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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover a formação de pessoal de enfermagem 

 

No actual sistema de saúde de muitas regiões, verifica-se a falta de pessoal de 

enfermagem, situação que não é excepção em Macau e nas regiões vizinhas. Que 

eu saiba, existe não só a falta de recursos humanos jovens nesta área em Macau e 

nas regiões vizinhas, como a necessidade de lutar por esses talentos entre as 

diversas regiões e entre as instituições públicas e privadas de saúde. Assim, foi 

constituída uma dificuldade de recursos humanos que tem perturbado o 

desenvolvimento do sector da saúde ao longo dos anos. 

Quanto ao aumento do número de pessoal de enfermagem, o Governo afirmou, 

recentemente, no “2.º Plano Quinquenal”, que ia envidar grandes esforços para 

formar talentos nesta área, e que ia aumentar a proporção do número de enfermeiros 

na população de Macau, de 3,8 por mil, em 2020, para 4,2 por mil, em 2025. Ao 

mesmo tempo, referiu também que, no futuro “Hospital das Ilhas”, a formação do 

pessoal local de saúde será apoiada pela “equipa médica do Peking Union Medical 

College Hospital”. 

Alguns residentes e profissionais do sector esperam que o Governo, por um lado, 

dê todo o seu apoio ao Instituto de Enfermagem do Complexo de Cuidados de Saúde 

das Ilhas, que vai ser criado em breve, de modo a formar mais talentos para as 
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instituições médicas públicas e privadas de Macau; e, por outro, reforce as acções de 

divulgação e aumente os respectivos subsídios, no sentido de incentivar, a partir do 

ensino não superior, os alunos a frequentarem cursos em que faltam recursos 

humanos em Macau, como, por exemplo, o de enfermagem. 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. O Governo afirmou que ia colaborar, de forma estreita, com as instituições 

médicas locais, na organização de cursos de enfermeiros-especialistas, quer 

públicos quer privados, com vista a alargar os conhecimentos especializados 

do pessoal e a elevar a sua capacidade de trabalho clínico. Qual é o ponto de 

situação dos referidos trabalhos? 

2. Ao longo dos anos, o Governo tem concedido bolsas especiais para incentivar 

os alunos do ensino não superior a frequentarem cursos de enfermagem, no 

entanto, ainda há espaço para melhorar os resultados. O Governo deve 

ponderar sobre a atribuição de mais prémios e vagas para os alunos do 

ensino não superior que pretendam prosseguir os seus estudos na área da 

enfermagem, bem como sobre a atribuição de subsídios de subsistência e de 

transporte aos finalistas do curso em questão na fase de estágio, para 

aumentar, a partir da fonte, o número do respectivo pessoal de Macau. Vai 

fazê-lo? 

3. Segundo algumas opiniões da sociedade, as instituições médicas privadas 

também assumem uma grande procura de cuidados de saúde, que fazem 

parte da prestação dos serviços relacionados com a vida da população, por 
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isso, para além do aumento do número de enfermeiros, o Governo precisa 

ainda de ter em conta as necessidades de recursos humanos das instituições 

médicas privadas. Assim, como é que o Governo vai equilibrar os recursos 

humanos nas instituições médicas públicas e privadas? 

  

 3 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


