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Quando Coimbra é palco da celebração nacional 

de efemérides 
 

Foi, outra vez mais na sua história rica de séculos, que Coimbra se apresentou ao 
País no dia 15 de Setembro de 2017, celebrando no Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, com orgulho e sentido, o 37.º aniversário do Serviço Nacio-
nal de Saúde. 
 
Na sequência de honroso convite do Ministério da Saúde, o CHUC tomou em 
mãos garantir para a posteridade a marca da passagem do ano em que o SNS 
cumpre 37 anos sobre a sua criação formal e legal. 
 
O SNS constituiu-se ao longo destas décadas como orgulho do património da 
democracia e da liberdade: hoje por hoje - e sem que, salutarmente, esmoreçam 
as vozes que sempre nele pedem melhorias -, são unânimes as opiniões de que a 
sua preservação, a sua defesa e o seu incremento são bandeira comum dos portu-
gueses. 
 
Assunto nacional algum merece tal grau de consenso, tema algum garante tal 
sintonia de esforços, programa nacional algum suscita tão empenhada motivação 
das melhores mentes e dos espíritos mais solidários: realiza-se cidadania e cum-
pre-se civilização quando se faz SNS. 
 
E Coimbra e o CHUC assumem a mãos ambas a sua relevante parte na história 
deste sucesso nacional. 
 
Tomamos os exemplos pioneiros de Mário Mendes e de António Arnaut, guarda-
mos as memórias das mulheres e dos homens que em todos os governos demo-
cráticos fizeram sua missão preservar e engrandecer o SNS, assinalamos os con-
tributos dos ilustres e dos anónimos que todos os dias construíram o SNS, nos 
Centro de Saúde, nos Hospitais, nos Blocos Operatórios, nas Salas de Tratamen-
tos, nas Enfermarias, nas Salas de Consultas, falamos dos profissionais e dos vo-
luntários que fizeram solidariedade e cultivaram humanidade em todos os palcos 
do SNS. 

Prefácio 
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Marcámos na pedra e no bronze a efeméride, guardando na entrada nobre dos 
Auditórios um conjunto escultórico pleno de significado e de cidadania. 
 
E constatamos a adesão de tantos que vieram a Coimbra e ao CHUC marcar nas 
suas e nas nossas vidas o relevo da data e a solenidade da celebração: a represen-
tação da Cimeira Mundial da Saúde e da M8 Alliance, as mais altas figuras do 
Governo da República Portuguesa e da Assembleia da República, representantes 
de Associações de Doentes, titulares de órgãos de Administração Central e de 
Administração Regional, membros do Corpo Diplomático, dezenas e dezenas de 
médicos, enfermeiros, assistentes, docentes, estudantes, cidadãos que, juntos, 
encheram de calor humano e de espírito solidário as salas do CHUC nas horas 
em que este Hospital foi tomado como a capital da Saúde em Portugal, naquele 
ensejo. 
 
Do Hospital, da Cidade, da Região, do País, do Mundo: gentes que fizeram da 
nossa a sua casa naquele dia! 
 
Mas quem nos visitou, fez mais do que participar com a presença; alguns fala-
ram-nos do SNS, da Saúde e da Vida. E todos os que o fizeram, deixaram men-
sagens fortes e impressivas em quem os escutou. 
 
Eis, pois, a razão do livro que ora se oferece aos olhos do leitor: registar em pa-
pel e tinta as marcas que nas almas de quem os ouviu deixaram os que se nos 
dirigiram em 17 de Setembro de 2016. 
 
Para que nada se perca na construção da História do SNS, para que tudo se regis-
te nas vidas dos portugueses que vivem o seu SNS, para que sempre se possa 
saber que, em 2017 como nos 37 anos anteriores, foi também por Coimbra e pe-
los Hospitais que hoje constituem o CHUC que se fez “acontecer o SNS”: com 
esforço, com sucesso, com orgulho e com a nunca vacilada esperança no futu-
ro… O futuro que rasgamos hoje e que queremos continuar a criar para nós e 
para as gerações vindouras. 
 
Aqui ficam os discursos e as mensagens que fizeram deste dia a força com que 
sabemos vencer o futuro. 
 
J. Martins Nunes 
Coimbra, 03 de Março de 2017 
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“O SNS foi provavelmente o modelo mais 
consequente e objetivamente com melhores 
resultados que a democratização do país 
concretizou.” 

Manuel Delgado, Secretário de Estado da Saúde 



Manuel Delgado 
Secretário de Estado da Saúde 

A lei do SNS abriu as portas dos serviços de saúde a todos os portugueses. Num 
país que então apresentava problemas de saúde e sinais evidentes de discrimina-
ção social. A tuberculose atingia mais de 130 portugueses por cada 100 mil habi-
tantes. Hoje, esse número é inferior a 23. 63% dos partos não se realizavam em 
estabelecimentos de Saúde. Hoje, todos praticamente se realizam em estabeleci-
mentos de saúde. A taxa de mortalidade infantil cifrava-se em valores próximos 
dos 70 por mil nados vivos. Hoje esse indicador é inferior a três por mil. Um dos 
melhores a nível mundial. Morriam aproximadamente 20 crianças por mil até aos 
cinco anos. Hoje este valor é apenas de quatro. Os gastos em saúde estavam con-
finados a pouco mais de 2% do PIB. Hoje, estão na casa dos 10%. O número de 
médicos por 100 mil habitantes era inferior a 100. Hoje é quase cinco vezes su-
perior.  
 
Estes são alguns exemplos que ilustram bem o progresso registado nestes 37 
anos, o esforço solidário de todos os portugueses para melhorar desta forma ex-
traordinária o acesso a cuidados de saúde, formação de profissionais, construção 
de centros de saúde e novos hospitais, acesso às tecnologias mais avançadas nos 
diagnósticos e nas terapêuticas, a prevenção de muitas doenças com planos de 
vacinação e de educação para a saúde bem-sucedidos e, mais recentemente, a 
criação e desenvolvimento de serviços dedicados aos mais idosos, através de cui-
dados continuados integrados.  
 
O SNS foi provavelmente, nas políticas públicas, o modelo mais consequente e 
objetivamente com melhores resultados que a democratização do país concreti-
zou. E poderá todavia perceber o sentido dinâmico que estas estruturas e estes 
serviços têm que incorporar. A evolução do conhecimento e do armamento tec-
nológico, as mudanças sociodemográficas, as alterações epidemiológicas e as 
expectativas dos cidadãos, implicam uma atenção permanente e redobrada para 
ajustar competências e respostas consentâneas com estas novas realidades.  
 
Todos percebemos no dia-a-dia e ao longo destas décadas os momentos de ten-
são entre a oferta e a procura de cuidados de saúde, a discrepância dos interesses 
em presença, a limitação permanente de recursos, as dificuldades em responder 
com a mesma qualidade e rapidez a todas as solicitações. Ao longo destes anos, 
percebemos também as tensões provocadas por sensibilidades ideológicas dife-
rentes. Umas apostadas em analisar o mercado, desenvolver modelos de financia-
mento privados, privatizar a propriedade dos meios de produção e responsabili-
zar cada indivíduo pela sua saúde, de acordo com as suas possibilidades. Outras, 
porém, defensoras do modelo exclusivamente público, sem espaço para a inicia-
tiva privada e sem margem de escolha para os cidadãos.  
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Temos felizmente conseguido equilibrar estes interesses, com políticas que con-
servam, sem vacilar, os princípios fundamentais do SNS, mas com novas experi-
ências que admitem a intervenção dos setores privado e social em parceria ou em 
complemento com o SNS. O importante é preservar a matriz de valores que in-
formam o nosso SNS. Impedir que os cidadãos realizem pagamentos ou copaga-
mentos que inibam muitos portugueses de aceder a cuidados de saúde e manter 
na esfera pública a gestão de áreas vitais no planeamento, no investimento e na 
prestação de cuidados.  
 
Comemorar o 37.º Aniversário do SNS aqui em Coimbra, uma cidade cujo de-
senvolvimento económico e social está muito ancorado nos serviços de saúde e 
representando eu um Governo que defende genuinamente o SNS, os seus valores 
e a sua prática, é para mim um privilégio que gostava de partilhar convosco, de-
vido ao SNS, preserve-se o SNS. Contem connosco.  
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“O SNS é um sistema que está aberto a 
todos, que trata pobres e ricos de forma 
igual.” 

João Gabriel Silva, Reitor da Universidade de Coimbra 



João Gabriel Silva 
Reitor da Universidade de Coimbra 

 
 

A Universidade, Investigação e o SNS 

Permitam-me que na pessoa do Senhor Secretário de Estado, saúde todos os pre-
sentes. Eu imagino que para alguns já não será uma surpresa plena o facto de um 
Reitor de uma universidade estar a intervir na sessão de comemoração do Ani-
versário do SNS e naturalmente é sobre essa ligação que eu pretendo dirigir-vos 
umas breves palavras. 
 
Como acaba de ser dito, o SNS é, sem dúvida, um dos grandes avanços, das 
grandes conquistas, das grandes melhorias que a democracia trouxe a Portugal. 
Um sistema que está aberto a todos, um sistema de qualidade, que trata pobres e 
ricos de forma igual e com muito sucesso, como os breves indicadores que foram 
apresentados bem demonstram. Isso é um avanço e um ganho para uma socieda-
de notável. Há bocado, quando a nossa primeira interveniente presente na honra 
das comemorações veio aqui perguntar o que é que era para nós mais importante, 
eu lembro-me bem, que quando era pequenino, que achava sempre muito interes-
sante que os velhos desejavam aos outros saúde, mais do que qualquer outra coi-
sa, saúde. Não era dinheiro, não era viagens, não era a televisão lá em casa, era 
saúde. E de facto, conforme os anos vão passando, nós vamos aumentando o 
apreço por esse aspeto.  
 
O SNS dedica-se exatamente a isso. A saúde, respirar, é um dos elementos essen-
ciais dessa condição, de ter saúde. Mas de facto a saúde é aquilo que nós precisa-
mos, pois até de outra forma nem sequer conseguimos viver em condições, pelo 
menos.  
 
O SNS tem 37 anos e muitos desafios, seguramente que um dos principais é a 
limitação de recursos. Tem que olhar em frente, tem que se adaptar. Os tempos 
mudam e essa preocupação de perceber o que vem à frente e de nos adaptarmos a 
isso, é uma preocupação contínua. Podem crer que uma Universidade com 726 
anos tem uma consciência muito precisa do que é isso de ter que se adaptar con-
tinuamente a uma realidade que muda com grande frequência.  
 
Eu queria aqui falar apenas em dois desafios que eu entendo que o SNS tem pela 
sua frente. Um é a complexidade e o outro são os custos. Eu penso que todos es-
tamos de acordo que, de facto, a complexidade do tratamento dos doentes é cada 
vez maior. Eu, como engenheiro, olho muito para isso na perspetiva de todo o 
equipamento, que cada vez é mais complexo, cada vez é mais caro, cada vez é 
mais exigente, em termos dos conhecimentos para o utilizar e do investimento 
que é necessário para o desenvolver. Mas acho que não há nada a fazer. Isto é 
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criar um desenvolvimento que é inevitável.  
 
Eu posso pensar na medicina personalizada. Nós já estamos muito perto do mo-
mento em que o médico, mal lhe aparece um doente, tem logo ali um perfil ge-
nético ao lado para saber que genes é que tem, que possam aumentar a probabili-
dade de um ataque cardíaco, um AVC, um diabetes, seja o que for. É cada vez 
mais complexo processar essa informação. Cada vez mais dependemos dos com-
putadores e eu, como engenheiro de computadores, posso dizer que os computa-
dores não são muito de confiar. Nós temos muita tendência para uma questão 
quase de alijar responsabilidades. Dizer: se o computador sugere isto é porque 
provavelmente está bem, quanto mais não seja, se a coisa correr mal, a responsa-
bilidade não é minha, é de outrem. E de facto o desafio aos médicos é cada vez 
mais pesado, porque a quantidade de informação é quase humanamente impossí-
vel de processá-la toda. E nós vamos continuando a pedir aos médicos, a todos 
quantos intervêm num sistema de saúde, que tenham a intuição, cujo percurso 
lógico nem sequer é muitas vezes fácil de identificar, mas a intuição é que ela 
seja certa, porque de outra forma, a coisa corre mal.  
 
