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Com a conferência “A Saúde é a Nossa Prioridade”, a Plataforma Saúde em 

Diálogo e as suas associadas pretenderam saber o que podem os cidadãos que 

vivem em Portugal esperar dos decisores políticos que se propõem assumir os 

destinos do país nos próximos anos, agora que a actual legislatura está a chegar 

ao seu termo. 

Lançou o desafio: que seja definida uma estratégia de longo prazo que vá muito 

para além dos efémeros 4 anos de uma legislatura, acreditando que 

independentemente da cor política e das respectivas convicções, políticos com 

larga experiência e conhecimento das matérias que se prendem com a nossa 

saúde, saberiam criar consensos e políticas de longo prazo que resistissem à 

alternância do poder e que pudessem fazer diferença efectiva na melhoria da 

nossa qualidade de vida, políticas que respondessem aos desafios das mudanças 

demográficas nomeadamente do envelhecimento da população e que incluíssem 

ações concertadas nas áreas da saúde, dos cuidados, do emprego, do consumo, 

da educação, do ambiente e da justiça.  

Que resultados obtivemos? 

1. Reconhecimento unânime do trabalho desenvolvido pela Plataforma e do 

seu papel como parceira; 

2. Reconhecimento unânime da importância do cidadão e das associações de 

doentes como parceiros efectivos na criação, monitorização e 

implementação das políticas de saúde, que vá para além da sua presença 

em conselhos consultivos; 

3. Reconhecimento de que importa aumentar a literacia em saúde, para se 

conseguir a capacitação dos utentes de saúde para tomarem decisões 

livres e esclarecidas, nomeadamente a nível da prevenção e da obtenção 



de diagnósticos atempados, bem como a nível da gestão da doença, 

caminhando no sentido da sua responsabilização. 

4. À excepção do PCP, nenhum outro representante partidário defendeu a 

criação do Estatuto do Doente Crónico, não obstante reconhecerem a 

importância da criação de medidas, não concretizadas, para combater o 

forte impacto das doenças crónicas; 

5. Quanto ao Estatuto do Cuidador Informal, não obstante o reconhecimento 

do papel fulcral que os cuidados informais representam, principalmente na 

gestão da doença crónica, a verdade é que não se foi além da afirmação de 

que “o assunto merece reflexão”; 

6. A eliminação das taxas moderadores está na agenda política do PCP, bem 

como a alocação de mais recursos financeiros e humanos à Saúde; 

7. A boa articulação entre os vários profissionais de saúde (médicos de familia 

e especialistas, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos), nomeadamente no 

que toca à definição dos actos que cada um pode praticar, é uma 

preocupação unânime e indispensável para a obtenção de ganhos em 

saúde, havendo que combater algumas reacções corporativas; 

8. A criação do enfermeiro de família pode ser uma medida positiva para 

melhorar os cuidados de saúde e a gestão da doença; 

9. A estratégia de futuro apresentada por Álvaro Beleza, da Comissão 

Política do PS, passa por: “apostar no que é público”, “gerir melhor o 

que é público”;  

10. A sua estratégia passa ainda por melhorar a acessibilidade e promover a 

gestão integrada (hospitais, rede de cuidados primários e continuados), 

descentralizar e atribuir maior poder e responsabilidade aos utentes e às 

associações, no que foi secundado pelos demais; 

11. A criação de um único Ministério para a Saúde e para os Assuntos 

Sociais é objecto de reflexão para os decisores políticos, embora 



nenhum tenha referido que tal consta expressamente do seu programa 

eleitoral; 

12. Não ficou claro que lugar ocupa a Saúde nas prioridades dos decisores 

políticos presentes na reunião, nem que recursos entendem alocar a este 

Direito Fundamental, isto a de, no próprio 23 de Junho, o Ministro da 

Saúde, ter assumido publicamente que os custos do Serviço Nacional 

de Saúde vão aumentar e que deve ser discutida a sua forma de 

financiamento; 

13. Apesar de alguns pontos consensuais, não estaremos ainda em 

condições de conseguir um pacto de regime para a Saúde. 

 


