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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Wong Kit Cheng 

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

resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, de 13 de 

Maio de 2022, a coberto do ofício n.º 528/E403/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 25 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo a 26 de Maio de 2022: 

O Governo da RAEM atribui grande importância e presta grande apoio 

ao desenvolvimento do pessoal de enfermagem, tendo criado um mecanismo 

de formação e promoção nas instituições médicas públicas. Recentemente, foi 

aberto um concurso de acesso para enfermeiros-especialistas, de modo a 

assegurar o desenvolvimento da carreira profissional dos enfermeiros. 

Paralelamente, os Serviços de Saúde têm-se dedicado à criação de um bom 

ambiente de trabalho para os enfermeiros, assegurando o desenvolvimento e a 

estabilidade da equipa. Nos últimos 5 anos, em média por ano, 14 enfermeiros 

desligam-se do serviço, sendo baixa a taxa de saída (cerca de 1%) e a equipa 

de enfermagem é de um modo geral estável. 

No âmbito das instituições médicas privadas, o Governo da RAEM tem 

vindo a promover, através do reforço do apoio técnico e da concessão de apoios 

financeiros, a prestação de diversos tipos de cuidados de saúde à população 

pelas unidades médicas privadas e sem fins lucrativos, e ainda mais, através 

da implementação do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, 
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ajudando o funcionamento das instituições médicas privadas. Importa notar 

que como os destinatários dos serviços são diferentes, o conteúdo funcional e 

os riscos médicos também são diferentes em particular para aqueles 

enfermeiros que trabalham nos hospitais privados, ou em clínicas e lares, 

situação bem diferente dos que exercem funções em instituições médicas 

públicas. Assim, por enquanto, é mais adequado que as instituições privadas 

de saúde definam o seu próprio regime de pessoal, os seus salários e regalias 

através das regras de mercado.  

No que concerne ao desenvolvimento do pessoal de enfermagem e ao 

planeamento da sua carreira profissional, o Governo da RAEM, através da 

criação de bolsas de estudo especiais, da organização de seminários sobre o 

prosseguimento de estudos e da coordenação com as instituições de 

enfermagem para aumentar o número de vagas e de turmas, esta a tentar 

incentivar os jovens a ingressar no sector de enfermagem, a fim de formar e 

aumentar os recursos humanos de enfermagem em Macau. No futuro, através 

de formação adequada, continuar-se-á a aperfeiçoar a qualidade do pessoal e o 

nível médico, desenvolver se-á, de forma ordenada, a avaliação e previsão da 

procura e oferta dos profissionais de saúde. 

No tocante à promoção do desenvolvimento educativo de enfermagem 

especializada, nos termos do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 36/ 2021, 

os Serviços de Saúde criaram a Comissão de Especialidades de Enfermagem 

para organizar, coordenar e supervisionar a formação de enfermagem 
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especializada, e, em articulação com a entrada em vigor da “Regulamentação 

do procedimento da formação médica e em enfermagem especializadas”, 

aprovada pelo Regulamento Administrativo n.º 45/2021, efectuou-se a 

regulamentação dos procedimentos de acreditação e de formação de  

enfermagem especializada. No futuro, realizar-se-á o curso de enfermeiro-

especialista para sectores público e privado, com o propósito de alargar o 

conhecimento especializado do pessoal de enfermagem e melhorar a 

capacidade de trabalho clínico desses profissionais. 

No que diz respeito à organização do exame de acreditação da 

qualificação dos profissionais de saúde e estágio, tendo em conta que o tempo 

de conclusão do curso varia entre as instituições de ensino superior de 

diferentes regiões, e para garantir a oportunidade de participação no exame dos 

recém-graduados, quer de Macau, quer de outros países e regiões, pretende-se 

a partir da segunda quinzena de Junho abrir as candidaturas ao exame 

destinado a profissionais de saúde de 15 categorias. Está previsto realizar o 

exame entre Setembro e Outubro, para que os candidatos estejam bem 

preparados. O Governo da RAEM empenhar-se-á na criação de condições para 

acelerar o andamento do exame de acreditação e do estágio, a fim de facilitar 

a ligação entre os recém-graduados e a sua vida profissional. 

 

                                                          O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                          Lo Iek Long 

                                                         09/06/2022 

 


