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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Lo Choi In 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração os pareceres da Autoridade Monetária de Macau, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita da Sra. Deputada Lo Choi In, de 7 de 

Março de 2022, a coberto do ofício n.º 285/E216/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 18 de Março de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo a 22 de Março de 2022: 

O lançamento do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde 

pelo Governo da RAEM visa aumentar a consciência dos cidadãos para a 

importância da protecção da saúde, promover o sistema de medicina familiar, 

apoiar médicos do sector privado no exercício da sua actividade e promover o 

desenvolvimento dos recursos médicos comunitários. Anualmente é feito um 

deposito em média de 400 milhões patacas para apoiar o exercício da 

actividade dos médicos em regime privada. Em 2020, em resposta ao impacto 

causado por pneumonia de novo tipo de coronavírus, foi lançado um Programa 

Especial de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, para o qual foi feito um 

deposito adicional de cerca de 220 milhões patacas, para apoiar na  melhoria 

do negócio dos médicos privados.  
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Relativamente ao aumento ou não do valor do subsídio dos vales de 

saúde, é necessário basear-se numa consideração abrangente de vários 

factores, nomeadamente, o ambiente sócio-económico, a situação de exercício 

da  actividade do mercado médico, o planeamento financeiro do Governo entre 

outros. No que diz respeito à consideração de autorizar o uso de vales de saúde 

para a aquisição de produtos de seguro de saúde pessoal, a Autoridade 

Monetária respondeu que, os produtos de seguro de saúde pessoal 

disponibilizados actualmente no mercado, a cobertura da maior parte desses 

produtos consiste nas despesas de internamento e de operações cirúrgicas, 

enquanto apenas uma pequena parte desses produtos providencia cobertura 

para consulta externa e medicina dentária, os quais geralmente não cobrem  

cuidados de saúde que não fazem parte da assistência médica . 

É  de sublinhar que a implementação do Programa de Comparticipação 

nos Cuidados de Saúde tem objectivos próprios e explicítos, não podendo ser 

utilizado para comportamentos de consumo que não sejam serviços médicos, 

nem para aquisição de produtos de seguro médico. Relativamente aos casos 

em que cidadãos utilizaram os vales de saúde  para fins não médicos, os 

Serviços de Saúde vão recolher dados sobre desses casos através do sistema 

de vales de saúde eletrónicos, proceder-se-á a uma análise sobre a 

razoabilidade do valor das transações e frequência de utilização. Os Serviços 

de Saúde vão reforçar a monitorização do pessoal médico e dos dados de vales 
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de saúde, e através de inspeções surpresa, fiscalização in loco e entre outras 

medidas para intensificar a combate à cobrança abusiva  dos vales de saúde 

por unidades de saúde em regime privada. Até ao Dezembro de 2021, foram 

realizadas, no total 4.481 inspecções, 53 unidades privadas de saúde foram 

excluídas do Programa, das quais 39 foram da categoria de medicina 

tradicional chinesa. 

 
                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            07/04/2022 

  

 