O desafio da complexidade é um desafio que, se por um lado é muito complica-
do de resolver, também é uma enorme oportunidade e era mais nessa perspetiva 
que eu queria falar nisso, nessa matéria. Porque o SNS e o Sistema Nacional de 
Saúde, mas o SNS em Portugal e em muito particular, é visto como um serviço 
para Portugal, um serviço para os portugueses e eu vejo com muita frequência 
que muitos colegas da área da medicina manifestam-se com grande satisfação, 
legitimamente, de que são os primeiros a introduzirem em Portugal uma técnica, 
que até aí só se utilizava não sei onde, um novo medicamento experimental, uma 
nova terapêutica muito promissora, etc. Nos doentes com cancro nós ouvimos 
falar com muita frequência de que, por exemplo, uma das coisa que o Presidente 
deste hospital muitas vezes diz, é que os doentes aqui têm esse acesso aos medi-
camentos experimentais. Mas estamos sempre a falar de coisas que vêm de fora 
para dentro. Eu acho que o desafio principal que o Sistema de Saúde em Portu-
gal e o SNS em particular tem de enfrentar, é saber se também se quer transfor-
mar num contributor, num produtor de conhecimento, que também seja relevante 
para os outros. Nós não estejamos apenas no extremo da receção, ou se quere-
mos também produzir. É evidente que eu só acho que vale a pena se quisermos 
também produzir. E esta complexidade, que é claríssima na evolução do sistema 
de saúde, é de facto uma oportunidade, porque o conjunto de questões que têm 
de ser tratados, que têm de ser analisados, que têm que ser clarificados é tão 
grande que, de certeza, como é óbvio, também há muito espaço para nós pró-
prios, em algumas áreas, conseguirmos contribuir. E esse é o desafio principal, é 
a decisão estratégica.  
 
Nós podemos perfeitamente imaginar um SNS que continue a estar no extremo 
recetor do conhecimento, no essencial aumento, que não estou aqui a dizer que é 
a 100%. Há obviamente ilhas de produção de conhecimento, mas são ilhas. Nós 
tornarmos generalizadamente capazes, muitas vezes até de simplesmente siste-
matizar o conhecimento prático que os próprios médicos e os outros participan-
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tes no processo vão adquirindo, mas que depois não processam, não transformam 
em conhecimento depurado, que possa ser utilizado noutros sítios. Acho que nós 
só nos tornamos competitivos, se o passarmos a fazer. Isto é, a investigação cien-
tífica em sentido lato, deve passar a fazer parte do SNS. 
 
A objeção número um que se ouve em relação a isto, em relação a uma afirma-
ção deste género, que já foi muitas vezes feita, é de que onde é que está o dinhei-
ro para isso, onde é que estão os recursos para isso, quando nós não temos sequer 
recursos para manter a funcionar, como gostaríamos, em pleno, as estruturas e os 
objetivos que já temos? Pois, para já, a investigação científica tem outros pontos 
de financiamento para além das diretamente associadas tipicamente ao SNS e, 
portanto, conseguir-se-á encontrar aí alguma fonte de financiamento adicional. 
Mas ela própria pode gerar receitas. Porque reparem, a partir do momento que 
alguns dos componentes do SNS português consigam afirmar-se como estando 
na fronteira do conhecimento em algumas áreas, depois passam a atrair gente de 
fora que também vêm cá. E um grande desafio do SNS português é que de facto 
ele se torne um fator de atração de doentes, de estudiosos, de médicos e outros 
profissionais da área da saúde, que venham a Portugal adquirir esse mesmo co-
nhecimento e que pagam.  
 
A Universidade de Coimbra, como outras universidades portuguesas, está neste 
momento numa trajetória perfeitamente equivalente, porque, reparem, o SNS 
português, como ainda agora foi mencionado e, muitas vezes eu oiço, é um SNS 
de grande qualidade, está ao nível dos melhores do mundo. Exatamente o ran-
king, a posição onde está, é discutível. Mas está seguramente no topo. Nós temos 
muita tendência para dizer que não somos os melhores. De facto existem siste-
mas praticamente em todas as áreas, ou em todos os locais, onde eventualmente 
o tratamento será melhor, mas estamos seguramente no topo daquilo que há de 
melhor no mundo. E, portanto, o espaço que existe para que o SNS Português, 
para que o Sistema de Saúde português consiga atrair gente de fora, que vem cá 
porque nalgumas áreas está na fronteira do conhecimento, é o melhor que se ar-
ranja, ou pelo menos, é aquele que tem a melhor relação custo/qualidade. Isso é 
algo que está completamente ao nosso alcance em imensas áreas e, portanto, para 
os próximos 37 anos, ou mais, do SNS, eu acho que o grande desafio é saber se o 
Sistema Nacional de Saúde é um sistema nacional para Portugal ou se é um Sis-
tema de Saúde para o mundo. Acho que está, repito, completamente ao nosso 
alcance e só nesta perspetiva é que, e agora falando e voltando à minha condição 
de Reitor de uma universidade, a ligação entre a Universidade e o SNS, neste 
caso o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mas outras estruturas de 
saúde, verdadeiramente vale a pena. 
 
Uma universidade, nos tempos atuais, é essencialmente um local de criação de 
conhecimento. Só na medida em que é um local de criação de conhecimento, é 
que pode exercer bem a sua função de ensinar e criar, enfim, educar e formar os 
profissionais do futuro. Para que a relação entre o SNS, entre as estruturas de 
saúde e uma universidade funcionem, este convencimento, esta aceitação que a 
criação de conhecimento está na origem de tudo o resto, tem de ser partilhada e, 
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por isso, aquilo que eu gostaria e que posso dizer, que não é só em nome da Uni-
versidade de Coimbra que o digo, tenho a certeza que em nome de todas as uni-
versidades portuguesas, nós todos gostaríamos de ter uma participação e colabo-
ração muito mais intensa com todas as estruturas de saúde, partilhando esse 
objetivo.  
 
Nós podemos, nós conseguimos, nós temos capacidade plena, isso está aí repeti-
damente demonstrado, de também dar a nossa criação, a nossa contribuição rele-
vante para o conhecimento, duma maneira generalizada e não apenas em peque-
nas ilhas dentro do Serviço de Saúde. Se o assumirmos como desígnio, e eu aqui 
quero voltar aos custos, é claro que se nós tivermos bastante mais financiamento 
disponível, conseguiremos, se o soubermos utilizar bem, o que nem sempre 
ocorre, mas se o soubermos utilizar bem, com certeza que iremos mais longe.  
 
Mas também há uma coisa que penso, espero que todos partilhem comigo: é que 
com os recursos existentes, se nós os orientarmos também nesta direção, conse-
guiremos fazer muito mais do que aquilo que fazemos agora e, enquanto houver 
espaço à nossa frente, e há pleno espaço à nossa frente pois acho que nós deve-
mos preenchê-lo, este processo também gera receita. Porque quanto mais nós 
formos conhecidos no Mundo, quanto mais nós formos procurados por pessoas 
de outros sítios, mais receita nós podemos reinvestir. Com este objetivo nós con-
seguiremos obter mais capacidade de ir buscar os dinheiros Europeus, de muitas 
outras proveniências, que vão ajudando esse próprio processo. Recursos infinitos 
nunca tivemos, nem nos tempos gloriosos dos descobrimentos e portanto, não 
vale a pena estarmos com grandes desculpas em relação à limitação dos recur-
sos. Com os recursos atuais é possível fazer bastante mais, assim nós o queira-
mos fazer. Eu espero que todos queiramos.  
 
É evidente que é mais difícil liderar em Portugal, do que liderar nos Estados 
Unidos ou na Alemanha. Mas também quando conseguimos, sabe melhor, temos 
todas as razões para nos sentirmos ainda mais orgulhosos. O SNS é para Portu-
gal ou é para o Mundo? Eu sou por um SNS global.  
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“Acho que temos imenso potencial para 
fazer mais e melhor, não é que não 
estejamos já a fazer bem, mas acho que 
temos muito por onde explorar.” 

 
Patrícia Calado, Gabinete de Promoção do Programa Quadro I&DT 



Patrícia Calado 
Gabinete de Promoção do Programa Quadro de I&DT 

 
 

Prioridades para a Saúde no Horizonte 2020, 
oportunidade de financiamento do SNS 

É para mim um privilégio poder apresentar o programa para o qual trabalho nes-
ta montra e acho que foi muito bem na sequência da última intervenção, porque 
o que o horizonte 2020 tem é dinheiro e, neste caso, é uma fonte de financia-
mento possível para atividades de investigação no âmbito do SNS.  
 
Eu começo por explicar o que é que é isto do GPPQ (Gabinete de Promoção do 
Programa Quadro de I&DT), porque acho que pouca gente percebe. Nós somos 
um gabinete que tem como função dar todo o apoio nacional ao programa que 
vos vou apresentar, que é o Horizonte 2020. Como é um programa Europeu, ca-
da país que participa tem que ter os chamados pontos de contacto nacionais, Na-
tional Contact Points (NCPS), em inglês. Nós somos NCPS, para prestar toda a 
informação nas várias áreas.  
 
O nosso gabinete está tutelado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela 
Agência Nacional de Inovação e o que fazemos é exatamente dar todo o apoio, 
desde quem não conhece o programa, explicar uma ideia, explicar como é que se 
concorre, até apoiar quem está envolvido em projetos em curso.  
 
Não podemos falar do Horizonte 2020 sem falar da Europa e sem falar das polí-
ticas Europeias, porque o Horizonte 2020 é o oitavo programa quadro de investi-
gação e inovação. Estes programas são, no fundo, os braços financeiros das polí-
ticas e estratégias Europeias.  
 
Perceber o Horizonte 2020 é perceber que é dinheiro que a Comissão põe para 
que levemos avante objetivos e políticas Europeias. Portanto, tudo o que se 
prende com o crescimento na Europa, o aumento de empregos, os desafios soci-
etais identificados, o querermos posicionar-nos como líderes globais em termos 
de excelência científica e de liderança industrial, é depois alavancado através 
deste e de outros programas, onde o dinheiro é comprometido, no sentido de 
atingir os objetivos que já foram identificados nas políticas e estratégias Euro-
peias. 
 
O Horizonte 2020 é muitas vezes conhecido como o programa dos 80 mil mi-
lhões de euros. É um programa muito grande que não se foca só na saúde, abran-
ge praticamente todas as áreas. É um programa que teve início em 2014 e que 
corre até 2020. É muito diferente dos programas que o antecederam, nomeada-
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mente o último, porque o Horizonte 2020 é muito focado em termos de cadeia de 
desenvolvimento, está muito mais próximo do mercado, ou seja, sendo ainda um 
programa de investigação e inovação, tem um foco muito mais na sociedade e no 
mercado. 
 
Na área da saúde, isto puxou-os muito e, neste momento, as frases, as expressões 
que costumamos ouvir no que diz respeito à área da saúde, incluem praticamente 
sempre sistemas de saúde. Isto não existia até 2014. Tudo o que era financia-
mento da saúde era muito mais dedicado, se calhar, às Universidades, aos Insti-
tutos de Investigação e hoje em dia os projetos que estão financiados incluem 
praticamente sempre entidades do sistema de saúde. 
 
É um programa complexo e eu queria apenas dar-vos um bocadinho da estrutura. 
Vou apenas focar os três pilares que são a composição principal do Horizonte 
2020. Tem um primeiro pilar que se chama ‘excelência científica’. É um pilar 
que depois tem vários temas. Mas todo o pilar um, ‘excelência científica’, é fo-
cado numa investigação mais fundamental, ou seja, a Europa não diz o que é que 
quer que se investigue. Podem concorrer com projetos praticamente em todas as 
áreas, sem estar delineado, à partida, quais é que vão ser os requisitos do projeto 
a realizar. 
 
O segundo pilar chama-se ‘liderança industrial’ e aqui estamos a falar de indús-
tria e de algumas tecnologias. A Europa definiu algumas tecnologias, como as 
Tecnologias de Informação e Comunicação, as Nano Tecnologias, a Biotecnolo-
gia e o Espaço, como sendo muito importantes em termos de financiamento e 
inseriu-as aqui neste pilar e cada uma delas tem um financiamento próprio. De-
pois dentro do pilar da ‘liderança industrial’ temos ainda mecanismos de financi-
amento mais dirigidos para empresas em geral ou especificamente para PME. 
 
Por fim, temos o terceiro pilar, que é designado por ‘desafios societais’, e aqui a 
Europa compromete bastante financiamento, são quase 30 mil milhões de euros, 
para que sejam realizados projetos de investigação e inovação, no sentido de res-
ponder aos grandes desafios societais, que foram identificados na estratégia Eu-
ropa 2020. Há sete desafios societais nas várias áreas: Saúde, Alimentação, 
Energia, Transportes, Ambiente, Sociedades Inclusivas e Segurança, e o primei-
ro deles é aquele que se relaciona connosco e que nos traz aqui hoje. Em bom 
rigor, isto é uma abreviatura, porque o desafio societal 1 um chama-se Saúde, 
alterações demográficas e bem-estar e é este desafio que eu represento em Portu-
gal. Portanto tudo o que sejam concursos ao desafio societal 1, eu sou ponto de 
contacto e informação. Para além disso, tenho assento no Comité em Bruxelas, 
que discute especificamente os assuntos do desafio societal 1, como delegada 
portuguesa. 
 
