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Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) revolucionou, a partir de 1979, a forma como 
passaram a ser prestados os cuidados de saúde. A sua criação trouxe uma melhoria inegável da 
qualidade de vida e da esperança média de vida dos portugueses, bem como a diminuição da 
taxa de mortalidade infantil,  que justificaram, nas últimas quatro décadas, o aumento dos 
custos com a saúde.  
É preciso não esquecer que ao longo dos anos a Lei de Bases da Saúde sofreu alterações, 
nomeadamente em 1990, tendo o SNS deixado de ser gratuito no momento da procura de 
cuidados e, essencialmente, passando a haver um “Sistema Nacional de Saúde” que integra 
desde então os serviços públicos (SNS) bem como os privados, em complementaridade, mas 
também em concorrência pouco regulada. Inclusivamente, passou a ser possível que a gestão 
de alguns serviços públicos fosse feita por privados (Parcerias Público-Privadas). Nos anos da 
crise, com as políticas de contenção de custos impostas pela troika e pelo governo PSD-CDS, 
agravou-se a deterioração dos serviços públicos e houve uma consequente entrega de parte da 
prestação de cuidados a privados (com aumento dos custos – suportados parcialmente pelo SNS 
e também pelos utentes, sem garantir, por vezes, a qualidade dos cuidados prestados). Voltou 
a surgir a ideia dominante antes da Revolução de Abril de que quem quer ter saúde que a pague 
- a Saúde entrou no “mercado”. 
 

Não cabe no âmbito de uma moção descrever exaustivamente as graves insuficiências da atual 
resposta do SNS aos nossos concidadãos, matéria sobre a qual é nossa obrigação estarmos 
informados, com maior ou menor profundidade. Esse trabalho foi feito no programa do LIVRE 
às eleições legislativas, que se mantém, infelizmente, muito atual. Importa agora questionar os 
decisores, ouvir, apresentar propostas de soluções, através de medidas e de ações a curto e a 
médio prazo,  procurando a convergência com os partidos progressistas e com a sociedade 
civil,  designadamente as múltiplas associações do sector da saúde e todos aqueles sectores que, 
direta ou indiretamente, são duramente e quotidianamente afetados pela inoperância e 
insuficiências do sistema. 
 

Findos os anos de “chumbo”, decorridos dois anos de legislatura do governo convergente da 
esquerda, consideramos que não foi dada prioridade ao SNS. Não se tomaram decisões nem se 
implementaram medidas, designadamente de carácter estrutural, capazes de reverter a 
degradação do SNS iniciada na última década. Reflexo desta opção foi o não investimento no 
sector da saúde nas leis do Orçamento de Estado. Admitimos que a necessidade de convergência 
das metas do deficit com a UE e zona euro é essencial para que Portugal e os países do sul 
recuperem capacidade negocial para inverter a lógica do austeritarismo, admitimos que se deva 
diminuir o esforço do serviço da dívida, o que não podemos admitir é que sejam sacrificados os 
serviços essenciais constitucionalmente contratualizados entre o Estado e os 
cidadãos.  Questionamos, com a legitimidade que nos atribui o nosso próprio contrato com o 
sistema democrático e com os cidadãos, as razões desta opção de sacrificar o SNS, admitindo 
ainda que não lhe serão alheios os compromissos que foram sendo assumidos desde 1990 com 
os privados, naquele que é o setor mais lucrativo da prestação de serviços, bem como a 



 

 

endogamia sistémica e atávica entre os maiores partidos e os lóbis económicos e financeiros. 
Há que começar a romper com este círculo vicioso e viciante, contrário aos interesses do país. 
 

Conscientes de que já tarda recuperar o que se perdeu no caminho, urge desenvolver o sistema 
e investir com inteligência, racionalidade e, sobretudo, com imaginação e com o contributo de 
todos aqueles profissionais da saúde e da gestão das políticas públicas que muito sabem, que 
diariamente experienciam e que, no passado e no presente, tanto deram e continuam a dar ao 
SNS. Consideramos o SNS uma prioridade do combate político do LIVRE no mandato de  2018 e 
2019 a que este Congresso hoje dá início.  
 

O LIVRE saúda a iniciativa recente de António Arnaut e João Semedo de propor uma nova Lei de 
Bases da Saúde, a ser discutida, apresentada e votada na Assembleia da República. Na sua 
generalidade, vai ao encontro do que desejamos para o país,  principalmente no  que diz 
respeito à devolução da gratuitidade no momento da procura de cuidados,  à proposta de gestão 
pública dos serviços públicos (fim das PPP na saúde) e ao retorno a uma relação de 
complementaridade entre público e privado regulado pelo Estado. 
 

Aplaudimos, assim, a iniciativa do BE de levar a proposta de lei à AR e de a colocar à discussão. 
A maioria parlamentar de esquerda é essencial à sua aprovação e implementação com sucesso. 
 

