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INTERPELAÇÃO ORAL 

O futuro desenvolvimento do Sistema de Segurança Médica de Macau 

 

Os Serviços de Saúde encomendaram ao Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a realização da 

“Pesquisa do Sistema de Segurança Médica de Macau”, e o seu relatório foi publicado 

em Outubro de 2019, propondo-se a criação de duas medidas de segurança médica, 

como: os “vales de seguros de saúde”, isto é, atribuir vales de seguros de 500 a 1000 

patacas às pessoas que não beneficiem de serviços gratuitos de especialidades 

médicas, para incentivar esse grupo de cidadãos a adquirir seguros de saúde privados 

e regulamentados; e o mecanismo de assistência médica aquando de catástrofes, isto 

é, financiar os pacientes que gastam mais de 40 por cento do rendimento familiar em 

despesas médicas nas instituições públicas locais, para evitar a pobreza causada por 

doenças. 

Assim, em 2019, apresentei uma interpelação escrita, questionando a intenção 

do Governo em relação à aplicação destas duas medidas. Na resposta a essa 

interpelação, refere-se que, “no momento, a autoridade competente não tem ainda 

uma posição nem direcção sobre o assunto em questão, todos os sectores são bem-

vindos a expressar activamente as suas opiniões, para o Governo da RAEM analisar 

e avaliar de forma abrangente a situação, e continuar a melhorar o sistema de 

segurança médica de Macau”. Posteriormente, alguns deputados interpelaram o 

Governo, por escrito e oralmente, sobre o mesmo assunto, tendo recebido respostas 
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basicamente iguais da autoridade competente, em Junho e Agosto deste ano, 

respectivamente. 

De facto, sob a influência da epidemia e de demais factores, a economia local 

estagnou-se nos últimos anos, a taxa de desemprego aumentou e os rendimentos dos 

cidadãos foram afectados, o que enfraqueceu a sua capacidade de resistência aos 

riscos. Uma doença grave pode não ser apenas um risco para a saúde, podendo ainda 

destruir a economia de toda a família. Tanto a curto como a longo prazo, o Governo 

deve consolidar o vigente sistema de segurança médica, a fim de proteger melhor a 

saúde da população. Assim, o Governo tem de acompanhar as medidas de 

optimização propostas na “Pesquisa do Sistema de Segurança Médica de Macau”, 

iniciando, quanto antes, uma consulta pública para recolher as opiniões da sociedade, 

a fim de avaliar e analisar, de forma integrada, as diversas medidas de optimização 

do nosso sistema de segurança médica. Mais, o Governo pode ainda estudar a 

implementação, a curto prazo, de mais medidas favoráveis à protecção da saúde da 

população. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação da avaliação sobre as propostas de optimização da 

criação de “vales de seguros de saúde” e do “mecanismo de assistência médica 

aquando de catástrofes”, constantes da “Pesquisa do Sistema de Segurança Médica 

de Macau” da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau? Vai ser ponderado o 

lançamento de mais uma consulta pública, com vista a recolher mais opiniões dos 

residentes sobre a optimização do Sistema de Segurança Médica, servindo como 

referência para a implementação das medidas mencionadas?  
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2. Como o Relatório das LAG para 2021 não toca muito no assunto, gostaria então 

de perguntar ao Governo: quais são os planos de curto, médio e longo prazos para o 

aperfeiçoamento do Sistema de Segurança Médica de Macau? Dispõe de alguma 

calendarização e medidas para o efeito? 

3. Como já referi numa interpelação escrita, nos últimos seis anos (2014-2019), o 

número de utentes das instituições públicas de saúde aumentou de 650,1 mil para 939 

mil e o dos consultórios privados diminuiu de 3,327 milhões para 3,173 milhões. Isto 

demonstra que os utentes tendem a recorrer às instituições de saúde públicas e que 

a triagem dos serviços de saúde, tanto públicos como privados, carece ainda de 

melhorias. Assim, vai o Governo adoptar, a curto prazo, algumas medidas para 

melhorar a situação, por exemplo, permitir que os residentes utilizem os vales de 

saúde para a aquisição de seguros de saúde privados, aumentar o valor dos vales de 

saúde destinados a toda a população ou apenas aos idosos e deficientes, etc.? 

 

18 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lam Iok Fong 