O que é que é preciso perceber? É um programa de sete anos, mas não está logo 
tudo definido à partida. A cada dois anos, a Comissão lança um programa de tra-
balho, no qual os Estados Membros estão envolvidos, em termos de discussão e 
aprovação. Portanto temos algum papel também na definição destas prioridades, 
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os programas de trabalho, saem a cada dois anos. O primeiro programa foi 
2014/2015. Estamos neste momento a trabalhar com os concursos do programa 
de 2016/2017. O que é importante é a cada dois anos, para quem quer participar 
e concorrer a este tipo de financiamento, perceber que concursos é que estão pla-
neados. Depois são projetos em colaboração. 
O que é que a Comissão Europeia quer? Quer que haja trabalho em conjunto e 
que o dinheiro seja investido para resolver problemas que são comuns aos vários 
países da União Europeia, seja em que área for, incluindo na área da Saúde. Por-
tanto as regras básicas são que, um consórcio, quando se candidata com o seu 
projeto, tem que ter no mínimo três entidades independentes de três países dife-
rentes. Quem são estes países? São os 28 Estados Membros da União Europeia e 
ainda um conjunto de pouco mais de 10 países associados. São geralmente países 
periféricos à Europa, que valorizam muito o programa e, como tal, contribuem 
para o bolo dos 80 mil milhões e as suas entidades podem também participar. 
Note-se que Portugal, obrigatoriamente, contribui para este programa. O mínimo 
que podemos fazer é ir lá buscar o mesmo dinheiro que colocamos. Obviamente 
que o objetivo será ir buscar mais. 
 
Como é que são estes consórcios? O mínimo é três. Nunca vi nenhum projeto 
financiado com três. Na área da saúde tipicamente incluem uma Universidade, 
um Hospital, uma Organização de Doentes, muitas vezes uma Agência ou uma 
Autoridade Regulamentar. São de facto muito complementares em termos das 
suas valências, porque os projetos também são muito ambiciosos e muito multi-
disciplinares. 
É um quadro que às vezes é tido como muito difícil e eu acho que, à partida, ha-
via sempre alguma renitência em aceitar o esforço da participação, por se achar 
que Portugal não participava bem.  
 
Neste momento os dados de 2016 ainda não estão todos apurados. Temos cerca 
de um terço dos concursos apurados, mas a tendência é muito positiva. Pratica-
mente 1,8% de financiamento total está a vir para Portugal. Portugal está a traba-
lhar melhor, está a ir buscar mais dinheiro.  
 
Desde 2014 nós já submetemos, com entidades portuguesas, 5700 propostas, 
participamos atualmente em 750 projetos, nestes 750 projetos estão 1083 entida-
des portuguesas e coordenamos, o que é muito importante, porque podemos par-
ticipar como beneficiário, como parceiro, ou coordenar, 193 projetos. Portanto 
fomos buscar 387 milhões de euros para Portugal em todo o Horizonte 2020.  
 
Não há ninguém que esteja excluído, desde as empresas, as universidades, as 
PME, institutos de investigação, hospitais, centros de saúde, Direção Geral de 
Saúde, Ministério da Saúde, todos podem participar e, em termos de taxa de su-
cesso, estamos perfeitamente alinhados com a média Europeia. Na minha opini-
ão, poderíamos estar melhor, porque temos muito mais potencial, mas não esta-
mos mal, estamos alinhados. Agora queria focar-me então naquilo que diz res-
peito apenas à saúde e ao desafio societal 1 e às tais ‘Saúde, alterações demográ-
ficas e bem-estar’. 
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A Comissão Europeia reconhece o grande desafio que vivemos hoje em dia, com 
uma população muito envelhecida na Europa e com uma prevalência muito ele-
vada de doenças crónicas. Isto torna insustentáveis os nossos modelos atuais de 
cuidados de saúde. O que é que a Comissão acha? A Comissão acha que nós pre-
cisamos de uma mudança. Nós já temos esta informação, portanto está na hora 
de nos prepararmos e de mudarmos. E de mudarmos em coisas chave. Temos de 
passar de uma visão em que temos um doente passivo, para passarmos a ter con-
sumidores ativos, envolvidos na gestão da sua saúde e do seu bem-estar. Temos 
de passar de modelos de cuidados institucionais, para modelos em que as pesso-
as estão em casa, com o devido apoio à distância e temos de passar de uma abor-
dagem genérica à medicina, para uma medicina e um tratamento mais personali-
zado.  
 
No fundo, o que a Europa quer é transformar aquilo que hoje em dia é um desa-
fio, um desafio societal, numa oportunidade a vários níveis. O que sabemos é 
que o nosso nível de dependência vai aumentar, porque a população será idosa, 
portanto precisa de quem trate deles, os custos de cuidados de saúde vão aumen-
tar e que os recursos humanos vão baixar exponencialmente, porque deixamos 
de ter mais população ativa, ou seja, prevê-se uma diminuição muito significati-
va em termos do número de prestadores de cuidados de saúde. O que é que a Eu-
ropa propõe? Que transformemos isto numa oportunidade. Que isto nos traga 
melhor qualidade de vida, através do que creio que em português se chama, o 
empoderamento do doente na gestão da sua saúde e do seu bem-estar. Que crie-
mos modelos mais sustentáveis, novos, com os doentes em casa, com cuidados 
integrados e que tenhamos ganhos de eficiência e que isto promova também o 
crescimento económico, porque isto é um novo mercado. É o chamado Silver 
Economy, nas palavras da União Europeia. Porque são cerca de 85 milhões de 
pessoas com mais de 65 anos, que estão ativas e que querem consumir determi-
nados produtos e portanto há que considerar estes novos consumidores.  
 
O que a Europa acha é que o que nós precisamos para fazer esta passagem do 
desafio societal para a oportunidade é inovação tecnológica, inovação de siste-
ma, excelência científica e tecnológica e também excelência na distribuição e 
nos mercados. E, para isso, a Europa tem em campo várias políticas, várias estra-
tégias e várias iniciativas. Uma delas é o mercado único digital, outro é a estraté-
gia da Silver Economy, tem uma importante parceria para a inovação na área do 
envelhecimento ativo e saudável e tem depois um grande investimento na inves-
tigação e inovação com vários programas.  
 
O Horizonte 2020 não é o único. É o maior, mas dentro da área da saúde existe 
também o Programa Europeu de Saúde, que em Portugal tem os pontos de con-
tacto na DGS, mais virado para saúde pública em implementação, agora com 
grandes sobreposições com o Horizonte 2020. O que o Horizonte 2020 vai fazer 
na área da saúde é financiar, alavancar, aquilo que são as prioridades, melhor 
saúde para todos, as pessoas idosas ativas independentes por mais tempo e um 
grande foco na sustentabilidade dos sistemas de cuidados de saúde, sempre na 
perspetiva europeia, sempre com equipas multidisciplinares de vários países, re-
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solvendo problemas comuns na Europa, criando novas soluções.  
 
A área da saúde, quando foi planeada de 2014 para 2020, foi dividida no que eles 
chamam de seis áreas temáticas. Vamos desde a parte da compreensão da saúde, 
do bem-estar e da doença, até uma parte da Health Care Provision and Integra-
ted Care. O que é que significam estas áreas? Significa que cada concurso que 
vier a ser publicado vai ter que encaixar numa destas áreas. Isto é a grande ma-
triz de qualquer concurso e um concurso, no fundo, é uma linha de financiamen-
to, tem que ter uma destas áreas como raiz.  
 
Quanto dinheiro é que a Comissão nos dá para trabalhar? Mais de 7 mil milhões 
de euros. É bastante dinheiro, é quase 10% de todo o Horizonte 2020. Há um in-
vestimento bastante forte na área da saúde. Que tipos de projeto? São os chama-
dos RIA – Research and Inovation Actions. Mas existem também projetos que 
são as chamadas ações de coordenação e suporte, muito importantes para disse-
minar boas práticas, criar novas head lines em áreas importantes. Aqui os pro-
gramas são sempre o que nós chamamos de top down. 
 
A Comissão diz o que quer e o consórcio responde àquela questão. Há também 
um mecanismo novo, que ainda não é muito bem-sucedido, mas que é uma das 
bandeiras agora da Comissão, que é o chamado Inovation Procurement, em que 
a Comissão procura favorecer a contratação pública em conjunto com vários paí-
ses da União Europeia.  
 
Há vários tipos de projetos, nem todos têm o foco principal na investigação e 
inovação. Em termos de desafio societal 1, o que é que temos em Portugal? Des-
de 2014, já concorremos em 385 propostas, temos 48 projetos em que partici-
pamos. Nestes 48 projetos, temos 63 entidades. Dentro do desafio societal 1, até 
temos uma taxa de sucesso um bocadinho superior à da média Europeia e coor-
denamos três projetos em Portugal. Devo dizer que são todos de 2014, portanto 
estava mais do que na hora de irmos buscar mais coordenações. E já fomos bus-
car 17 milhões de euros para Portugal, apenas na área da Saúde. A maior parte 
dos projetos e dinheiros estão concentrados em Lisboa, também porque alguns 
podem estar com entidades que têm uma SPMS ou a DGS, portanto conta sem-
pre como Lisboa. Mas temos oito projetos no Norte, temos 10 projetos aqui no 
Centro, 45 em Lisboa. Alentejo, Algarve e Ilhas ainda não tiveram financiamen-
to. Estes são os principais beneficiários do Desafio societal 1. Quem está à cabe-
ça é a Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa, como não é centrali-
zada, tem os seus institutos a concorrer de forma independente. Mas tem o Insti-
tuto de Medicina Molecular, logo em terceiro lugar vem a Faculdade de Medici-
na de Lisboa. Vêm muitas faculdades também porque há hospitais aqui envolvi-
dos, mas é mais fácil, em termos de burocracia, que os seus médicos concorram 
através das faculdades. Esta é uma queixa que nós às vezes ouvimos e por isso é 
que vemos muitas vezes aqui as Universidades e não tanto os Hospitais.  
 
Logo em segundo lugar temos a Universidade de Coimbra, o Porto, SPMS com 
mais de 800 mil euros, o CHUC com quase 700 mil, o Ricardo Jorge com 650 
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mil, o Centro Hospitalar Lisboa Central com 385 mil. Estes são os principais.  
 
Que tipos de projetos? Vou começar pelas três coordenações que nós temos em 
Portugal, até porque elas exemplificam muito bem a variedade de projetos que 
podemos ter. O primeiro projeto é o Euro-Healthy. É coordenado pela Universi-
dade de Coimbra, foi um projeto submetido logo em 2014.  
 
Outro projeto que também é da Universidade de Coimbra, coordenado a nível 
nacional, envolve oito parceiros. Para além da Universidade de Coimbra, envol-
ve como end users a Cáritas Diocesana de Lisboa, que é o tipo de parceiro muito 
envolvido também nestes projetos. O que eles pretendem é criar robots que en-
velhecem, aprendem com o idoso para se tornarem personalizados para cada um 
de nós. 
 
O terceiro projeto que coordenamos é completamente diferente. É um projeto de 
ensaios clínicos multicêntrico, com cinco locais de ensaio dentro da área de He-
matologia, de seis milhões de euros. Outros projetos que não coordenamos, mas 
que eu acho interessante partilhar com vocês, o projeto Emerge, que é coordena-
do pelo Reino Unido e onde participa o Centro Hospitalar de Lisboa Central. O 
projeto Glória, aqui também da zona de Coimbra, tem o CHUC, tem a Bluephar-
ma e a Beyond Devices, portanto duas empresas e um centro hospitalar, também 
um ensaio clínico, de seis milhões de euros.  
 
Dentro da área da saúde não trago projetos individualizados, mas a SPMS tem 
participado muito ativamente no Horizonte 2020, além de participar noutras ini-
ciativas europeias. Já tem dois projetos financiados e mais recentemente teve a 
aprovação de mais três em que é parceira, que também estão neste momento em 
fase de assinatura de contrato. Isto para vos dar um bocadinho a visão de que há 
muitos mais, são coisas muito interessantes e nós estamos a participar ativamen-
te e com muito bons resultados. Os próximos concursos continuam a ter como 
foco a medicina personalizada, porque foi o grande chavão para este programa 
de trabalhos 2016/2017. Vamos ter 15 tópicos a concurso, com um total de 332 
milhões de euros para distribuir. 
Estamos já a planear o próximo programa de trabalhos, 2018/2020. É isto que 
estamos neste momento a trabalhar. A Delegação Portuguesa tem também um 
Conselho Consultivo onde está a DGS, o Infarmed, o INSA, além de vários ou-
tros representantes de universidades, empresas e outros institutos de investiga-
ção, porque tentamos sempre obviamente alinhar os programas com aquilo que a 
nível nacional também nos é mais favorável. E o meu papel é ajudar-vos a parti-
cipar neste programa de forma a dar-vos toda a informação. Acho que temos 
imenso potencial para fazer mais e melhor, não é que não estejamos já a fazer 
bem, mas acho que temos muito por onde explorar, e há dinheiro.  
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“Um dos clusters mais adaptável e 
mais extraordinariamente bem 
colocado é o setor da Saúde em 
Portugal. E muito disso se deve ao que 
foi iniciado há 37 anos atrás.” 

