao mesmo tempo, têm de assegurar a estabilidade dos serviços 

médicos ordinários, sofrendo uma pesada pressão ao nível físico e psicológico. Esta 

situação demonstra que faltam recursos humanos em Macau. Como os enfermeiros 

trabalham num ambiente com elevados riscos e sob a ameaça de doenças e alguns 

deles até têm de assegurar trabalhos intensivos por turnos, a enfermagem não se 

afigura como a primeira opção entre os cursos populares a que os finalistas do 

secundário se candidatam. Perante a onda de futuras reformas dos enfermeiros e o 

envelhecimento populacional, e ainda o aumento dos serviços de saúde depois da 

conclusão do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, da Zona A dos Novos 

Aterros e do Novo Bairro de Macau, e considerando a redução dos finalistas do 

secundário de Macau e a concorrência entre as diversas especialidades no tocante à 

captação de talentos, há que encontrar uma forma de atrair e reter os quadros 

qualificados, para alargar a equipa do pessoal de enfermagem de Macau. Trata-se 

duma questão bastante importante para o futuro desenvolvimento do sistema de 

saúde.  

Nos últimos anos, por forma a atrair os adolescentes a integrar o sector da 

enfermagem, o Governo recorreu a diversos meios, tais como a criação de bolsas 

especiais, a organização de seminários sobre o prosseguimento de estudos, a 

optimização do ambiente de ensino na escola de enfermagem, etc. Contudo, o que 

mais interessa aos finalistas do secundário, aos alunos do curso de enfermagem e até 

aos enfermeiros já em efectividade de serviço é o futuro do seu desenvolvimento 
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profissional. Com a entrada em vigor do Regime da qualificação e inscrição para o 

exercício de actividade dos profissionais de saúde, vários alunos do curso de 

enfermagem e finalistas fizeram-me chegar a sua preocupação com a organização 

dos primeiros estágios e exame de acreditação, sobretudo com a eventualidade de 

não conseguirem graduar-se e ingressar no mercado laboral. Mais, quanto aos 

enfermeiros efectivos, alguns esperam que haja reciclagem profissional e acções de 

formação profissional, a fim de conseguirem mais oportunidades de promoção.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. A estabilidade da equipa de enfermeiros afecta a estabilidade do sistema de 

saúde de Macau, que é sustentado pelas entidades públicas, privadas e 

organizações de serviços sociais sem fins lucrativos. Assim, as autoridades 

devem concluir a revisão da carreira de enfermagem da função pública e criar 

um regime de carreiras que seja aplicável aos enfermeiros das entidades 

privadas e organizações de cuidados de saúde sem fins lucrativos, com vista 

a assegurar o reconhecimento da carreira e da respectiva experiência 

profissional, e a aproximar as diferenças ao nível das condições salariais e 

das regalias; e devem também disponibilizar oportunidades de candidatura 

aos cursos de enfermeiro-especialista, criando, ao nível institucional, um bom 

ambiente profissional para a enfermagem de Macau no seu todo. Quando é 

que vão fazê-lo?  

2. Segundo a resposta, datada de Fevereiro do corrente ano, a uma interpelação 

minha, os Serviços de Saúde afirmam que “estão a avaliar a real situação dos 

profissionais de saúde de 15 categorias e vão proceder à avaliação e previsão 

da oferta e da procura de profissionais de saúde em Macau”. Contudo, como 

o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas vai entrar em funcionamento, de 

forma faseada, no próximo ano, e tendo em conta a falta de recursos humanos 
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da área da enfermagem, que é um problema desde sempre, quando é que as 

autoridades vão concluir os respectivos trabalhos? Perante a urgente procura 

de trabalhadores no sector em causa, há que dar prioridade aos referidos 

trabalhos de avaliação e previsão para o sector da enfermagem, para, por um 

lado, o Governo poder lançar, atempadamente, as medidas respectivas para 

formar quadros e introduzir talentos e, por outro, as instituições de saúde e os 

respectivos alunos e instituições do ensino superior poderem planear as suas 

actividades quanto antes. Isto vai ser feito?  

3. Numa recente sessão de esclarecimentos sobre o exame para a acreditação 

dos profissionais de saúde, as autoridades adiantaram que o exame ia ter 

lugar entre Setembro e Outubro. Todavia, o lapso entre a graduação dos 

finalistas de enfermagem e o exame para a acreditação é demasiadamente 

longo, portanto, deve haver alguma possibilidade de, tendo em conta a 

questão da graduação, encurtar o tempo para a realização do exame e do 

estágio, com vista a que os finalistas possam transitar, de forma mais bem-

sucedida, desde o exame, passando pelo estágio, até ao ingresso no mercado 

laboral. Isto é possível?  
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