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PROMOÇÃO DA CIDADANIA, por Rosalvo Almeida 

 

De que falamos quando falamos em CIDADANIA? 

O Tratado de Lisboa, da União Europeia inclui um 

documento muito importante: a CARTA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS.  

Um dos seus capítulos é o da CIDADANIA e, entre os 

artigos desse capítulo, os que mais nos interessam 

para a nossa área serão os do direito à boa 

administração e os do direito ao acesso aos documentos.  

 

O CENTRO DE 

INFORMAÇÃO EUROPEIA 

JACQUES DELORS aponta 

três dimensões para a 

noção de cidadania 

europeia: a civil, a 

política e a social. Penso que nesta mesa nos vamos dedicar sobretudo à dimensão social da 

cidadania. 

As COISAS, todas as coisas, são diferentes, tornam-se diferentes, conforme o ângulo de onde 

as vemos. 

Várias são as PERSPETIVAS para olharmos também os fenómenos sociais. 

Promover a CIDADANIA é qualquer coisa de diferente, conforme nos coloquemos como 

cidadãos possuidores de direitos ou nos coloquemos como alguém que tem o dever de 

reconhecer e respeitar esses direitos. Curiosamente, muitos dos presentes estão/estamos, 

ao mesmo tempo, de um e do outro lado. Somos, ao mesmo tempo, utentes e prestadores 

neste SNS. Muitas vezes assumimos uma linguagem que traduz essa posição: referimo-nos a 

“ELES” ou dizemos “NÓS”, confundindo as perspetivas ou, talvez, esquecendo as suas 

diferenças de um discurso para o outro. 

ELES  

Os utentes, os cidadãos, cada vez mais (pelo menos é o que parece, num perspetiva de 

leitores de jornais ou de ouvintes de rádios e televisões), recorrem aos MEDIA como forma 

de fazerem valer os seus direitos. Visto do lado d’ELES, essa é a sua única saída.  

CARTA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA

 Dignidade

 Liberdades

 Igualdade

 Solidariedade

 Cidadania

 Justiça

 Disposições gerais

CARTA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA

 Cidadania

- Direito de eleger e de ser eleito nas eleições para 
o Parlamento Europeu

- Direito de eleger e de ser eleito nas eleições 
municipais

- Direito a uma boa administração

- Direito de acesso aos documentos

- Provedor de Justiça Europeu

- Direito de petição

- Liberdade de circulação e de permanência

- Proteção diplomática e consular

Dimensões da Cidadania 

(Centro de Informação Europeia Jacques 

Delors  www.eurocid.pt)

 Civil: direitos inerentes à liberdade individual, 
liberdade de expressão e de pensamento; direito de 
propriedade e de conclusão de contratos; direito à 
justiça;

 Política: direito de participação no exercício do 
poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto 
das instituições de autoridade pública;

 Social: conjunto de direitos relativos ao bem-estar 
económico e social, desde a segurança até ao 
direito de partilhar do nível de vida segundo os 
padrões prevalecentes na sociedade.
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Houve um erro médico? Houve um acidente desagradável ou verificou-se uma 

incompetência num atendimento? Fechou-se um SAP?  

Chama-se a SIC, a TVI, a TSF… 

Não respondem satisfatoriamente a uma reclamação? 

Ameaço com a imprensa!  

ELES acreditam que pode ser de outro modo? ELES (NÓS?) têm entranhado no mais íntimo 

das suas convicções que não vale a pena reclamar! ELES acham que NÓS nos encobrimos uns 

aos outros! 

É isto verdade? Há fundamento nisso? Sim! 

Não tenho tempo nem competência para analisar em profundidade todos estes fenómenos 

– trata-se de uma CRISE DE CONFIANÇA nas instituições, uma CRISE DE CONFIANÇA nas 

profissões. 

Acho mesmo que esta crise, que naturalmente terá alguma origem nas próprias instituições 

e nas próprias profissões, tem sido muito agravada ou potenciada por uma espécie 

campanha que há muito corre por aí. 

Não sou adepto das teorias da conspiração, nem quero atirar pedras a centrais de 

intoxicação da opinião pública de cuja existência não temos provas. Mas tenho para mim 

que estamos a assistir a uma perigosa deriva a que não resistem os jornalistas e os seus 

editores ou diretores, os políticos (todos mas sobretudo os que permanecem nas oposições), 

os comentadores encartados, os profissionais da maledicência e… muitos de NÓS. 

Sim, não resistimos a propagar factos distorcidos ou meias verdades que desacreditam tudo 

e todos. Mas não gostaria de me debruçar sobre esse fenómeno. O que pretendo sublinhar é 

que é tendo por fundo esta realidade que a promoção da cidadania por parte d’ELES (sejam 

associações de utentes ou sindicatos, sejam outras formas “inorgânicas” de expressão) se faz 

… ou se não faz. E é tendo em conta essa mesma realidade que NÓS precisamos agir. 

NÓS 

Posto isto, entendo que NÓS não temos outra possibilidade que não seja fazer a nossa parte. 

Trabalhar para o prestígio e credibilidade das instituições e das profissões, neste clima, é 

algo que verdadeiramente faz falta, que não é fácil mas que, julgo, é possível. 

