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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde 

 

O Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, criado em 2009, tem 

desde sempre merecido o reconhecimento da população em geral, pois não só 

diminuiu quer os encargos dos residentes quer, em certa medida, o tempo de espera 

por consulta, mas também promoveu o desenvolvimento geral do sector privado da 

saúde. No entanto, segundo algumas opiniões, como as necessidades de cuidados 

de saúde variam consoante as diferentes faixas etárias, espera-se que o Governo 

proceda a um ajustamento adequado da política de vales de saúde, em consonância 

com as necessidades dos residentes. Muitos residentes disseram-me que os idosos, 

na sua maioria, sofrem de doenças crónicas e a sua resistência é fraca mesmo nas 

doenças ligeiras mais frequentes, como constipações, tonturas, indisposição 

gastrointestinal, e devido ao envelhecimento, são mais propensos a sofrer de 

problemas com os dentes e com a vista. Mas, como as consultas médicas privadas 

são mais caras, mesmo que os idosos utilizem os seus próprios vales de saúde e os 

dos seus familiares, não é possível cobrir todas as despesas, por isso, os vales de 

saúde da maioria dos idosos esgotam-se nos primeiros meses. Os idosos, na sua 

maioria, optam pelo sistema de saúde público, portanto, as salas de espera continuam 

cheias, pois o montante actual dos vales de saúde não é suficiente para satisfazer as 

necessidades. 

 

Alguns idosos esperam que as autoridades melhorem o plano dos vales de saúde 
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e que este se articule com a visão e as políticas do Governo em relação aos cuidados 

de saúde, incentivando os residentes a utilizarem os recursos comunitários na 

prestação de cuidados de saúde primários. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. O Governo procedeu a alguma avaliação do ponto de situação da utilização 

dos vales de saúde? O Governo deve ponderar ajustar e aperfeiçoar o 

programa dos vales de saúde, tendo em conta as diferentes situações de 

utilização, por exemplo, aumentar o valor dos vales de saúde para os idosos 

e crianças. Vai fazê-lo? 

2. Para evitar cobranças injustas resultantes da utilização dos vales de saúde, 

que tipo de fiscalização e acompanhamento são efectuados às clínicas 

privadas? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 
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