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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Planeamento dos recursos humanos do Complexo de Cuidados de Saúde das 

Ilhas e andamento da proposta de lei intitulada “Regime de gestão do 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” 

 

Segundo o relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 

2022, através de um modelo de gestão moderna, serão introduzidas experiências 

avançadas e novas tecnologias no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, com 

vista à promoção mútua e ao desenvolvimento conjunto com o actual sistema de 

saúde, para além de se maximizar a eficácia do referido Complexo. Desta forma, não 

apenas será disponibilizado à população de Macau um leque de escolhas mais 

alargado no acesso aos cuidados de saúde, como também serão criadas condições 

para o desenvolvimento do “Turismo + Saúde” em Macau1. 

É de salientar que, segundo as previsões, este Complexo entrará em 

funcionamento no quarto trimestre do próximo ano e disporá de cerca de mil camas2, 

o que representa uma grande procura de recursos humanos. No entanto, ainda não 

foram divulgadas informações pormenorizadas sobre a estrutura orgânica, o 

mecanismo de gestão e funcionamento, e a distribuição de recursos humanos do novo 

                                            

1 Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: Relatório 
das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2022, páginas 244 a 245. 

2 Macao Daily News: “Sem serviço de urgência nocturno no Hospital das Ilhas na fase inicial”, de 
9 de Fevereiro de 2022, página A03, http://www.macaodaily.com/html/2022-
02/09/content_1575775.htm. 
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hospital. Além disso, segundo o mesmo relatório, o Governo da RAEM vai elaborar a 

proposta de lei “Regime de gestão do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” e 

submetê-la à apreciação da Assembleia Legislativa no terceiro trimestre de 20223, 

mas, até ao momento, ainda não houve novidade. Assim, a sociedade está 

preocupada em saber se este Complexo consegue entrar em funcionamento na data 

prevista. O Governo da RAEM deve proceder, quanto antes, ao planeamento dos 

recursos humanos, planos gerais e respectivos trabalhos complementares, com vista 

a evitar impactos negativos no funcionamento do Complexo. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O “Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical 

College Hospital/Hospital de Macau”, com a natureza de equipa de projecto, foi criado 

no dia 11 de Agosto4. Qual é o actual número de trabalhadores deste Gabinete? Em 

relação ao apoio a este novo hospital na definição da estrutura orgânica, do 

mecanismo de gestão e funcionamento, do regime de pessoal, do planeamento dos 

recursos humanos e do plano de formação, há alguma informação mais actualizada 

que possa ser divulgada junto da sociedade? 

2. Neste momento, o Governo já está a par da distribuição geral dos recursos 

humanos necessários para o Complexo? Quantos postos de trabalho existem nas 

diversas áreas, como pessoal médico e de enfermagem, e pessoal administrativo? 

                                            

3 Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: Relatório 
das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2022, página 71. 

4 Despacho do Chefe do Executivo n.º 143/2022, cria o Gabinete Preparatório do Centro Médico 
de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau. 
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Quando é que vão começar o recrutamento e a colocação dos respectivos recursos 

humanos? Ademais, qual é o ponto de situação dos trabalhos de elaboração da 

proposta de lei sobre o Regime de Gestão do Complexo de Cuidados de Saúde das 

Ilhas? Quando é que esta vai ser oficialmente apresentada à Assembleia Legislativa 

para apreciação? 

 

 28 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 