Penso que o PLANO NACIONAL DE SAÚDE é um instrumento essencial para definição de 

grandes linhas de orientação e, naturalmente, o que for preconizado tem de ter em conta a 

realidade no terreno, assim como uma boa razão custos/benefícios.  
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Está fora de questão que todo o esforço que está a ser feito para a elaboração do PNS 2011-

2016 seja apenas uma operação de cosmética, de boas intenções ou demagogia pura e 

simples. 

ELES pensarão isso? NÓS não nos podemos dar a esse luxo! 

Conhecendo como conhecemos a equipa que o está a elaborar e os responsáveis políticos ao 

mais alto nível, é minha convicção que o PNS procura uma estratégia exequível e envolve um 

compromisso de real cumprimento de metas e objetivos de nível superior ao de um “mero” 

Orçamento Geral do Estado. Caso contrário, o necessário prestígio das instituições acabará 

posto em causa pelas próprias instituições… 

Em resposta ao desafio de participar nesta MESA, gostaria pois, numa perspetiva do “NÓS”, 

aproveitar esta tribuna para sugerir umas quantas medidas para serem incluídas no PNS 

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES 

Trabalhei durante 3 anos na ARSN, intensamente, na coordenação dos Gabinetes do Cidadão 

das unidades de saúde (hospitais e centros de saúde) da região. Aprendi imenso no convívio 

com o corpo de Assistentes Sociais e outros profissionais que lidam com as reclamações que 

passam pelas suas mãos quotidianamente, para as analisar e para preparar as respetivas 

respostas. Vi coisas que nunca pensei existirem. Desde reclamações disparatadas até 

respostas indignas – e quase nunca coincidentes… 

Permitam-me apontar uns tópicos que, acredito, o PNS deveria prever nesta área: 

1 - Estabelecer um programa nacional de formação 

sobre gestão de reclamações com treino específico 

dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 

técnicos, administrativos, auxiliares, etc.). 

2 - Revalorizar (atribuindo-lhe cabimento 

orçamental adequado e capacidades acrescidas) o 

registo nacional “SIM-Cidadão” como instrumento 

com reais repercussões nacionais, regionais e 

locais no planeamento estratégico de medidas 

corretivas. 

3 - Redimensionar o quadro de assistentes sociais, reconhecendo o papel fundamental desse 

grupo profissional no fomento da CIDADANIA, na área da reclamações como noutras 

prestações. 

 

 

RECLAMAÇÕES

Estabelecer um programa nacional de formação sobre 

gestão de reclamações

Revalorizar (atribuindo-lhe cabimento orçamental 

adequado e capacidades acrescidas) o registo nacional 

“SIM-Cidadão” 

Redimensionar o quadro de assistentes sociais, 

reconhecendo o papel fundamental desse grupo 

profissional no fomento da CIDADANIA
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ÉTICA 

Em janeiro deste ano, realizaram-se em Lisboa as Jornadas da CEIC e um dos temas em 

debate foi o papel das CES. Em conjunto com aquela comissão nacional com funções 

específicas no acompanhamento dos ensaios clínicos com medicamentos, foi encarecida (e 

consta da conclusões) a vantagem de se criar uma verdadeira rede interativa de Comissões 

de Ética que, por um lado, permita um profícuo intercâmbio de conhecimentos e de 

valorização do seu trabalho e, por outro, procure alcançar uma uniformização de 

procedimentos que efetivamente respeite os direitos básicos dos cidadãos enquanto 

sujeitos de investigação observacional e experimental, há luz dos princípios da bioética. 

Desde há 1 ano e meio está a funcionar na ARSN uma CES que, cada vez mais, é solicitada a 

pronunciar-se sobre estudos que investigadores dos mais diversos níveis (desde alunos do 

secundário até aos doutoramentos) pretendem levar a efeito. Em 2009 abrimos 37 

processos e nos primeiros 6 meses deste ano já passamos os 40. 

Note-se que, para além da Pareceres sobre investigação, a CES da ARSN tem também 

emitido pareceres sobre questões que podemos designar como de ética institucional ou de 

ética assistencial, solicitados por profissionais ou dirigentes. 

Permitam que também neste capítulo também sugira uns tópicos que o PNS deveria prever 

nesta área: 

1 - Repensar o enquadramento legal das CES, 

mantendo o seu caráter consultivo (nunca decisor) 

mas definindo claramente as situações em que 

fossem de auscultação obrigatória. 

2 - Reforçar o caráter independente das CES, mas 

ponderando a afetação de uma carga horária aos seus 

membros (dedutível no horário profissional ou 

remunerada de modo digno sob a forma de senhas de presença). 

3 - Nomeação de uma unidade de missão de âmbito nacional: “Ética no SNS”  

- Estrutura leve 
. Pequeno grupo de trabalho 
. Mandato de curta duração 
. Apoio administrativo mínimo 

- Plataforma digital 
- “Catequese” junto dos órgãos dirigentes 
- Bases para a acreditação das CES 
- Relatório final 
 

ÉTICA

Repensar o enquadramento legal das CES, mantendo o 

seu caráter consultivo 

Reforçar o caráter independente das CES, mas 

ponderando a afetação de uma carga horária ou uma 

remuneração aos seus membros

Nomeação de uma Unidade de Missão de âmbito nacional


