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Discurso do Ministro da Saúde | 4º Fórum Nacional de Saúde 

saúde@vinte.vinte 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,  

27 de junho de 2014 

 

Sra. Diretora Regional de Saúde da Organização Mundial Saúde (OMS), 

Srs. Secretários de Estado, 

Sr. Diretor-Geral da Saúde, 

Sr. Diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

Srs. Dirigentes do Centro Hospitalar Lisboa Norte, 

Srs. Bastonários das várias Ordens profissionais da Saúde,  

Senhores profissionais da Saúde,  

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Começo por saudar a realização deste 4º Fórum Nacional de Saúde, a sua organização, os preletores e os 

participantes em geral.  

Bem-vindos ao 4º Fórum Nacional de Saúde. 

A presença da Senhora Diretora Regional para a Europa da OMS, que muito agradeço, é um momento de 

particular satisfação e honra para todos nós.  

Portugal tem mantido uma cooperação estreita e mutuamente proveitosa com a OMS que se evidencia 

pelos sucessivos entendimentos, que gostaríamos de ver evoluir para um acordo de cooperação 

internacional mais lato em que o nosso País assuma um papel mais ativo de ligação com África e o Brasil, 

mas também pela colocação de colaboradores portugueses em Copenhaga, pela assunção de tarefas em 

grupos de trabalho e troca de informações que têm permitido uma interpretação mais precisa dos 

fenómenos epidemiológicos e das políticas de saúde.  

Ainda recentemente, em maio, assinámos um novo BCA (Biennial Collaborative Agreement) para permitir a 

avaliação do Plano Nacional de Saúde pela OMS, o que significa, igualmente, medir as consequências da 

crise económica na saúde dos portugueses. Portugal sujeita-se a este escrutínio externo, após a introdução 

do programa de equilíbrio financeiro, tanto por recurso à OMS como à OCDE. 

A saúde pública nunca pode ser uma matéria que se aborde numa perspectiva exclusivamente nacional. É a 

saúde das pessoas que ganha com o nosso esforço internacional e, desta forma, ganhamos todos. 

O interesse da OMS no caso português lisonjeia-nos e contribuirá, certamente, para um maior empenho de 

todos nós na avaliação e consecução dos nossos objetivos.  
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Numa casa de Ciência como é esta, a Faculdade de Medicina, e de prestação de cuidados como é o Centro 

Hospitalar Lisboa Norte desejamos que este Fórum decorra com rigor académico e, simultaneamente, com 

um sentido de serviço às necessidades e expectativas das populações, isto é, de todos nós. 

O 4º Fórum Nacional de Saúde, à semelhança dos anteriores, põe o foco no Plano Nacional de Saúde (PNS). 

É o momento certo para olharmos para os objetivos fixados e refletirmos sobre o que foi feito, corrigindo, 

se necessário, os caminhos que ainda ficaram por fazer.  

O facto de Portugal ter um percurso assinalável no desenvolvimento de macroinstrumentos de 

Planeamento em Saúde ─ com utilidade para o SNS e para todo o sistema de saúde ─ é uma razão 

suplementar para podermos aprender com o que fizemos e olhar para o que ambicionamos a curto, médio 

e longo prazo.  

Este Fórum, que tem como mote “Saúde em 2020”, inspira-se nos documentos recentes da OMS e, mais 

concretamente, na Estratégia 2020 - Health 2020, A European Policy Framework and Strategy for the 21st 

Century, aprovada pela OMS Europa em 2012, e que fixa uma Estratégia de Saúde em Todas as Políticas.  

A própria União Europeia aprovou estratégias relacionadas com a área da saúde que vão no mesmo sentido 

e tendo em vista o ano de 2020. É o caso do Horizon 2020, para desenvolvimento de projetos que 

estimulem a economia e melhorem o bem-estar, e também o caso do Health for Growth Programme (2014-

2020).  

Em ambos os casos, há de comum a meta de obter ganhos em saúde, tal como com o PNS português 

pretende, tendo como objetivos específicos a prevenção da doença, a promoção da saúde e de ambientes 

saudáveis, o reforço da saúde pública, a promoção da eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, 

a facilitação do acesso a cuidados de saúde melhores e mais seguros.  

Minhas senhoras e meus senhores, 

O PNS envolve e dirige-se ao Sistema de Saúde, recolhendo e enquadrando o contributo de todos para a 

obtenção de ganhos em saúde; a sua missão é o reforço da capacidade de todos os agentes em saúde; 

constrói-se numa visão coletiva para o desenvolvimento; reconhece e promove a inovação e a gestão do 

conhecimento, estendendo-se progressivamente e atualizando-se ciclicamente, numa procura contínua das 

melhores soluções a médio e longo prazo para o Sistema de Saúde. 

O PNS tem uma visão muito clara em que todos são convidados a reconhecerem-se: “Maximizar os ganhos 

em saúde através do alinhamento e da integração de esforços sustentados de todos os setores da 

sociedade e da utilização de estratégias assentes na cidadania, na equidade e no acesso, na qualidade e nas 

políticas saudáveis”. 

