
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Hoje, dia 15 de abril, foi divulgado pela comunicação social que a Fidelidade irá pagar aos seus

segurados as despesas relativas a tratamentos da Covid-19 realizados em unidades de saúde

privadas, mesmo que não tenham sido referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo um comunicado tornado público, a Fidelidade informa que a Multicare assinou um

acordo com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) para assistência aos

seus segurados não referenciados pelo SNS, apesar de a prática internacional ser a exclusão

dos seguros de saúde do risco de pandemia.

Esta tomada de posição por parte da seguradora surge após a polémica dos últimos dias sobre

o pagamento dos custos com doentes que têm recorrido aos hospitais privados por sua vontade

– sem estarem referenciados pelo SNS – e que, em consequência, foram atendidos naquelas

unidades de saúde com o pressuposto de, posteriormente, estas cobrarem ao SNS o serviço

prestado no âmbito da pandemia da Covid-19.

No sábado passado, a Senhora Ministra da Saúde esclareceu que o Estado só assegurará os

custos de tratamento nos hospitais privados dos doentes infetados, se estes forem

encaminhados pelo SNS.

Ambas as entidades, Fidelidade e APHP, sublinham que este movimento tem como intenção

aliviar o esforço dos hospitais do SNS, assim como contribuir para um funcionamento mais

harmónico do sistema português de saúde.

A APHP diz estar disponível para estabelecer, com outras entidades, tais como seguradoras e

subsistemas de saúde, acordos similares que favoreçam o tratamento, nos hospitais privados,

de doentes com COVID-19 que sejam seus clientes ou beneficiários.



Citado no comunicado, o presidente do Grupo Fidelidade, Jorge Magalhães Correia, lembra que

"os portugueses dispõem de um bom sistema público de saúde e de um bom sistema privado de

saúde, acessível a faixas alargadas da população, pelo que o esforço conjunto destes sistemas

é essencial para vencer os múltiplos desafios que atualmente o país enfrenta".

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra

da Modernização do Estado e da Administração Pública, por intermédio de Vossa Excelência,

nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- À semelhança desta iniciativa da Fidelidade, de cobertura das despesas relativas a

tratamentos da Covid-19 realizados em unidades de saúde privadas, mesmo que não

tenham sido referenciados pelo SNS, está V. Exa. a preparar um acordo semelhante para

os beneficiários da ADSE?

2- Se sim, quando será concretizado este acordo e quando entrará em vigor?

Palácio de São Bento, 15 de abril de 2020

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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