Luís Almeida Sampaio, Embaixador e Presidente do Conselho 
Estratégico do Centro Académico e Clínico de Coimbra 



Luís Almeida Sampaio 
Embaixador e Presidente do Conselho Estratégico do Centro 

Académico e Clínico de Coimbra CHUC/UC 
 
 

O papel da diplomacia económica na 
internacionalização da saúde 

Queria começar por confessar que são de natureza muito diferente os sentimen-
tos e as reflexões que me assaltam neste momento. Por um lado sinto-me natu-
ralmente honrado pelo convite que me foi feito para proferir uma intervenção em 
ocasião tão simbólica e tão solene. Sou um néscio. Nisso senti-me honrado por 
poder, ainda que modestamente associar o nome a esta celebração e a esta home-
nagem. Depois, não posso deixar de recordar que Coimbra foi a minha casa du-
rante quase seis anos da minha vida e que esta Universidade é a minha Alma 
Mater. Sei bem que as minhas memórias de um estudante de Direito, que roubei 
o título ao saboroso livro de Rafael Salinas Calado, que só alguns iniciados co-
nhecem, são mais memórias de Coimbra e da sua vida académica, do que de me-
mórias de estudante. Mas não tenho remorsos desse tempo perdido que aprendiz 
e admirador de Marcel Prust que me reconheço ser, sinto agora ter vindo aqui 
buscar um largo benefício e com juros de emoções e alegria. 
 
Num outro plano, estar aqui e dirigir-me a tão distinta audiência, numa conferên-
cia dedicada essencialmente a assuntos médicos e de ciência médica, faz-me ba-
ter o coração mais depressa. A pensar, e aqui convosco, nesta intimidade passa-
geira, evocar os meus pais agora com aproximadamente 90 anos, mas ainda de 
relativa boa saúde, e no caso do meu pai, uma vida deve ao Professor Manuel 
Antunes, que o operou há já um bom par de anos, e a minha mãe como médica e 
o meu pai como administrador hospitalar, não deixarão de ficar simultaneamente 
orgulhosos e perplexos, ao saber que estive aqui e ao ler, se para tanto tiverem 
ainda paciência, estas minhas linhas. Perplexos sim, julgo que é a palavra certa. 
Mas não tão perplexos quanto eu.  
 
De fato o que faz aqui, nesta nossa conferência de hoje, um Embaixador? Que 
foi um bom estudante de Direito e que não percebe nada de Medicina? A ques-
tão é difícil e de resposta ainda mais difícil. Chegarei à Medicina pela problemá-
tica e à importância da internacionalização da saúde como cluster de excelência 
e à imagem que ela projeta do nosso país, através de uma excursão imperativa-
mente breve, pela ciência oculta da diplomacia económica, concluindo depois 
com o excecional exemplo em que o CHUC se transformou, para dizer no fim, 
duas ou três palavras a propósito de algumas das personalidades aqui presentes.  
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Sobre a diplomacia económica, eu diria que na economia global, e em particular 
no quadro político e regulamentar próprio da União Europeia, no qual o exemplo 
a recurso a métodos tradicionais, como a desvalorização monetária está em prin-
cípio excluída, a competitividade depende, quase integralmente, da conjugação 
tão próximo do ideal quanto possível, de um número considerável de variáveis, 
bem estudadas, entre as quais avultam o acesso ao financiamento a preços razoá-
veis, o acesso a matérias-primas, o preço da energia, a qualidade e idealidade e 
remuneração da mão-de-obra, que em termos de gestão são simultaneamente 
prudentes e versáteis. Em todas essas variáveis, a chamada diplomacia económi-
ca pode desempenhar um papel relevante. Há, no entanto, um domínio de elei-
ção, onde uma bem conduzida, articulada e persistente diplomacia económica 
pode acrescentar especial valor, criar sinergias, e fazer a diferença. Esse domínio 
de eleição encontra-se na conjugação entre os fatores críticos de diferenciação, 
na perspetiva dos investidores, e as dinâmicas de crescimento seletivo, na pers-
petiva dos exportadores. 
 
Os fatores críticos de diferenciação, que motivam os responsáveis empresariais 
em todo o mundo, a transformar um Business Plan numa decisão de investimen-
to, são essencialmente os seguintes: há fatores institucionais, em primeiro lugar, 
a solidez e a boa reputação de Estado e dos seus instrumentos, em segundo lu-
gar, a viabilidade e a coerência do sistema político, em terceiro lugar, a previsi-
bilidade fiscal, em quarto lugar, o funcionamento do sistema judicial.  
 
Há também fatores sociais, dentro sempre dos fatores críticos de diferenciação, e 
que passam pela segurança e pela paz social, pela coesão social e pelo consenso 
em torno de aspetos fundamentais da vida coletiva. E há também, obviamente, 
fatores económicos e empresariais. O facto de se poder dispor de uma base in-
dustrial mínima, da existência de setores ou clusters tecnologicamente avança-
dos e de grande inovação ou atividade, da existência de uma massa crítica de 
investigação científica e adequada ligação entre a Universidade e o mundo em-
presarial. Em quarto lugar, uma contínua formação profissional de qualidade. E, 
em quinto, o right mix, a mistura ideal de formação académica e de mão-de-obra 
especializada, com capacidade de adaptação a novos ambientes e desafios. E eu 
atrever-me-ei a dizer que Portugal tem isto tudo. Não porventura tudo na mesma 
ordem de grandeza e na mesma ordem de qualidade, mas essencialmente temos 
isto tudo. E portanto não temos grandes razões para não procurar potenciar estes 
fatores críticos de diferenciação.  
 
Por outro lado, as dinâmicas de crescimento seletivo que se julgam, que se arti-
culam com estes fatores críticos de diferenciação e que impulsionam a internaci-
onalização, das empresas, das instituições, das universidades, dos hospitais, são, 
diria eu, mais difusos porventura, mas eu atrever-me-ia a elencar sete exemplos 
fundamentais. A necessidade da existência de uma marca Portugal, à semelhança 
da Cruz Suíça ou do Made in Germany. Em segundo lugar, a qualidade, a inova-
ção, o branding, como agora se diz. Em terceiro lugar, a incorporação de valor. 
Em quarto, tecnologia de ponta. Em quinto, a preocupação ambiental e a preocu-
pação do género. Em sexto, a vontade de proteção em mercados exigentes, não 
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apenas em mercados fáceis, e, portanto, mercados exigentes que pressupõem um 
elevado nível concorrencial. Em sétimo lugar, uma diversificação das estratégias 
e dos produtos. Isto é a diplomacia económica. É a ciência oculta da diplomacia 
económica. É a conjugação destes fatores críticos de diferenciação e destas dinâ-
micas de crescimento seletivo, é na interface destas duas realidades, que nós fa-
zemos diplomacia económica. E, mais uma vez, reportando mais dinâmicas de 
crescimento seletivo, nós também temos tudo ou grupo disto, ou estamos a cami-
nho de alcançar níveis muito significativos a muitas destas matérias.  
 
Neste campo de ação privilegiado da diplomacia económica, eu descobri na Ale-
manha, na minha experiência como Embaixador em Berlim, onde estive até há 
cerca de um ano, que um dos clusters mais adaptável e mais extraordinariamente 
bem colocado, para justamente desenvolver toda a sua potencialidade nesta área 
de cruzamento entre os fatores críticos de diferenciação e as dinâmicas de cresci-
mento seletivo, é o setor da Saúde, em Portugal. E é evidente que muito disso se 
deve ao que foi iniciado há 37 anos atrás, como foi aqui já referido na cerimónia 
inaugural desta conferência. E é evidente que é muito fácil ser o Embaixador da 
Diplomacia Económica, promovendo a internacionalização de um cluster de ex-
celência, como é o cluster português da Saúde. Porque é efetivamente de exce-
lência que se trata. Porque não ter estas caraterísticas, estas dinâmicas de cresci-
mento seletivo que eu indiquei, é evidentemente partir para uma batalha perdida. 
Com a consciência de que era fácil, vendo eu, entre aspas, o setor da Saúde por-
tuguês, foi também um desafio extremamente gratificante e aliciante para mim, 
do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, poder contribuir mo-
destamente para que o CHUC integrasse a mais prestigiada aliança mundial de 
instituições médicas e ligadas às ciências médicas.  
 
Como sabem, a Aliança M8, que nasceu no contexto do G8, por iniciativa alemã, 
reúne apenas os mais prestigiados hospitais e instituições médicas e hospitalares 
do Mundo. Começa obviamente com o maior hospital da Alemanha, a Universi-
dade de Medicina, não é apenas uma faculdade, é uma Universidade Charrité em 
Berlim, mas tem obviamente também no seu elenco as grandes instituições de 
medicina de todo o Mundo. E o processo de candidatura e de admissão do 
CHUC à Aliança M8 é algo ao qual estive, mais uma vez digo, sem qualquer 
falsa modéstia associado e que, portanto, considero ser uma marca fundamental 
da minha ação como diplomata e do meu serviço público.  
 
Portanto esta dimensão, esta área em que o exemplo do CHUC é um exemplo 
extremamente prestigiante para Portugal, merece aqui ser enaltecida. E há duas 
dimensões associadas a esta candidatura bem-sucedida do CHUC à Aliança M8 
que gostaria de sublinhar. Trata-se de uma instituição que está baseada em Co-
imbra. Não começámos por uma instituição baseada em Lisboa, ou por uma ins-
tituição baseada no Porto e isso é muito importante, porque Portugal não é ape-
nas Lisboa, Portugal não é apenas Porto. O facto de Coimbra ter assumido, atra-
vés desta pertença do CHUC à Aliança M8, uma dimensão eminentemente naci-
onal, eminentemente representativa de Portugal no seu conjunto é, na minha opi-
nião, extremamente relevante. E também obviamente me alegro muito ao saber 
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que hoje, aqui em Coimbra, por ocasião da celebração destas comemorações im-
portantíssimas, o Conselho de Ministros se reúne aqui na Cidade do Conheci-
mento. Esta dimensão nacional que Coimbra e a Região Centro assumem, tem 
obviamente uma importância que vai para além do mero simbolismo associado a 
estas comemorações. 
 
Por outro lado, queria fazer também aqui uma brevíssima reflexão a propósito da 
Europa e do seu futuro. Porque em tempo de tantas dúvidas existenciais em rela-
ção à Europa, tantas questões, repito, de natureza existencial que se colocam, 
gostaria de evocar que a dimensão da Saúde é uma dimensão de esperança, é 
uma dimensão profundamente consensual no quadro europeu. E se mais nenhu-
ma razão tivéssemos para descartar as agruras das dimensões económicas, finan-
ceiras, políticas e securitárias que envolvem os problemas europeus de grande 
atualidade, regozijar-nos-íamos por saber que no domínio da Saúde, no domínio 
das Ciências Médicas, a Europa está de facto em paz consigo própria e recomen-
da-se, e espera muito mais do futuro ainda do que do passado que já é bem gran-
de.  
 
Por último, a visão do CHUC e do seu Presidente do Conselho de Administra-
ção, meu querido amigo Dr. Martins Nunes, aqui presente, é de enaltecer profun-
damente, porque sem a sua visão e iniciativa, de todos os que o acompanharam, 
obviamente do apoio dos sucessivos Governos portugueses e, evidentemente, em 
primeira linha, o apoio sempre do magnífico Reitor da Universidade de Coimbra 
e de muitos outros representantes desta Universidade, foi uma ação visionária, 
porque podia o Presidente do Conselho de Administração do CHUC não ter que-
rido embarcar nesta aventura que não era uma aposta ganha à partida. E portanto 
muitas vezes é-nos fácil apostar em coisas que temos a certeza que vamos ga-
nhar, é muito mais difícil correr riscos e eu queria, desta forma singela mas pú-
blica e solene, prestar também a minha homenagem ao Dr. Martins Nunes, que 
muito contribuiu para que a minha vida diplomática tivesse ganho uma dimen-
são médica, que tenho a certeza que muito comoveria os meus pais se aqui esti-
vessem presentes. Muito obrigado pela vossa paciência.  
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“Para nós, os doentes, o SNS é a garantia” 
Isabel Saraiva, Vice-presidente da Associação RESPIRA 



Isabel Saraiva 
Vice-presidente da Associação RESPIRA 

 
 

O SNS - a garantia dos doentes 

Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite dirigido à Plataforma Saúde em 
Diálogo, para neste dia tão denso de significado, vir dar conta da visão dos doen-
tes sobre o SNS.  
No final dos anos 70 do século passado, quando foi criado o SNS, o mundo era 
muito diferente do mundo de hoje e Portugal pouco tem em comum com o país 
daquela época. De facto, a União Europeia e o Euro eram realidades distantes. 
Não tínhamos Internet, não tínhamos telemóvel, não tínhamos redes sociais. 
Morria-se cedo em Portugal. A taxa de mortalidade infantil era muito elevada. 
Tínhamos poucos médicos e poucos enfermeiros. O envelhecimento e as assime-
trias de distribuição geográfica e da população não eram problemas a que a soci-
edade em geral e os decisores em particular, dedicassem especial atenção.  
 
37 anos depois, onde é que estamos? Circulamos sem passaporte na maioria do 
espaço europeu. Pagamos as nossas contas em Euros, não vivemos sem telemó-
vel, Internet e redes sociais, que por razões profissionais ou pessoais, consulta-
mos em permanência. Ganhámos cerca de 11 anos de esperança de vida e coleci-
onamos doenças crónicas. A taxa de mortalidade infantil é das melhores a nível 
mundial. Consultamos médicos em centros de saúde e hospitais. De acordo com 
o último inquérito do SNS, 6,7 milhões de portugueses tinham ido a uma consul-
ta médica nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito.  
 
