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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) foi criada há já quase uma década, pela Lei n.º

52/2012, de 5 de setembro – a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos – na qual se prevê que a

coordenação da referida rede se efetue, a nível nacional, por uma Comissão Nacional de

Cuidados Paliativos (CNCP), a qual é de nomeação governamental.

Sucede que a atual CNCP, presidida pela Dr.ª Edna Gonçalves, cessou funções em dezembro

do ano passado, não tendo o Governo nomeado, nestes quatro meses, uma nova estrutura de

coordenação dos cuidados paliativos, omissão que até a referida responsável estranhou, como

o seu comentário seguinte demonstra: "Estávamos convencidos de que a nova comissão iria ser

nomeada e iríamos ter o próximo plano estratégico para 2021-22".

E a verdade é que este atraso na nomeação da nova CNCP revela, além de um claro

desinteresse do Governo em relação aos cuidados paliativos no conjunto das políticas de saúde,

também um grave vazio de coordenação e uma preocupante ausência de estratégia numa área

que o envelhecimento demográfico torna cada vez mais relevante.

Importa ainda ter bem presente que se estima que entre 80 mil e cem mil portugueses careçam

de cuidados paliativos – sendo oito mil dos quais crianças e jovens menores de idade –

calculando-se ainda que 70% a 80% dos doentes necessitados desses cuidados não tenham

acesso aos mesmos. Ademais, a par da consabida falta de camas de cuidados paliativos

existente no nosso País, das 65 a 100 equipas comunitárias que deveriam existir na RNCP, até

ao momento apenas foram criadas 26.

Aliás, no Relatório de Outono de 2019, do Observatório Português dos Cuidados Paliativos

(OPCP), concluía-se que “A cobertura universal de recursos de cuidados paliativos no nosso

país está longe de estar alcançada assim como revela profundas assimetrias a nível

distrital/regional e de tipologias”. Uma conclusão que não surpreendeu quando se tem presente

que, desde 2015, a RNCP aumentou de forma insignificante, além de que um significativo

número de distritos de Portugal continental não dispõe, ainda, de qualquer equipa de cuidados



paliativos.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Como justifica a Senhora Ministra da Saúde a não nomeação, pelo Governo, da nova

Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos?

1.

Quando será aprovado o Plano Estratégico dos Cuidados Paliativos para o período de 2021-

2022?

2.

Quantas camas de cuidados paliativos integrarão a Rede Nacional de Cuidados Paliativos

até ao final de 2021?

3.

Quantas Equipas Comunitárias de Cuidados Paliativos existirão, no âmbito da Rede Nacional

de Cuidados Paliativos, até ao final de 2021?

4.

Palácio de São Bento, 31 de março de 2021

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)
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CLÁUDIA BENTO(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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