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A UGT de Vila Real manifesta preocupação pela ausência de resposta da ADSE no Distrito de Vila Real
O Secretariado da UGT de Vila Real e o seu Conselho Geral, aprovaram por unanimidade, na Reunião de
dia 12 de Dezembro, um documento relativo à ADSE, no qual manifestam a sua preocupação com a
discriminação negativa e ausência de respostas da ADSE neste território do Interior do País.
Exigimos uma resposta urgente da ADSE, bem como uma manifestação de solidariedade dos órgãos
nacionais da UGT, para que se associem às nossas reivindicações, que todos reconhecem como legítimas,
justas e de equidade territorial no acesso aos cuidados de saúde, entre beneficiários.
Assim e considerando que:

1. O distrito de Vila Real agrega uma população de aproximadamente 215.000 habitantes, dos
quais 30.000 são beneficiários do Subsistema Público da ADSE.
2. O tempo médio de espera para acesso a cuidados de saúde nesta região estão manifestamente
acima da média nacional e não asseguram uma respostas adequada às necessidades da
população de Trás os Montes e Alto Douro.
3. Hoje em dia, todos os Beneficiários da ADSE descontam 3,5% do seu salário, sendo por isso
exigível que este Organismo Público assegure a igualdade de tratamento a todos os seus
associados, devendo por isso corrigir, de forma imediata, a frágil Rede de Prestadores.
4. Por último, e não menos importante queremos reforçar que a melhoria da Rede de Prestadores
não aumenta a despesa da ADSE com os seus associados. Apenas assegura que um beneficiário
desta região deixa de recorrer aos hospitais do litoral na procura dos cuidados de saúde,
colocando desta forma fim aos custos de transporte, tempos alargados de absentismo laboral e
impactos de organização na vida familiar que a procura destes hospitais do litoral determina.
Recordamos ainda que faz parte do compromisso da ADSE “promover a acessibilidade aos
melhores cuidados de saúde disponíveis, de proximidade, e alargamento da rede convencionada
em zonas periféricas”.
Estamos certos, de que urgentemente, este grave problema ficará resolvido eliminando-se as
barreiras existentes e que não servem os interesses dos beneficiários ADSE desta região, já tão
discriminada e com dificuldades de acesso a cuidados de saúde.

Tomada de posição aprovada por unanimidade pelo Secretariado da UGT de Vila Real e pelo Conselho
Geral na reunião de 12 de Dezembro
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