Somos um partido de Esquerda. Isso quer dizer que defendemos que o Estado tem o dever de 
garantir que todos os cidadãos têm igual acesso à proteção da saúde. Assim, defendemos e 
propomos como prioritárias as seguintes medidas: 
 

  No caso de Portugal (país relativamente pequeno  e com relativamente poucos 
habitantes), é inaceitável que o local de residência influencie tão significativamente o 
tipo de cuidados a que os cidadãos têm acesso. É absolutamente prioritário que se 
abram concursos para a colocação de profissionais onde fazem falta e que se agilize a 
sua contratação, oferecendo-lhes  condições de trabalho e de remuneração dignas, que 
contribuam para a sua fixação no SNS, de preferência em regime de exclusividade. 

  
 No que diz respeito a cuidados de proximidade (cuidados de saúde primários) estes 

devem funcionar adequadamente como “porta de entrada do SNS” e precisam, para 
isso, de incluir diversos profissionais nomeadamente dentistas, enfermeiros, médicos, 
nutricionistas e psicólogos nas quantidades adequadas às necessidades das populações. 
Apesar de não prestarem cuidados propriamente ditos, não devemos esquecer o papel 
importantíssimo dos assistentes técnicos e operacionais, bem como o dos técnicos de 
diagnóstico e terapêutica, sem os quais os outros profissionais não conseguem 
rentabilizar o seu trabalho. Por último, não podemos deixar de referir que os 
farmacêuticos e os técnicos de farmácia também precisam de ser envolvidos na 
prestação de cuidados de proximidade de qualidade, não estando tão reféns de 
interesses comerciais e financeiros, havendo determinadas situações onde o 
aconselhamento sobre o que fazer deveria ser mais uniforme (eventualmente regulado 
pelo Ministério da Saúde).   

 

 Quanto aos hospitais (cuidados secundários e terciários), seria importante combater a 
má gestão e o desperdício, bem como dotá-los dos meios necessários para fazer face às 
necessidades dos seus profissionais e utentes. A fuga para os privados de parte dos 
médicos e enfermeiros tem deixado muitos hospitais sem capacidade de resposta em 
tempo útil e muitos cidadãos são obrigados a recorrer ao privado, muitas vezes sem que 
tenham recursos financeiros para isso. 

 



 

 

 A prestação de cuidados de saúde no nosso país ainda é muito fragmentada, ja ́que 
nenhuma das partes se responsabiliza pela gestão integral dos processos dos utentes. A 
criação da Plataforma de Dados em Saúde foi um grande passo nesse sentido, bem como 
o Boletim de Vacinas eletrónico e outras ferramentas desta natureza, ao serem 
acessíveis pelos profissionais de saúde a partir de um computador com acesso à net no 
seu local de trabalho bastando ter consigo o número de utente da pessoa. Mas tudo isto 
ainda é insuficiente. Os profissionais estão muito sobrecarregados com trabalho e 
acabam por não ter tempo para usufruir destas plataformas inovadoras. Outro 
problema relacionado com a inovação é o facto dos servidores disponíveis não terem a 
capacidade de acompanhar o ritmo desenfreado dos programas informáticos que são 
disponibilizados pelo Ministério, o que faz com que os sistemas fiquem lentos e falhem 
várias vezes por dia.   

     

 As tentativas de melhorar o estado de saúde das populações só irão ser bem-sucedidas 
quando os países (de preferência, em conjunto) conseguirem atuar ao nível dos 
determinantes da saúde que não digam respeito apenas aos sistemas de saúde. 
Enquanto não houver maior equidade nas condições básicas de vida, na educação e na 
capacitação dos cidadãos do mundo, não haverá melhorias significativas e duradouras 
no estado de saúde de nenhuma população. No caso concreto de Portugal, um dos 
papéis mais importantes do estado poderá ser a promoção séria, persistente e com a 
adequada dotação de recursos da Educação para a Saúde, que deve envolver não só os 
centros de saúde e hospitais, mas também as escolas, as farmácias e entidades da 
sociedade civil que acompanhem indivíduos nas diversas fases das duas vidas (desde o 
nascimento até que morrem). O SNS, sozinho, não será capaz, a longo prazo, de gerir a 
carga de doença e de incapacidade dos cidadãos, muitas vezes relacionadas com causas 
evitáveis (como a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, a poluição ambiental, as más 
condições de trabalho, a alimentação incorreta). Falta investimento na promoção da 
saúde e prevenção da doença, pois o modelo hospitalocêntrico que se mantém até aos 
dias de hoje não é benéfico e é muito mais dispendioso, ao focar-se em encontrar 
soluções para quando a doença já se instalou. Há que investir na prevenção porque para 
além do sofrimento causado pela doença, é financeiramente mais rentável promover a 
saúde, uma vez que não envolve encargos com medicamentos, internamentos e 
subsídios de doença.  

 

Não pode ser livre quem não é dono das suas capacidades, quem está doente e não tem a 
possibilidade de se tratar ou curar. Deste ponto de vista, a proteção da saúde é indissociável do 
conceito de Liberdade que defendemos para todos. Liberdade para decidir, liberdade para 
trabalhar, liberdade para participar na vida cívica e política, liberdade para viver uma vida plena. 
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