Novas questões se colocam hoje: a obesidade, a ausência de estilos de vida sau-
dável, o envelhecimento, a desertificação de parte do país, sem esquecer as ex-
pectativas crescentes dos cidadãos em matéria de acesso aos serviços de saúde, 
que querem sempre que seja imediata e com qualidade de cuidados, que não po-
de ser menos do que total. Para responder a estas exigências, o SNS teve de au-
mentar e melhorar a oferta e também de se pensar e repensar, organizar, estrutu-
rar, articular com a sociedade portuguesa numa tarefa contínua, diversificada e 
nunca acabada, a que muitos de nós entre a dor e a indiferença, a ignorância e a 
ligeireza de análise não damos o devido valor. 
 
Mas, nestas quase quatro décadas do SNS, encontramos em todas elas interven-
ções que elevaram o patamar dos cuidados de saúde, promoveram a qualidade e 
eficiência dos serviços e, no fundo, protegeram e cuidaram de quem, sofrendo de 
males reais ou imaginários, a ele, SNS, recorreu. Ao longo destes mais de trinta 
anos, dezenas de diplomas legais regulamentaram, criaram, introduziram e pos-
teriormente modificaram, retiraram, alteraram carreiras profissionais, estabeleci-
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mentos de saúde e a sua organização e administração, aquisição de bens e servi-
ços, comparticipações e despesas. Ao longo destes anos, planos e programas, 
estudos e debates, por iniciativa própria ou de terceiros, deram a dimensão da 
importância política, económica e social do SNS. A sustentabilidade, a literacia, 
as tecnologias de informação, acrescentaram trabalho e rasgaram caminhos de 
participação qualitativa e de visibilidade de parceiros diversos. 
Para nós doentes, parceiros emergentes, muito recentemente chamados a este 
palco, devo talvez dizer, por vezes, relutantemente chamados a este palco, o que 
é que verdadeiramente conta? A resposta é muito simples. Tudo conta. E isto 
significa a universalidade e a generalidade de acesso, os médicos de família, a 
organização hospitalar, as carreiras médicas, os Centros de Saúde, a Rede de 
Cuidados de Saúde Primários, a comparticipação dos medicamentos, as Unida-
des de Saúde Familiares, o Infarmed, a Direção Geral de Saúde, a Entidade Re-
guladora de Saúde e as Tecnologias de Informação. Pois quanto mais explícitos 
forem os parâmetros, melhores estruturadas as carreiras profissionais, mais efi-
cazmente geridas as instituições, mais fluida e acessível for a informação, mais 
garantia. E esta é, para nós, a palavra-chave. Garantia temos de que quando for 
preciso, o SNS não será uma entidade abstrata, terá rosto, terá local, terá proce-
dimentos, onde encontraremos o diagnóstico atempado, a terapêutica adequada, 
a informação rigorosa, o acompanhamento necessário e também, por favor, uma 
palavra gentil tão importante em momentos de aflição. Isso tudo é para nós rele-
vante e quase nada indiferente.  
 
Que papel nós e as organizações que nos representam podemos ter no contexto 
nacional de Saúde? Na União Europeia, só a partir de 1990 as organizações re-
presentativas dos doentes começaram a ter expressão. Tem crescido quantitativa 
e qualitativamente, a ponto de hoje ser impensável a tomada de decisões, sem a 
audição e sem a colaboração dos representantes dos doentes. O melhor exemplo 
do que acabo de dizer, é o trabalho realizado no âmbito da Agência Europeia dos 
Medicamentos. Ali, a interação com os doentes teve início em 96, foi evoluindo 
e criando estruturas de tal forma que, para além da presença das organizações 
representativas, em diversos comités, foi criado departamento próprio, que 
acompanha em permanência aquelas ligações. Esta interação tem critérios de 
legibilidade e comporta a avaliação de diversos parâmetros, nomeadamente os 
relacionados com a forma de financiamento e o muito rigoroso escrutínio sobre 
possíveis conflitos de interesse, deles dependendo a possibilidade da instituição 
poder ou não ser representada em diferentes comités. O sucesso do modelo é re-
conhecido. O número de doentes envolvidos nas ações da Agência Europeia pas-
sou de 76 em 2007, para 551 em 2013, último ano a que tive acesso.  
 
Existe hoje a evidência de que a colaboração institucionalizada das ações dos 
doentes, com os órgãos de decisão, é benéfica para a saúde em geral. Em parti-
cular, em Portugal é necessário dar-lhe mais corpo e consistência. Recordo que 
não estou aqui a introduzir matéria completamente nova. Está regulamentada a 
cooperação das associações dos doentes com o Infarmed, com a Entidade Regu-
ladora da Saúde e com a Direção Geral de Saúde. A eficácia da mesma é um ou-
tro tema que não cabe hoje desenvolver.  
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Aguardamos com expectativa a entrada em funções do Conselho Nacional de 
Saúde, que gostaríamos de ver como uma viragem nas relações com as associa-
ções de doentes.  
Sabemos que a contribuição para a tomada de decisões implica do nosso lado, 
doentes, alterações de vária natureza, para as quais nos temos de preparar. Orga-
nizações bem estruturadas, com um corpo de voluntários coeso e empenhado, 
com uma estratégia coerente, capaz de explicitar o seu objeto de trabalho e de 
fazer ouvir a voz dos seus associados, são condições essenciais para o sucesso 
desta colaboração. E conhecemos alguns casos. A Plataforma Saúde Ideal é um 
deles. Constituída em 2005, mas trabalhando informalmente desde 1998, agrupa 
essencialmente associações de doentes e de promotores de saúde, numa ampla 
base de representação, cumprindo nos vários fóruns onde tem assento a sua mis-
são de fazer ouvir a voz do doente. Entendemos aliás, a este propósito, que a pre-
sença da Plataforma Saúde Ideal no Conselho Nacional de Saúde seria uma mais
-valia para o SNS, tendo em consideração a sua representatividade e a obra feita. 
Este modelo, ou outro idêntico, que congrega recursos humanos e financeiros, 
tem a capacidade de ouvir e ser ouvido, pratique a transparência, providencie 
informação e evite conflitos de interesses. É, com certeza, uma fórmula ganha-
dora, tanto para os doentes, como para o SNS. E para nós, os doentes, o SNS é a 
garantia.  
 
Não posso terminar sem agradecer ao Dr. António Arnaut a visão e o empenho 
de criar um SNS em Portugal. Sem ele, as nossas vidas seriam diferentes e certa-
mente piores. E agradeço também aos homens e às mulheres que trabalharam e 
trabalham no SNS, que apesar das dificuldades e algumas vezes dominados pela 
fadiga e pelo desânimo e mesmo maltratados e ofendidos, estão sempre lá para 
nós, com o seu saber e o seu conhecimento, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
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“Menos de dois terços da população mundial 
não tem ou só tem acesso limitado ao 
progresso da ciência. Isto é um enorme 
desafio e temos de trabalhar juntos.” 

Detlev Ganten, Presidente da M8 Alliance 



Detlev Ganten 
Presidente da M8 Alliance 

 
 

Conferência inaugural: A saúde global e o Mundo 
 

Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer por este amável convite. É a minha 
primeira visita a Coimbra e estou extremamente impressionado com o que vi na 
Universidade, no Centro Hospitalar, a cidade e a hospitalidade que vivenciei. 
Queria agradecer também a magnífica visita à Universidade e a maravilhosa in-
trodução à sua história e à de Portugal. 
 
A situação da Saúde no Mundo não está a melhorar tão rápido quanto deveria. 
Menos de dois terços da população mundial não têm ou só têm acesso limitado 
ao progresso da ciência. Isto é um enorme desafio e temos de trabalhar juntos 
nesse sentido. Nenhum país, nenhuma pessoa, pode fazer isso sozinho. Temos de 
arriscar. 
 
Não é fácil escolher quem dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, deve ser 
membro da Aliança M8. Mas estamos muito orgulhosos pelo facto da Universi-
dade de Coimbra e o CHUC serem um dos mais recentes e mais importantes 
membros da Aliança. 
 
Precisamos de criar uma organização de gastos mundial e todas as faculdades 
nacionais de Medicina e de Ciências, que são membros desta aliança, devem or-
ganizar uma parceria académica de Ciências da Saúde e pesquisa. Esta é uma 
rede académica única e é com ela que nós vamos tentar adaptarmo-nos ao desa-
fio de melhorar a saúde global. 
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“A criação do Serviço Nacional de Saúde é, 
seguramente, um dos maiores ganhos 
civilizacionais que a democracia nos deu.” 

António Costa, Primeiro-ministro 



António Costa 
Primeiro-ministro de Portugal 

 
 

Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Provedor de Justi-
ça, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhores Bastonários, 
Senhor Doutor Martins Nunes, colegas de Governo, meu caro Dr. António Ar-
naut. 
 
Não queria deixar de estar hoje aqui presente nesta homenagem que é feita ao 
Serviço Nacional de Saúde e àquele que foi o seu pai, o Dr. António Arnaut. 
 
A criação do Serviço Nacional de Saúde é seguramente um dos maiores ganhos 
civilizacionais que a nossa democracia nos deu. Um ganho civilizacional que se 
traduz, desde logo, na qualidade e nos ganhos de Saúde para o conjunto da popu-
lação. Desde a redução extraordinária da mortalidade infantil, ao aumento da 
esperança de vida. Esses ganhos de saúde e a sua acessibilidade com equidade a 
todos os cidadãos é seguramente um dos maiores ganhos que o 25 de Abril tor-
nou possível. É por isso que é absolutamente essencial celebrarmos este Serviço 
Nacional de Saúde. E a melhor tradução da importância do Serviço Nacional de 
Saúde é que 37 anos depois, múltiplos governos passados, múltiplas políticas e 
prioridades de saúde depois, há um ponto que é algo consensual, é que o Serviço 
Nacional de Saúde permanece, resiste e hoje é um fator de coesão nacional mas 
também de unidade política entre todos. 
 
Hoje todos defendemos o Serviço Nacional de Saúde. E essa é talvez a medida 
do sucesso do Serviço Nacional de Saúde, porque há 37 anos não havia este con-
senso que o Serviço Nacional de Saúde hoje criou. Ainda há bocado recordava 
ao António Arnaut como me lembro das polémicas sobre a estatização da medi-
cina e quando alguns receavam que deixássemos de ter medicina privada em 
Portugal, com a criação do Serviço Nacional de Saúde. Hoje o SNS suplantou 
todos esses receios. Deve-se naturalmente ao António Arnaut, como pai do Ser-
viço Nacional de Saúde. Mas deve-se, sobretudo, no dia-a-dia, ao longo destes 
37 anos, à dedicação, à qualidade profissional e humana dos profissionais da Sa-
úde. Todos eles. Porque aliás, como costuma dizer o próprio António Arnaut, 
quem constrói diariamente o Serviço Nacional de Saúde são os profissionais da 
Saúde. E a todos tenho que dizer muito obrigado por aquilo que têm feito pelo 
SNS. E simbolicamente quisemos assinalar este dia com a realização de um 
Conselho de Ministros extraordinário, aqui na cidade de Coimbra, e exclusiva-
mente dedicado à política de Saúde. Porque para defendermos o Serviço Nacio-
nal de Saúde, não basta celebrá-lo, não basta praticá-lo. É necessário desenvolve
-lo. E desenvolver o Serviço Nacional de Saúde é seguramente prosseguir aquilo 
que é necessário ainda fazer. Desenvolver a Rede de Cuidados de Saúde Primá-
rios, densificar e trazer novas valências para os Cuidados de Saúde Primários, 
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desde a Saúde Oral à Oftalmologia, mas também os Cuidados de Saúde Continu-
ados, que é uma necessidade crescente num país que tem ganho esperança de 
vida, mas que com o aumento da esperança de vida tem também ganho novas 
doenças, que precisam de novos cuidados. 
 
É essa confiança que estes 37 anos de experiência nos dão e que nos permitem 
dizer: vale a pena investir em Saúde, vale a pena investir no Serviço Nacional de 
Saúde, porque investir no Serviço Nacional de Saúde é investir numa melhor 
qualidade de vida, de vida saudável, para todas e para todos os portugueses. Por 
isso, parabéns António Arnaut, parabéns a quem no dia-a-dia faz o Serviço Naci-
onal de Saúde e a todos bom trabalho.  
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“Nós conquistámos muito. Todos nós. 
Diria que são conquistas devidas, mais do 
que aos 120 mil que trabalham no contexto 
do Serviço Nacional de Saúde, mas aos 
portugueses.” 

Francisco George, Diretor Geral da Saúde 



Francisco George 
Diretor Geral da Saúde 

 
 

Conquistas nos 37 anos do SNS 

Hoje é um dia de festa. Estamos a comemorar 37 anos, como vimos, e eu vou 
utilizar a minha dupla condição de espectador e de ator, de testemunha e de par-
ticipante, uma vez que a minha idade e o meu percurso profissional têm muita 
relação com estes 37 anos.  
 
