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Governo celebra o Dia Nacional da Saúde 

Além de ser o dia das eleições parlamentares, este sábado, dia 22 de julho, é também o Dia Nacional da 

Saúde. Eventos estão a ser realizados e continuarão ao longo do mês de julho para celebrar este 

importante dia, oficialmente determinado por Resolução do Governo, em fevereiro deste ano. 

Para esta primeira celebração do Dia Nacional da Saúde, o Ministério da Saúde organizou atividades em 

torno do tema: “Aproximar os serviços de saúde da família, proporcionar melhor qualidade de vida às 

pessoas”. Entre elas, incluem-se doações de sangue e exames gerais em todos os hospitais, educação e 

de sensibilização através dos meios de comunicação, eventos culturais e desportivos, um Seminário 

Científico realizado nos dias 27 e 28 de julho, e entrega de diversos prémios de reconhecimento de 

desempenho profissional a trabalhadores do setor da Saúde. 

O dia 22 de julho foi escolhido como Dia Nacional da Saúde, por ser a data em que foi lançado o programa 

“Saúde na Família”, em 2015. Este programa, que envia equipas médicas (compostas por um médico, uma 

enfermeira/o e uma parteira) a casa de cada agregado familiar, está a transformar os cuidados de saúde 

primários a nível nacional. Em maio deste ano, o Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, informava que as 

equipas médicas já tinham visitado 94% dos agregados de Timor-Leste e que tinham sido feitos registos 

individuais de saúde a 84% da população. 

O mandato do VI Governo Constitucional tem assistido a notáveis conquistas na área da Saúde. Salienta-

se a campanha nacional de imunização contra o sarampo, rubéola e poliomielite, que abrangeu mais de 

96% das crianças com menos de 15 anos de idade; a introdução do Regime de Controlo do Tabaco; a 

inauguração do Hospital Regional de Baucau Eduardo Ximenes; e o extraordinário sucesso do Programa 

Nacional contra a Malária, que colocou Timor-Leste  próximo da “fase de eliminação” da doença. 

Um grande estudo lançado pelas Nações Unidas no ano passado, e publicado na revista médica The 

Lancet, classificou Timor-Leste como o país que mais progrediu, das 188 nações analisadas, nos 

indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relativos às metas da Saúde, no período de 

2000-2015. 

O Porta-Voz, Ministro de Estado Agio Pereira, observou que “embora o Dia Nacional da Saúde deste ano 

perca visibilidade por causa das nossas eleições parlamentares, queremos saudar com entusiasmo o 

trabalho dos nossos profissionais desta área, comemorar as nossas grandes conquistas e garantir 

continuidade aos nossos esforços para levar os serviços de saúde às famílias e dar-lhes uma melhoria da 

qualidade de vida". FIM 


