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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, apresento a 

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

28 de Janeiro de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

136/E105/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 7 de Fevereiro de 

2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo no dia 8 de Fevereiro 

de 2022: 

O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas entrará  em funcionamento 

no quarto trimestre de 2023 por fases e o Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau está a desenvolver os trabalhos preparatórios para a sua 

operação, incluindo negociações activas com o Peking Union Medical 

College Hospital para o desenvolvimento do programa de formação de 

pessoal e está prevista a realização de acções de formação para profissionais 

de saúde locais, interessados e que atendam aos requisitos necessários para 

trabalhar no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, desenvolvendo a 

formação dos profissionais de saúde local, incluindo médicos especialistas. 

Com a entrada em vigor da “Regulamentação do procedimento da 

formação médica e em enfermagem especializadas”, os Serviços de Saúde 

estão a realizar, de forma ordenada, trabalhos preparatórios de formação 
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especializada em estreita cooperação com as instituições médicas locais, no 

sentido de planear essa formação visando alcançar um aumento do nível dos 

serviços de assistência médica. 

Tendo como objectivo satisfazer as necessidades futuras da sociedade e 

aumentar o nível dos cuidados de saúde, os Serviços de Saúde estão a 

investigar qual é a situação real dos profissionais de saúde de 15 categorias e 

irão proceder à avaliação e previsão da oferta e da procura dos recursos 

humanos de profissionais de saúde em Macau. 

 

                                                     O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                                      Lo Iek Long 

                                                                       21/02/2022 

 

  
 