Na altura desempenhava funções de Delegado de Saúde em Beja, no Baixo 
Alentejo, e como já foi dito, em 1979, antes da Lei, durante o mandato de Antó-
nio Arnaut como Ministro, desencadeou uma série de iniciativas que eu testemu-
nhei e que, por exemplo, na ida a Beja, em visita de trabalho, tomou conheci-
mento de problemas que tínhamos tido, sobretudo relacionados com as mortes 
maternas. Cuidadosamente ouviu, perguntava, queria esclarecimentos, a certa 
altura até disse: ‘Bem, vou falar ao Mário’. Na altura pensei que ia falar ao Pri-
meiro-ministro, Mário Soares, mas depois percebi que era Mário Mendes.  
 
Mário Mendes foi um grande Secretário de Estado. Foi ele que, juntamente com 
Albino Aroso, cria as condições para as mães e as crianças passarem a ter outro 
tratamento, o tratamento devido, o tratamento que, depois viemos a saber e vie-
mos a ver, caracteriza a evolução do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. 
Foi a conquista abaixo dos três por mil, mas mais do que isso, a rapidez e a uni-
formidade sem grandes diferenças, sem grandes fossos, sem grandes gaps entre 
o Litoral e o Interior. Um exemplo: ainda hoje os meus colegas na União Euro-
peia querem saber como é que foi possível alcançar estes êxitos.  
 
Hoje, aqui, irei procurar citar os principais marcos, como é que foram desenha-
das as estratégias, obstáculos e bloqueios. Irei destacar os resultados em termos 
de conquistas. 
Depois do Serviço Médico à periferia, em 1975, ainda hoje pouco analisado, e da 
Constituição de 1976, é, em 1979, com António Arnaut, que se estabelece o 
acesso geral aos Serviços Médico-sociais, herdeiros das antigas caixas. Indepen-
dentemente de tudo isto, do regime contributivo, como vimos, na altura a popu-
lação com 65 ou mais anos, era metade em termos percentuais da que é hoje. 
Hoje é mais de 20%, na época era 10%. Mas também as taxas de vitalidade e de 
fertilidade eram, e isto é curioso, mais do dobro. Hoje são menos de metade do 
que eram na altura. Portanto assistimos ao longo destes 37 anos aos desafios, a 
fenómenos naturais, designados de transição, transição demográfica, transição 
do sistema. Se me permitem, vou passar em revista os anos de 1980 até hoje. 
 

47 



O ano de 1980 é o ano em que emerge um grande problema que não estávamos à 
espera. É o ano da emergência da Síndrome de Imunodeficiência. Três anos de-
pois, um francês veio a perceber que se tratava de um vírus então chamado de 
LAV-1 e LAV-2. Em 1980 estabelece-se a carreira de Administração Hospitalar, 
mas também a de Pessoal de Apoio Geral. No ano seguinte, temos o primeiro 
inquérito alimentar nacional, que tinha sido desenhado no anterior. E depois as 
carreiras dos Técnicos Superiores, carreira de Enfermagem, a criação do INEM. 
Isto em 1981.  
 
Em 82, as carreiras Médicas, os Centros de Saúde de segunda geração, multipli-
cados em todo o país. Em 1984 introduz-se a vacina contra a Rubéola, o direito à 
Educação Sexual. Em 1985 as carreiras Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica. 
Em 1986 a celebração da Carta de Ottawa, da Promoção da Saúde, das iniciati-
vas educativas. Em 1989 o Centro de Apoio a Toxicodependentes. Em 1990 a 
Lei de Bases, logo a seguir o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicode-
pendência, criado como instituição importante. Em 91 o Estatuto do Medica-
mento, depois o Hospital Fernando Fonseca com a gestão privada.  
 
Em 1992 as Taxas Moderadoras. Em 93 a criação da Infarmed, que tinha sucedi-
do à Direção Geral dos Assuntos Farmacêuticos e antes, na Direção Geral de 
Saúde, ao Serviço de Assuntos Farmacêuticos. Depois a introdução da vacina 
contra a Hepatite B e a primeira vacina introduzida em Portugal contra o cancro. 
Depois o novo Estatuto do SNS e as cinco Administrações Regionais de Saúde.  
 
Em 1995 o Cartão de Utente, as Comissões de Ética, a ética como um pilar es-
sencial do nosso Serviço. Depois as Comissões de Controlo de Infeção.  
 
Em 98 a Lei da Saúde Mental, as convenções com o setor privado.  
 
Em 99 o Instituto da Qualidade da Saúde, as Agências de Contratualização, a 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos e os Centros de Responsabilidade Inte-
grados. 
 
Em 2000, a década marcada pela Lei da Acessibilidade ao Planeamento Famili-
ar, incluindo das adolescentes e está aqui uma marca que nos distingue de outros 
países.  
Nós em 2000 decidimos abrir com a distribuição gratuita de anticoncepção e, 
juntamente com a Educação, desencadeámos um conjunto de iniciativas que per-
mitem perceber que somos dos países do Mundo com menos gravidez de adoles-
centes e mesmo em termos de interrupção, uma permanente descida da interrup-
ção de gravidez até à décima semana em adolescentes e jovens abaixo dos vinte 
anos.  
 
Em 2001 o acesso dos emigrantes ao SNS e também o 9/11 vem colocar a Saúde 
Pública num patamar de maior destaque. É criada uma estrutura no seio da Uni-
ão Europeia, chamada de Health Security Committee, encarregue dos assuntos 
da segurança que são atribuídos à Saúde Pública. Em 2001 temos também a des-
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criminalização do consumo de estupefacientes, o que se veio a ver que foi bom. 
No ano seguinte o Instituto da Droga e da Toxicodependência.  
 
Em 2003 a criação da Entidade Reguladora. O Plano Nacional de Saúde, em 
2003, é também um marco importante, os seus resultados são hoje medidos em 
permanência. Há uma epidemia importante em Toronto da Síndrome Respirató-
ria e depois, no ano seguinte, a Febre Hemorrágica de Marburgm em Angola, 
onde muitos portugueses residiam e muitas empresas, incluindo bancos, tinham 
redes importantes. Foi preciso trabalhar com Angola e em Angola e, em 2006, 
estabelece-se a Rede de Cuidados Continuados. Depois a vacina para a Neisseria 
Meningitidis Grupo C e a regulação da Procriação Medicamente Assistida.  
 
No grande ano de 2007, a expansão das Unidades de Saúde Familiares e a Lei da 
Interrupção Voluntária de Gravidez. Pela primeira vez, a Lei foi regulamentada 
por uma dupla câmara que foi estabelecida na Direção Geral da Saúde, uma co-
missão de trabalho que mandava depois as propostas para uma câmara mais ele-
vada de senadores, presidida pelo Dr. Albino Aroso e por todos os professores 
catedráticos de Obstetrícia e Ginecologia das universidades portuguesas. Diria 
que tal foi o sucesso, que hoje está incorporada no plano psicossocial por todos 
os portugueses e ninguém põe em dúvida que a Lei contribuiu para o fim das 
complicações e para a descida das interrupções em Portugal. Todos os anos há 
menos dois por cento de interrupções do que no ano anterior. Depois tivemos a 
regulação do fumo do tabaco, a Lei 37, uma Lei tímida, pouco audaz. Os legisla-
dores na Assembleia não quiseram ir mais longe, mas colocaram Portugal no 
princípio de uma Lei pouco ambiciosa, na altura, e que veio depois comprovada-
mente eficaz, porque os cidadãos respeitam a proibição de fumar em espaços 
públicos, mais do que respeitam outros códigos. Assim acontecesse com o Códi-
go da Estrada e não teríamos os problemas que temos. Estamos convencidos, a 
Direção Geral da Saúde, que podemos ir muito mais à frente nas restrições dos 
espaços para fumadores. Têm que ter espaços para fumar, não podem é prejudi-
car cidadãos que não estão a fumar.  
 
Em 2008, com estas duas importantes leis já implementadas, a do tabaco e da 
IVG, surge a realização dos agrupamentos, mais uma vez a introdução de uma 
outra vacina contra o cancro, o HPV, contra aliás múltiplas formas de cancro do 
Cervix e não só. E, neste ano, há um novo impulso para proteção das crianças e 
jovens em risco e tudo o que se passou a todos os níveis em termos de organiza-
ção dos cuidados da saúde da família. 
 
Em 2009 surge a Lei do Sinave, que já está regulamentada, a Lei da Emergência, 
o Departamento da Qualidade, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
O Instituto Português de Sangue e Transplantação é criado em 2011. Os progra-
mas prioritários são estabelecidos também este ano.  
No ano seguinte a Plataforma de Dados da Saúde, a Lei de Bases de Cuidados 
Paliativos, a expansão da prescrição eletrónica de medicamentos. 
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Em 2013 a prescrição eletrónica dos cuidados respiratórios.  
 
Em 2014, Portugal torna-se no único país do Mundo que tem a Certificação de 
Óbito desmaterializada. Estava a ver aqui as autoridades da Relação, que foram 
muito importantes, incluindo a Relação de Coimbra, para o ensaio piloto que 
decorreu, aliás, nesta cidade, para o ciclo. Sem a participação dos magistrados 
não tinha sido possível. Hoje recebem, no mesmo instante em que o médico assi-
na o certificado, esses elementos, como a polícia e múltiplas instituições públi-
cas. Foi um exemplo que é seguido hoje por todo o lado, ou melhor, é seguido 
como querendo replicar o nosso sistema. 
 
Tivemos também o Ébola, que foi preciso dar resposta. Digam aquilo que quise-
rem dizer, porque é um país livre, mas o plano português de resposta ao Ébola 
correu muito bem, foram testados e analisados nove casos suspeitos, com grande 
envolvimento de todos os serviços, incluindo o Instituto Ricardo Jorge e os hos-
pitais, sobretudo do Porto e de Lisboa, do Curry Cabral.  
 
Em Vila Franca de Xira, no ano seguinte, surgiu a grande epidemia de Doença 
dos Legionários, que foi devidamente controlada e que teve a sua origem numa 
falta de atenção dos proprietários para a manutenção das torres que estiveram na 
origem deste problema, as torres de arrefecimento.  
Tivemos depois a crise que ainda decorre de Zika, ainda mais grave do que no 
princípio. Entretanto o Sinave foi operacionalizado, o Registo Nacional de Tes-
tamento Vital foi operacionalizado, os Cuidados de Saúde Transfronteiriços 
igualmente, os Centros de Referência, o Enfermeiro de Família.  
 
Em 2015 comemorámos os 50 anos do Programa Nacional de Saúde, com uma 
dedicação exemplar de todos os enfermeiros portugueses. A OMS declarou e 
certificou que Portugal está livre de Sarampo e de Rubéola. São poucos os países 
europeus sem Sarampo e sem Rubéola. Aqueles que têm menos de 40 anos não 
sabem o que é o Sarampo e o problema é que as mães deles não sabem o risco 
do Sarampo. Não temos grandes bolsas de resistentes. Também neste ano conse-
guimos baixar, pela primeira vez, da linha vermelha da incidência da Tuberculo-
se, abaixo dos vinte por cem mil habitantes. Estamos seguros nestes dados, ape-
sar da diminuição da população. Em 2015, o Estado Português distribuiu as pri-
meiras cédulas profissionais a Terapeutas Não Convencionais, nos termos da lei 
que tinha sido publicada e regulamentada, um trabalho conjuntos sobretudo com 
a Educação, com a Saúde e, em particular, com a Administração Central.  
 
Em 2016, surge o segundo Inquérito Alimentar Nacional, a distinção dos proble-
mas da alimentação antes da absorção e da nutrição e o que se passa depois da 
absorção dos alimentos, que naturalmente não é igual. A Notificação Laboratori-
al, o único país do Mundo que tem o transporte automático dos resultados labo-
ratoriais para uma plataforma, do Sinave. Este ano foi aprovado o novo Progra-
ma Nacional de Saúde, com a introdução da vacina hexavalente, que são poucos 
os países que têm esta vacina, e aprovada a introdução da nova vacina nonava-
lente para o HPV e a proteção da grávida em relação à Pertussis, à Tosse Con-
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vulsa, controlando assim a epidemia que no Ocidente se verifica de Tosse Con-
vulsa na infância a partir dos dois meses, com administração na grávida. O pro-
grama de cuidados de gravidez de baixo risco que incluiu, de agora em diante, 
esta medida, para além de outras, como por exemplo o Iodo, que foi introduzido 
também para administração sob forma de medicamento, um medicamento produ-
zido por uma empresa portuguesa, para administrar sistematicamente durante a 
gravidez.  
 
O que queremos nós agora? O que queremos, respondo. Queremos prosperar, 
queremos uma vida mais próspera para os portugueses, melhor qualidade de vi-
da. Mas também queremos continuar a transformar, queremos mudar, queremos 
reformar, queremos melhorar, reduzir as iniquidades. No fundo, o que é que nós 
queremos? Queremos democratizar. Mas queremos também pôr fim à mortalida-
de evitável. E esta é, Sr. Ministro, uma questão que tem seguramente relação 
com o dia de hoje, com o Conselho que aqui teve lugar. Nós sabemos, compro-
vadamente, que se retirarmos aos portugueses alimentos com excesso de calori-
as, com excesso de sal, com excesso de gorduras artificiais e com excesso de 
açúcar, nós ganhamos.  
 
