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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à  

Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude, envio a seguinte resposta à interpelação 

escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 3 de Novembro de 2022, a 

coberto do ofício n.º 1068/E822/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa 

de 15 de Novembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo no dia 16 de Novembro de 2022: 

Em resposta às necessidades de desenvolvimento dos serviços de 

cuidados de saúde, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

(RAEM) continua a avaliar e a rever a procura de recursos humanos na área 

da saúde em Macau. 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 (SS) criaram a Comissão 

de Especialidades de Enfermagem para organizar, coordenar e supervisionar 

a formação de enfermagem 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. Actualmente, a 

Comissão de Especialidades de Enfermagem já elaborou, em conjunto com 

as instituições de ensino superior em enfermagem reconhecidas, um 
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programa de formação básica uniformizado, e tendo elaborado, em conjunto 

com as instituições ou estabelecimentos de saúde públicos e privados, um 

programa de formação em enfermagem especializada, de modo a alargar o 

conhecimento especializado do pessoal de enfermagem e melhorar a 

capacidade de trabalho clínico desses profissionais. 

O Governo da RAEM tem vindo a implementar o princípio “Promover 

a prosperidade de Macau através da educação, construir Macau através da 

formação de talentos” e, através do Fundo Educativo (FE), foram criadas 

diferentes bolsas de mérito e de estudo, para apoiar e incentivar os alunos de 

Macau a prosseguirem os seus estudos em cursos do ensino superior em 

diferentes níveis. As bolsas especiais do “Plano das bolsas de estudo para o 

ensino superior” tem como objectivo formar os quadros qualificados 

necessários para Macau tendo, nos últimos dez anos, financiado a formação 

em áreas de especialização, tais como a Enfermagem. Tendo em conta o 

princípio de utilização razoável dos recursos públicos, o FE determina, 

anualmente, as áreas de especialização, o número de vagas e o momante do 

financiamento para o novo ano, tendo em conta as necessidades futuras da 

sociedade, as áreas de especialização, o número de vagas financiado no 

passado e outros factores. 

No que diz respeito aos recursos humanos, de acordo com o “Segundo 

Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da Região 

Administrativa Especial de Macau (2021-2025)”, foi proposto que, em 

2025, se atingisse 4,2 enfermeiros por cada mil habitantes. Em 2021, havia 

2.742 enfermeiros em exercício em Macau, o que significa que o rácio de 
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enfermeiros por mil habitantes era de 4,0. Actualmente, o número de 

enfermeiros que exercem actividades nas instituições de saúde públicas e 

privadas é, respectivamente, de 1.474 e 1.257, o que demonstra que o 

número de enfermeiros nessas instituições é semelhante, mantendo-se, 

assim, um desenvolvimento equilibrado. 

Com vista a satisfazer a procura de recursos humanos para o futuro 

desenvolvimento dos serviços de cuidados de saúde, o Governo da RAEM 

coordenou o aumento do número de vagas e de turmas para estudantes de 

enfermagem com as duas instituições de ensino superior em enfermagem, 

tendo o número total de vagas de admissão aumentado de 180 para 300. O 

Governo da RAEM incentiva os jovens a ingressarem no sector de 

enfermagem, a fim de formar e complementar os recursos humanos locais 

na área de enfermagem. 

Concomitantemente, a fim de inteirar da situação da oferta e da procura 

de recursos humanos na área da enfermagem especializada, o Governo da 

RAEM elaborou preliminarmente o projecto do “Programa de Formação em 

Enfermagem Especializada de Seis Anos (2022-2027)”, e está 

continuadamente a comunicar e a consultar opiniões junto das  diversas 

partes envolvidas, por forma a elaborar um programa de formação em 

enfermagem especializada que atende às necessidades de Macau, 

assegurando o desenvolvimento sustentável desta área no futuro. 

 

  

 

O Director dos Serviços de Saúde 

Lo Iek Long 
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