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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Exploração do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas 

 

 Na conferência de imprensa sobre “Apresentação do parceiro do 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”, que teve lugar no passado dia 27, 

o Governo da RAEM revelou que, após um estudo e avaliação aprofundada, e 

ouvidas as opiniões e recomendações da Comissão Nacional de Saúde, o 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas colaborará com o Peking Union 

Medical College Hospital na exploração, gestão e prestação de serviços. [1]    

 Segundo os dados constantes do Boletim Estatístico 2020 dos Serviços 

de Saúde, este último tinha um total de 4663 trabalhadores, dos quais 2760 

trabalharam no Centro Hospitalar Conde de São Januário [2]. No âmbito das 

despesas, as orçamentadas dos Serviços de Saúde para o corrente ano 

atingiram 9600 milhões de patacas, das quais, as despesas com pessoal e as 

despesas com o funcionamento cifraram-se em 4200 milhões de patacas e 

4000 milhões de patacas, respectivamente [3]. O modelo de exploração do 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas difere do do Centro Hospitalar 

Conde de São Januário, porém, o posicionamento do primeiro é o mesmo que 

o de um hospital público, sendo previsível, então, que no futuro sejam ainda 

necessários muitos recursos em termos de profissionais de saúde e despesas 

financeiras, e os encargos decorrentes das despesas de saúde pública tornar-

se-ão cada vez mais pesados. 

 É de apontar que os Serviços de Saúde têm, actualmente, 295 médicos 

diferenciados [4], dos quais, 110 médicos estão com idade entre 55 e 64 anos, 

e 18, com idade igual ou superior a 65 [5], o que ultrapassa 43 por cento do 

total. É previsível que este grupo de médicos diferenciados e experientes se 
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aposente, sucessivamente, na próxima década. Nos últimos anos, as 

autoridades têm empregado esforços, activamente, na formação de médicos 

diferenciados, porém, todos sabem que a formação dos mesmos e a 

acumulação de experiência não se faz de um dia para o outro, tornando-se, 

assim, mais premente o recrutamento de mais profissionais de saúde, em 

particular, médicos diferenciados. Tal situação cria incerteza para a futura 

exploração do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e o desenvolvimento 

sustentável do Centro Hospitalar Conde de São Januário. 

 Nos últimos anos, o Governo da RAEM tem investido muitos recursos para 

melhorar os serviços de cuidados de saúde em Macau. Porém, o tempo de 

espera por uma consulta e o nível das especialidades médicas ficam aquém 

das expectativas da população, e muitos residentes ainda não confiam muito 

nos cuidados de saúde em Macau, esperando que seja criado um sistema de 

seguro de saúde para toda a população.            

    

  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas terá uma área total de 420 

mil metros quadrados (cerca do dobro da área total das diversas 

instalações dos Serviços de Saúde) e entrará em funcionamento, de 

forma faseada, em 2023, apesar da conclusão da empreitada principal 

estar prevista para o próximo ano. Segundo informações das autoridades, 

os profissionais de saúde e os trabalhadores são, principalmente, 

residentes de Macau, com excepção de alguns médicos da categoria 

superior e médicos instrutores, que serão enviados pelo Peking Union 

Medical College Hospital[6]. No que respeita a esta situação, as 

autoridades devem proceder a uma avaliação sobre os recursos 

humanos necessários para a futura exploração do Complexo de 
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Cuidados de Saúde das Ilhas. Já o fizeram? Em particular, Macau tem 

suficientes recursos humanos para garantir o funcionamento desse 

Complexo?  

2. No tocante às despesas e receitas, as autoridades já procederam a uma 

avaliação sobre as despesas orçamentadas necessárias para a 

exploração do referido Complexo e as respectivas receitas? Quanto aos 

médicos da categoria superior e médicos instrutores que serão enviados 

pelo Interior da China, os mesmos serão recrutados nos termos do 

vigente regime de recrutamento no exterior, em referência ao Regime da 

carreira médica? Ou os mesmos podem ser contratados com salários 

superiores ao limite máximo definido por tal Regime?  

3. Segundo informações das autoridades, está em curso a elaboração de 

um plano de cuidados de saúde local, em prol da distribuição racional dos 

recursos de saúde no futuro[7]. Existem já alguma direcção ou proposta 

preliminares sobre o assunto? As autoridades devem considerar criar o 

sistema de seguro de saúde para toda a população, em prol da prestação 

aos residentes de melhores cuidados de saúde, a par de responder às 

expectativas razoáveis da sociedade. Já o fizeram?     

 

29 de Outubro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 
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1. A equipa responsável pelos trabalhos preparatórios do Complexo de Cuidados de 

Saúde da Ilhas realizou uma conferência de imprensa sobre “Apresentação do 

parceiro do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” (no dia 27), página 

electrónica do Gabinete de Comunicação Social da RAEM, 27 de Outubro de 2021. 

2. Parte V - Recursos Humanos (Distribuição dos efectivos por área de intervenção) do 

Boletim Estatístico 2020 dos Serviços de Saúde, página electrónica dos Serviços de 

Saúde da RAEM. 

3. Páginas 65 a 71 do Anexo II da Lei n.º 3/2021 - Alteração à Lei do Orçamento de 

2021, página electrónica da Imprensa Oficial da RAEM. 

4. Dos quais 242 médicos diferenciados trabalham no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, e o resto está distribuído nas diversas subunidades dos Serviços de Saúde 

e noutros serviços públicos.   

5. Parte V - Recursos Humanos (N.º de trabalhadores por grupo etário) do Boletim 

Estatístico 2020 dos Serviços de Saúde, página electrónica dos Serviços de Saúde 

da RAEM. 

6. O Peking Union Medical College Hospital toma parte na exploração do Complexo de 

Cuidados de Saúde das Ilhas, página A2 do Jornal Ou Mun, 28 de Outubro de 2021. 

7. Macau colaborará com o Peking Union Medical College Hospital na exploração do 

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas (telejornal), TDM - Teledifusão de Macau, 

S. A., 27 de Outubro de 2021.      