E ganhamos como? Como se mede o ganho em Saúde? O ganho em Saúde mede
-se de maneira relativamente simples. É perceber se, por exemplo um enfarte do 
miocárdio, no ano anterior morreram mais ou menos portugueses com menos de 
70 anos. Se morreram menos, ganhámos, se morreram mais, perdemos. Todos os 
programas, em termos de ganhos, são assim medidos. É aquilo a que nós chama-
mos tornar evitável a morte prematura, a morte antes de tempo, antes dos 70 
anos. No fundo, diferir o final da vida. 
Para tal sabemos que 25% das causas que matam os portugueses, antes dos 70 
anos, devem ser evitadas. Tal como a sua qualidade de vida. Por último, recome-
çamos em conjunto. 
Nós conquistámos muito, todos nós. Diria que são conquistas devidas, mais do 
que aos 120 mil que trabalham no contexto do Serviço Nacional de Saúde, mas 
aos portugueses.  
Hoje, o sistema é baseado no cidadão e nas famílias e os resultados são uma co-
produção, ou seja, os cidadãos também participam nos resultados, na luta contra 
as doenças crónicas em particular. 
 
Portugal, Dr. Martins Nunes, que também teve responsabilidades de governação 
e agora os HUC, e mais uma vez, António Arnaut, é um país fantástico, um país 
aberto, comprometido com o progresso. Eu não sei porque terei sido escolhido, 
se pela minha idade, se pela minha carreira ou se pelas funções que desempenho 
ou se por todas, mas de uma coisa podem estar certos, fui daqueles que, mesmo 
no plano internacional, antes de 74, gritava e resistia em relação à governação da 
altura, porque Portugal não cuidava das mães e das crianças. Hoje é bem diferen-
te e hoje sou daqueles, e nunca pensei que isto acontecesse no plano pessoal, sou 
dos primeiros a explicar o sucesso das conquistas que foram obtidas de forma 
rápida e uniforme para a população inteira.  
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“A Região Centro é uma região de 
referência no que respeita às capacidades 
excelentes que tem no domínio das 
Ciências da Vida”.  

Ana Abrunhosa, Presidente da CCDRC 



Ana Abrunhosa 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

da Região Centro 
 
 

Constituição do CentroPT Health Alliance 

Começo por furar um bocadinho o protocolo, mas esta casa já está habituada, e 
por pedir a presença aqui ao meu lado do Sr. Reitor da Universidade de Coim-
bra, que vai também subscrever este protocolo, o Sr. Reitor da Universidade de 
Aveiro, o Sr. Co-Reitor da Universidade da Beira Interior, Manuel Lemos, Dr. 
Tereso, Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de 
Saúde do Centro, Dr. Martins Nunes, o Presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, Dr. Vítor Lourenço, o 
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Cova da Beira, 
Dr. João Casteleiro Alves, o Presidente do Conselho de Administração do Cen-
tro Hospitalar do Baixo Vouga, Dr. Aurélio Rodrigues, o Presidente da Comis-
são Executiva da Entidade Regional de Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, 
o Presidente do Conselho de Administração do Biocant Park, Dr. João Moura e a 
Presidente do Instituto Pedro Nunes, a professora Teresa Mendes. 
 
Eu vou só proferir umas breves palavras de enquadramento, até para justificar o 
porquê destas entidades e não outras que, neste momento, estão no consórcio 
Centro Health Alliance. Como dirigente de uma entidade regional responsável 
pelo desenvolvimento da Região Centro, a Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro gostava de testemunhar aqui de forma bastante 
sentida o facto de doze entidades de diversas áreas, sediadas na região, unirem 
esforços por um bem maior como a Saúde. E, esta cerimónia, que formaliza um 
trabalho em rede que temos vindo a realizar, faz todo o sentido no dia em que se 
celebra os 37 anos do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, aproveitava aqui 
para também cumprimentar o trabalho de todos os profissionais de saúde. Apro-
veitava, uma vez que estamos no CHUC, para cumprimentar, de forma muito 
especial, o Conselho de Administração deste Centro Hospitalar e todos os seus 
profissionais. Este cumprimento é extensível a todos os profissionais e a todas as 
organizações do Serviço Nacional de Saúde. 
 
Como sabemos, mas nunca é demais dizê-lo, a Região Centro é uma região de 
referência, tem esse selo atribuído pela Comissão Europeia, através dos progra-
mas europeus para o envelhecimento ativo. Há cerca de dois anos que começou a 
germinar uma frutuosa e virtuosa evidência de apresentar a Região Centro de 
Portugal, no que respeita às capacidades excelentes que tem no domínio das Ci-
ências da Vida, como imagem única, um projeto de entidades e empresas consor-
ciadas, visando objetivos e ações a desenvolver em comum e, portanto, esta ideia 
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tornou-se um imperativo. Depois houve factos que tornaram esta ideia uma ne-
cessidade de a consolidar. E foram sobretudo duas situações: foi a preparação 
das visitas de delegações da Região Centro de Portugal à província chinesa de 
Zhejiang e à cidade alemã de Rostock, por diferentes motivos. E o balanço que 
fizemos destas participações demonstraram-nos que este consórcio informal era, 
como já disse, virtuoso, frutuoso e, portanto, um verdadeiro imperativo regional. 
 
Considerámos então que estas entidades regionais, sobretudo estas instituições 
que neste tempo têm vindo a trabalhar, deveriam apresentar-se de forma coesa, 
interligada, sublinhando a importância do setor da Saúde e de outros com ele 
relacionados e a excelência que a região Centro possui nestas atividades. Vamos 
pois dar sinais de inequívoca dinâmica da Economia da Saúde da região, en-
quanto região inovadora, constituindo um bom exemplo do seu processo de in-
ternacionalização, focado na valorização económica do conhecimento na área da 
Saúde.  
 
Esta formalização que hoje aqui fazemos do Centro Health Alliance, reflete, a 
nível institucional, a forte cadeia de valor, que desde a investigação à prática clí-
nica, desde o ensino ao empreendedorismo, existe na região Centro, no âmbito 
da Economia da Saúde. A formalização que hoje fazemos visa consolidar o clus-
ter de atividades, o cluster de atores, o cluster de relações, que já existe na regi-
ão e visa também contribuir para o processo de internacionalização focado, co-
mo já referi, na valorização económica do conhecimento. 
 
Trata-se de um consórcio aberto e que, na minha opinião, muito se valorizará 
com a entrada de outras entidades mas, sobretudo, com a entrada de empresas 
que temos na região, de base tecnológica, na área da Ciência da Vida. 
 
Termino com um convite para quem se poderá sentir valorizado com este con-
sórcio a juntar-se a nós. Ele não visa apenas uma formalização. Nós vamos co-
meçar a trabalhar num plano de ação, que vai ser financiado pela CCDRC. Esse 
plano de ação vai ter uma visão, uma estratégia, ações, para consolidarmos de 
facto esta rede que já existe. Temos já projetos aprovados pela Comissão Euro-
peia, projetos muito competitivos, projetos que podem trazer muitos recursos 
para a área da Saúde na região, mas ainda é pouco. Temos de reforçar este traba-
lho em rede, que é dificílimo. Este é o caminho que temos de fazer, é esta a mo-
tivação pela qual aqui estou. 
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“O SNS é um ‘projeto-nação’, matriz da 
cidadania.” 

José Martins Nunes, Presidente do Conselho de Administração do 
CHUC 



José Martins Nunes 
Presidente do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
 

 

Sr. Prof. José Manuel Pureza em representação do Presidente da Assembleia da 
Republica, Exm.º Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Saúde, Srs. Ministros, 
Sr. Provedor de Justiça, Srs. Secretários de Estado, Dr. António Arnaut, Srs. De-
putados, Prof. Detlev Ganten, Presidente da Cimeira Mundial de Saúde., Srs. 
Bastonários, Magníficos Reitores, Sr. Presidente do Tribunal da Relação, Presi-
dentes de Câmaras Municipais, Membros da Comissão de Honra destas come-
morações, Autoridades Académicas, Autoridades civis, militares e religiosas, Sr. 
Diretor Geral de Saúde, Srs. Membros de Conselhos Diretivos dos vários institu-
tos públicos e membros dos Conselhos de Administração de hospitais e outras 
instituições públicas, Membros do Conselho Diretivo da ARS do Centro e par-
ceiros na organização destas comemorações, Membros do Conselho de Adminis-
tração do CHUC, Distintos Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores.  
 
Hoje assinalamos uma data e registamos uma efeméride, ambas relevantes para 
Portugal e para os Portugueses:  
Assinalamos uma data, com o reconhecimento do notável papel que o SNS de-
sempenhou e continua a desempenhar na coesão nacional, na justiça social e na 
solidariedade entre portugueses, marcando a passagem do seu 37º aniversário. 
Registamos uma efeméride, que é o contributo do seu fundador António Arnaut 
na defesa de referências éticas e morais de uma vida inteira dedicada ao serviço 
dos valores humanistas. 
 
Coimbra e o CHUC são o palco adequado e acertado para estas celebrações. 
Nesta cidade sempre se deram, ao longo de séculos, passos de relevo na história 
da saúde em Portugal. 
 
E com o SNS passou-se o mesmo: tem a essência da sua identidade em Coimbra, 
cidade de valores e de princípios universais, alfobre de homens livres onde ao 
longo dos tempos se formaram e se engendraram soluções políticas e sociais que 
fizeram avançar Portugal e inspiraram e impulsionaram movimentos e soluções 
internacionais: 
Refiro-me como exemplos, à fundação de Portugal e à nossa primeira capital, 
quando o nosso primeiro Rei aqui se instalou e daqui conquistou o reino, tendo 
decidido ficar em Coimbra para a Eternidade; às Cortes de Coimbra em 1385, 
onde pela primeira vez o povo participou na escolha do seu Rei, o Dom João I; à 
independência do Brasil concebida por José Bonifácio de Andrada e Silva e ins-
pirada pelas correntes de pensamento, politico e social vigente na Universidade 
de Coimbra e influenciada pelos ideais da Revolução Francesa e da Filosofia 
Americana; à República Portuguesa, que aqui encontrou António José de Almei-
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da, Sidónio Pais ou Manuel de Arriaga, à independência dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa, cujas elites, em vários casos, como os estudantes que 
aqui se encontraram com a matriz da liberdade e aqui pensaram a promoção da 
independência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.  
 
Nesta Coimbra de Antero de Quental, de Vitorino Nemésio, de Miguel Torga ou 
do Zeca Afonso sempre se forjaram soluções que ajudaram a criar uma alma 
portuguesa de humanistas e de valores da justiça social e onde sempre viveu 
uma Academia liderante dos movimentos estudantis de valorização do homem e 
do respeito pela diferença e na tolerância. 
 
Por isso o incipiente embrião do Serviço Nacional de Saúde também começou, 
antes do SNS, com duas personalidades de Coimbra, Gonçalves Ferreira e Co-
riolano Ferreira, que defenderam os fundamentos com que Baltazar Rebelo de 
Sousa e Arnaldo Sampaio criaram os primeiros modelos de Estado Social (os 
centros de saúde) e com Miller Guerra, também licenciado em Coimbra, o rela-
tório das Carreiras Médicas e a definição da saúde como “direito de personalida-
de”. 
 
Mário Mendes, Júlio Reis e Joaquim Mourão trabalharam ao lado de António 
Arnaut; 
O Serviço Nacional de Saúde não podia, por tudo isto, ter sido criado de outra 
maneira, por outra personalidade ou em outro local. 
 
Coimbra e António Arnaut estiveram juntos no momento fundador. 
 
António Arnaut é o testemunho vivo da gesta do SNS, tem sido o seu advogado, 
perfila-se permanentemente como o seu guardião, é o pedagogo que nos instrui 
sobre como podemos melhorar e defender este património – sem desfalecer, ao 
longo de 38 anos! 
É a esta devoção permanente pelo SNS que hoje aqui prestamos homenagem.  
Homenagem simbólica, homenagem sentida e homenagem justa. 
 
A partir de hoje, aqui fica o testemunho em pedra e bronze da homenagem que 
fazemos a António Arnaut e de todos quantos, ao longo do tempo, ajudaram o 
SNS a ser cada vez mais forte. É, como digo, homenagem simbólica; mas é claro 
que os símbolos são importantes; Daqui a 100 anos, os cidadãos, os jovens mé-
dicos e outros profissionais de saúde, virão a esta cidade e a este local para ver 
onde começou o SNS. 
 
Virão aqui para sentir a mensagem da pedra e do bronze e do seu fundador An-
tónio Arnaut e perceberão como a partir de um sentimento de generosidade, de 
uma coragem de vencedor, de uma opção pela justiça social, se arrancou a espe-
rança à miséria, se transformou um país envergonhado num país orgulhoso e se 
resgatou a dignidade. 
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O SNS não é de pobres, nem de ricos; não é de poucos, nem de muitos; é de to-
dos nós. Une a todos, letrados e iletrados, privilegiados e deserdados, urbanos e 
rurais. Une-nos a todos, por direito e por consciência, por valores e por princí-
pios. 
 
