Seminários de Introdução à Credenciação dos Profissionais 2016 – Médico
Pergunta: O futuro Regime de Qualificação e Inscrição para o Exercício da Actividade
dos Profissionais de Saúde exige a aprovação no exame de qualificação e o
exercício de estágio durante um ano. Posso inscrever-me como médico
generalista dos Serviços de Saúde depois de passar no respectivo exame, sem
fazer o actual exame de ingresso à formação de médicos estagiários?
Resposta: Como o respectivo regime ainda não está implementado, actualmente está no
período de transição entre o antigo e novo regime. As modalidades específicas
vão ficar dependentes do novo Regime de Qualificação, depois de ser
legislado.

Pergunta: No primeiro ano da formação de médicos especialistas, pode-se efectuar a
formação no exterior. A formação deve ser feita numa área específica, ou
poderá fazer rotação em diversas áreas?
Resposta: Cada área tem diferentes exigências, algumas exigem fazer a formação em
departamento específico, outras permitem escolher as áreas num âmbito
indicado, portanto, depende das áreas.

Pergunta: Se um estudante concluir o seu curso universitário em duas instituições,
sucessivamente, quando requerer a licença de médico, necessita de entregar
certificados de resultados das classificações obtidos na instituição que se
graduou, ou de apresentar certificados de ambas instituições?
Resposta: É necessário entregar todos os certificados de classificações obtidos nas
universidades.

Pergunta: Depois de obter o grau de Bacharelado em Ciência Médica, com duração de
três anos, na Austrália, frequentei o curso de Doutoramento em Medicina, com
duração de quatro anos. No entanto, a duração de aprendizagem difere dos
requisitos da qualificação para a inscrição de médicos em Macau, ou seja, a
frequência de curso de licenciatura de medicina, a tempo integral, com
duração de cinco ou mais anos. Isso influencia a obtenção da licença e o
exercício da actividade do médico em Macau?
Resposta: Essa situação tem a ver com a alteração do regime do curso da Austrália, a
respectiva qualificação é reconhecida.

