
 

 

Pela Nova Lei de Bases da Saúde 

Cidadãos unem-se para salvar o SNS 

Uma lei de bases é criada para definir as linhas mestras da política por que se 

deve reger a legislação em determinada área de atividade.  

Quando o assunto é a Saúde todos percebemos a importância que uma lei de 

bases tem para todos os portugueses e, por isso, estamos aqui hoje, enquanto 

Movimento Cívico “Pelas Pessoas, Para as Pessoas”, mandatados por 21 

associações de doentes de todo o país e com o apoio de muitas outras 

entidades do setor para dizer, a uma só voz, que nos identificamos com a 

proposta da comissão presidida por Maria de Belém Roseira e composta 

por pessoas competentes que fizeram um trabalho cuidado que protege 

as pessoas e o nosso Serviço Nacional de Saúde. 

As razões que nos levam a querer, de uma forma tão direta e frontal, que esta 

proposta chegue à Assembleia da República, são várias e conhecidas de 

muitos. Mas gostaríamos de salientar que foram, para nós, determinantes os 

fatores que cimentam o Estado Social, que garantem um SNS forte e que estão 

na base da Democracia - como a transparência; a independência; o rigor; a 

proteção de quem mais precisa; a responsabilização do Estado na proteção da 

saúde, a participação alargada de todos nesta proposta e o forte e rigoroso 

suporte técnico e científico do documento em que participaram mais de 40 

peritos nacionais, sem compromisso de qualquer espécie a não ser com as 

pessoas. 

Porque achamos que um documento tão importante como este não pode ficar 

esquecido no fundo de uma qualquer gaveta de um qualquer gabinete, unimo-

nos para dizer que queremos que a Nova Lei de Bases da Saúde chegue ao 

Parlamento o mais rapidamente possível e que todos os portugueses 



compreendam o que ela significa e que benefícios consagra para o presente e 

para o futuro do SNS e de todas as gerações vindouras.  

E para que tal seja possível precisamos do empenho de todos!  

Para que esta iniciativa legislativa seja uma realidade e seja admitida pelo 

Presidente da Assembleia da República, para ser discutida por todos os 

deputados que nos representam, precisamos do envolvimento geral da 

Sociedade Civil, através de 20 mil assinaturas.   

O documento está já a circular através de uma plataforma on line e mesmo 

sem grande divulgação pública conseguimos cerca de 2.000 assinaturas. 

Contamos com todos os que se preocupam com o futuro do SNS em Portugal 

para conseguirmos mais 18.000 e levar este projeto de lei à discussão 

parlamentar.  

Temo-nos feito ouvir pela Presidência da República, pela Comissão 

Parlamentar de Saúde e por deputados de diferentes partidos, bem como por 

outros agentes da Saúde, a quem queremos dizer que representamos já 

milhares de pessoas em Portugal, incluindo aquelas que representamos 

enquanto associações de doentes. Queremos uma Nova Lei de Bases da 

Saúde que nos dê garantias que, no futuro, a Saúde continuará a ter como fiel 

da balança o SNS que foi criado há precisamente 40 anos e que tanto nos 

orgulha, que define, sem possíveis equívocos, o Estado como primeiro garante 

da proteção do direito à saúde, que determina, com precisão, os critérios com 

que todos os agentes se relacionam, tendo como principal orientação a 

proteção da saúde das pessoas, e que não deixe de fora questões importantes 

na gestão da saúde dos Portugueses, no quadro de um SNS modernizado, 

atual e completo.  
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