O PNS é um documento fundamental para a política de saúde, pois enquadra a atuação dos diversos atores, 

todos aqueles que intervêm direta ou indiretamente na política de saúde: administração pública central, 

instituições locais, terceiro sector, sector privado e cidadãos. 
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Estamos aqui neste Fórum para que possamos, em conjunto, fazer a uma avaliação intermédia para a qual 

já ontem esteve reunido elevado número de profissionais de diferentes áreas em 16 temas transversais que 

abrangem todo o universo do Sistema de Saúde. Temas como a sustentabilidade do Sistema, Cuidados de 

Saúde Primários, Monitorização e avaliação, entre outros. 

Por outro lado, tivemos a participação da OMS-Europa num policy dialogue que se organizou em maio de 

2014 e em que Portugal foi referido como um dos primeiros países a desenvolver um Plano de caráter 

transversal e cujos eixos estratégicos são: Cidadania em Saúde; Equidade e Acesso adequado aos Cuidados 

de Saúde; Qualidade em Saúde; Políticas Saudáveis.  

Em 2013, os portugueses tiveram acesso a mais medicamentos, a mais consultas hospitalares e a mais 

cirurgias, com um tempo de espera progressivamente menor, do que em anos anteriores. Uma realidade 

que queremos manter para os próximos anos. Em 2014, o acesso dos portugueses a cuidados de saúde 

continua a aumentar, ao mesmo tempo que se mantém o rigor orçamental e o equilíbrio financeiro do SNS.  

É evidente o esforço realizado no domínio da qualidade com a introdução e prática de Normas de 

Orientação Clínica, já mais de 130, do número significativo de auditorias, já mais de 150, com a acreditação 

de serviços e a introdução de indicadores de desempenho relacionados com domínios da qualidade, agora 

muito mais centrados nos resultados. 

Têm sido introduzidas medidas legislativas incentivadoras de promoção de comportamentos saudáveis, 

como na área do álcool, tabaco, drogas e promoção da alimentação saudável. 

Também os programas prioritários têm um conjunto de iniciativas promotoras de saúde ao longo do ciclo 

de vida e estruturados para diferentes settings (escola, trabalho, casa, cidade), salientando-se, por 

exemplo, a melhoria de acesso aos programas de rastreio da SIDA, do cancro ou da retinopatia diabética ou 

mesmo nos serviços de saúde, a promoção de boas práticas de controlo das infeções associadas aos 

cuidados de saúde.  

Tudo isto tem sido conseguido com ações de caráter variado, embora convergentes, como se pode verificar 

no microsite do PNS, onde estão identificadas 1614 iniciativas e relacionadas com o Plano Nacional de 

Saúde que foram surgindo entre julho de 2011 e dezembro de 2013. O elenco de medidas está bem 

patente no Portal do Governo e da Saúde, no documento publicado sobre os 3 anos de Governo já 

decorridos. 

O conjunto destas medidas tem reflexo na monitorização que hoje apresentamos e que releva, por 

exemplo, os bons resultados que constituem os indicadores de esperança de vida à nascença, anos de vida 

perdidos, mortalidade abaixo do 70, mortalidade em acidentes rodoviários, ou em relação à incidência de 

tuberculose e infeção por VIH/SIDA. Ou seja, os nossos indicadores de sucesso em Saúde já não estão 

confinados à muito baixa mortalidade infantil – menos de 3/000 em 2013 – mas alargam-se a outros 

campos, como o desenvolvimento sanitário faria prever. 
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Senhora Diretora Regional, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Estou seguro de que os trabalhos que estão a decorrer nestes dois dias permitirão um melhor alinhamento 

das estratégias em saúde tendo em vista o horizonte 2020. 

Saliento o facto de este Fórum decorrer aqui nestas salas e estar a ser transmitido via internet para todos 

os que queiram participar. Este é o sentido do debate em transparência que queremos e devemos 

consubstanciar. 

E porque esta divulgação extravasa o território nacional, consubstancia-se a ligação à agenda da CPLP, 

reforçando-se o conhecimento e apoio inter-países sobre os seus planos de saúde, por vezes designados de 

Planos de Desenvolvimento.  

A transmissão via web, realizada através da plataforma E-Portuguese da OMS, é mais um passo deste 

reforço dos laços entre os países que falam português. 

Por fim, gostaria de congratulá-lo, Senhor Diretor Geral da Saúde e todos os seus colaboradores, em 

especial o Dr. Rui Portugal e a sua equipa, pela organização deste evento que permitirá o fortalecimento do 

diálogo intersectorial e o desenvolvimento de estratégias de ação concertadas entre todos os agentes 

relevantes para a Saúde, com uma projeção internacional que o torna num evento da maior importância 

política. 

 

Muito obrigado. 

 