O SNS também é de esperança e é na esperança que se alimenta o otimismo 
quanto ao futuro. Nele vamos encontrar a força para enfrentar as dificuldades, e 
a convicção de vencê-las. É o projeto que mais une os portugueses. O Serviço 
Nacional de Saúde é, por isso, um “projeto-nação”, matriz da cidadania. 
 
Caras Amigas e caros Amigos: 
O Ministério da Saúde (em particular) e o Governo da República (em geral) de-
ram ao CHUC a magnífica oportunidade de ser o palco destas celebrações. Natu-
ralmente, expresso, em nome do CHUC, os melhores agradecimentos por esta 
subida honra. Obrigado, Senhor Primeiro-Ministro! Obrigado, Senhor Ministro 
da Saúde! 
Mas atrevo-me a dizer, orgulhoso pelas mulheres e homens profissionais desta 
instituição, que merecemos esta honra! 
 
Temos dado tudo por tudo em defesa do SNS e do nosso Hospital. Os nossos 
profissionais souberam encontrar a sageza de construir um Hospital de que Por-
tugal e o SNS se devem orgulhar. 
 
Em Coimbra, sentimo-nos continuadores da defesa de valores supremos de cida-
dania, de humanismo e de responsabilidade social. Desde o primeiro dia, senti-
mos e dissemos que a tarefa da construção do CHUC teria de estar ancorada nos 
melhores princípios de humanismo e de cidadania. Creio, passados estes quase 5 
anos, poder dizer que cumprimos, no fundamental, o que nos propusemos. 
 
Ao longo de extraordinariamente difíceis anos, os profissionais do CHUC arre-
gaçaram mangas, cerraram fileiras e encontraram forças insuspeitadas para al-
cançar o que hoje temos: a construção de um Centro Hospitalar e Universitário; 
aumentámos a atividade assistencial, aumentámos as consultas, aumentámos as 
cirurgias, mantivemos as respostas em urgências, reforçámos a resposta em Pedi-
atria, assegurámos a atividade das Maternidades, engrandecemos a Psiquiatria e 
a Pedopsiquiatria; o nível de diferenciação foi incrementado (o reconhecimento, 
em Março deste ano, de 14 Centros de Referência para o tratamento de patolo-
gias altamente diferenciadas é prova irrefutável); a garantia de atividades únicas 
no País (como a transplantação hepática pediátrica ou o tratamento de tumores 
oculares). 
 
Com o esforço dos trabalhadores do CHUC, os portugueses deixaram de ser 
obrigados a socorrer-se do estrangeiro em algumas patologias; a entrada na M8 
Alliance em Outubro passado, na sequência do estabelecimento do consórcio do 
Centro Académico-Clínico com a Universidade de Coimbra é um importante 
marco reputacional. 
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Ontem mesmo, o Presidente da Cimeira Mundial da Saúde e do Comité Executi-
vo da M8 Alliance, Professor Detlev Ganten, passou uma profícua jornada de 
trabalho com o nosso Diretor Clínico e com os nossos Coordenadores de Centros 
de Referência. 
 
Quem diria, há alguns anos, que nas instalações do CHUC haveriam de decorrer 
reuniões de trabalho com a M8 Alliance? Quem diria, há alguns anos, que no 
CHUC reuniríamos durante um dia três laureados com o Prémio Nobel da Medi-
cina, como fizemos em Abril de 2014? 
 
Em cada dia, todos os dias, no CHUC cuidámos de defender o SNS, que sempre 
entendemos como património da democracia e garantia de liberdade. 
 
Senhores Ministros 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
 
Permitam-me que lhes fale um pouco do nosso hospital. 
Temos a noção clara das responsabilidades que o CHUC tem para com a cidade, 
a região e o País. Sentimos bem que a nossa dimensão faz com que a cidade, a 
região e o país olhem para nós com atenção redobrada, que todos cuidem de es-
crutinar o nosso desempenho. 
Em todos os instantes, temos a noção de que o nosso palco é mais vasto do que o 
espaço delimitado pelas paredes dos edifícios em que trabalhamos e realizamos 
o CHUC. Permanentemente pensamos para fora das nossas paredes. 
 
No CHUC, nos últimos anos, fazemo-lo com empenho e com proficiência, cui-
dando de em muitas áreas oferecer e garantir respostas de perfil regional (ou, até 
nacional), através do estabelecimento de protocolos e parcerias com os Hospitais 
da Região Centro, ou do Algarve, ou dos Açores ou da Madeira. 
 
Com efeito, estamos ligados aos Centros de Saúde do Distrito de Coimbra num 
inovador e promissor programa de Psiquiatria Comunitária; temos protocolos de 
cooperação (que passam por os nossos médicos se deslocarem a esse Hospitais) 
com CHBV, com o CHCBeira, com a ULS da Guarda, com a ULS de Castelo 
Branco – em diversas especialidades (de que são exemplo a Ortopedia ou a He-
matologia); médicos do CHUC asseguram valências de outro modo inexistentes 
em alguns Hospitais da Região Centro (como Infeciologia no Hospital de Rovis-
co Pais ou Dermatologia no Hospital da Figueira da Foz). 
 
Não se passam muitas semanas sem que equipas do CHUC se desloquem aos 
Açores para desempenho assistencial em diversas especialidades; todas as sema-
nas uma equipa de ortopedistas opera na Madeira, durante os fins de semana. 
 
A esta intensa atividade de cooperação com Hospitais de Portugal, deve acres-
centar-se a demonstração da vocação universalista do CHUC (desde sempre aca-
rinhada pelos seus profissionais) materializada nos intensos programas de coo-
peração com os PALOP, seja através de telemedicina (como acontece na Cardio-
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logia e na Cardiologia Pediátrica), seja através de deslocação de equipas cirúrgi-
cas (como acontece na Cirurgia Cardíaca com os PALOP ou como aconteceu 
com o Brasil, na Amazónia, com a Oftalmologia). 
Por estas breves notas, percebe-se que esta atividade fora de portas, seja mais 
próxima ou seja em paragens mais longínquas, está claramente instalada na prá-
tica e na tradição do CHUC, em múltiplas áreas dos saberes médicos. 
 
Daí que, com entusiasmo, tenhamos vindo a concretizar a orientação do Senhor 
Ministro da Saúde para o estabelecimento de protocolos formais de afiliação 
com os Hospitais da Região Centro, buscando que a formalização destas relações 
permite ir construindo o caldo de cultura da intensa interligação entre todos, na 
Região (e, até fora dela). Apresenta-se um exemplo concreto: a Via Verde do 
AVC na Região Centro, implementada em todos os Hospitais da Região Centro, 
assegura (na medida das possibilidades científicas) que um cidadão que habite 
em local afastado de Coimbra tenha as mesmas oportunidades de ver o seu AVC 
tratado com igual chance que residindo em Coimbra. 
 
O mesmo tem de acontecer com o acesso a mais áreas de patologia, o mesmo 
tem de acontecer com o acesso a equipamento de alto nível tecnológico, o mes-
mo tem de acontecer com o recurso aos meios terapêuticos de alta diferenciação 
(como sejam a transplantação ou a radioterapia, como sejam a onco-
dermatologia ou a onco-hematologia). 
 
É por ser uma resposta justa e equânime que a figura da afiliação dos Hospitais 
pode e deve ser incentivada: garantir que Hospitais próximos se ajudem mutua-
mente no encaminhamento de doentes mais complexos num sentido e de patolo-
gias mais prevalentes (mas menos complexas) noutro sentido, partilhando sabe-
res e otimizando recursos humanos e técnicos. Idealmente, em nenhum caso, 
nunca, um cidadão português poderia estar em situação de desfavor ou de inferi-
oridade por causa do seu local de residência.  
 
Hospitais afiliados são Hospitais irmanados nos seus esforços de bem servir os 
seus utentes, cumprindo os valores do Serviço Nacional de Saúde. 
 
Hoje mesmo acabamos de assinar com a ARS Centro um novo modelo de coope-
ração com os Centros de Saúde da Região Centro no campo da telemedicina, no 
telerastreio de Dermatologia: quer dizer, mesmo, que todos os dias tratamos de 
corresponder às nossas obrigações e a novos desafios. 
 
Quer dizer: em boa ligação com o Senhor Presidente da ARS Centro, em coope-
ração leal e mútua, temos ajudado a fazer mais pela Região e pelos nossos conci-
dadãos. Quando digo “temos ajudado”, queremos dizer, nós, os hospitais da regi-
ão, ACES, Saúde Pública, cumprimos o maior dos desígnios do SNS – SNS uni-
versal e global. Esta é aliás um exemplo das linhas estratégicas contidas nas ori-
entações do Ministro da Saúde que temos grande empenho: assegurar o aprovei-
tamento sinérgico de todas as potencialidades das estruturas de saúde da Região, 
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em clima de grande interligação com os outros Hospitais e com os Cuidados de 
Saúde Primários. 
 
E, ademais, outra das nossas linhas é o incremento do que já temos vindo a fazer 
no campo da internacionalização e da cooperação transnacional. Contamos au-
mentar o número de ensaios clínicos, com o reforço da capacidade da nossa Uni-
dade de Investigação e Desenvolvimento, estamos nas parcerias internacionais 
de inovação em produtos de base-saúde, participamos no desenvolvimento de 
novos produtos, com os nossos médicos investigadores e em parceria com a Uni-
versidade de Coimbra. 
 
E tomamos como prioridade aquele que é hoje o mais relevante desafio dos Hos-
pitais portugueses: a renovação, reposição e a melhoria do parque tecnológico de 
que dispomos. 
 
Mas o CHUC não é uma exceção do SNS. É apenas mais um, entre todos os ou-
tros, que em conjunto fazem o SNS. É apenas mais um exemplo do esforço que 
se pratica em todas as instituições – hospitais, centros de saúde, cuidados primá-
rios e saúde publica - que aqui hoje estão representadas pelos seus presidentes e 
diretores, cuja presença assinalo e agradeço, interpretada como manifestação de 
amizade e consideração pelo CHUC – e a quem cumprimento com elevada con-
sideração. 
 
Mas falemos do SNS, a razão maior destas Comemorações Desde o início que 
houve um consenso de regime à volta do SNS; Na Assembleia Constituinte, o 
artigo 64º da constituição que consagra o direito à protecção da saúde, realizado 
através da criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito, 
foi aprovado por unanimidade; também houve consenso político na aprovação 
da Lei do SNS em Setembro de 1979 e na revisão da Constituição de 1997; as-
sim como tem havido consenso político ao longo destes 37 anos, em que os mi-
nistros da saúde e os primeiros-ministros sempre o defenderam e lhe acrescenta-
ram valor; 
É de saudar o talento dos decisores, que mesmo nas naturais divergências políti-
cas e nas dificuldades nos períodos de crise, o foram gerindo, acautelando o es-
sencial; 
 
Nunca foi necessário fazer um debate doutrinário-ideológico sobre o SNS, talvez 
porque foi concebido e criado, como costuma afirmar António Arnaut, como “…
a trave mestra da democracia”;    
 
António Arnaut cuidou da defesa da sua obra, com vigor e com sucesso. Diz An-
tónio Arnaut que o SNS foi o melhor poema que escreveu em toda a sua vida. É 
a este poema e ao seu autor que hoje aqui prestamos homenagem. 
 
Dr. António Arnaut 
Permita-me que dirija uma palavra como amigo de tantos anos.  
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Ligam-nos 40 anos de amizade. Creio poder dizer que fico sempre mais rico, no 
espírito e na alma, quando estou consigo. Na maior parte das vezes, aprendo vi-
sões novas, que não alcançaria sem a sua ajuda. Estou-lhe sempre grato.  
 
Hoje, mais do que nunca, sinto uma enorme felicidade e alegria em estar ao seu 
lado, com a sua família, a sua esposa, os seus filhos e netos e de o ver homena-
geado por tanta gente boa de Portugal; 
 
Junto o imenso orgulho de sentir que tenho o direito de, publicamente, de lhe 
chamar Amigo 
 
Obrigado Dr. Arnaut! 
 
Senhor Primeiro-Ministro, Minhas Senhoras e Meus Senhores: 
Vamos de alma lavada pela alegria do dia de efeméride, de reconhecimento e de 
homenagem que vivemos. 
 
Perante todos, solenemente, expresso os melhores votos de longa vida e largo 
sucesso ao SNS que aqui celebramos hoje – com o apoio de todos, juntos por um 
ideal de futuro. 
 
Bem-vindos a Coimbra, bem-vindos ao nosso hospital. 
A todos, em nome da organização destas celebrações, o meu muito Obrigado! 
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“O SNS tem de ter a qualidade e a eficiência 
que sirva todos os portugueses, fazendo que 
intramuros não haja classes sociais e todos 
encontrem nele a melhor qualidade e 
permanente solicitude.” 

António Arnaut, Fundador do Serviço Nacional de Saúde 



António Arnaut 
Fundador do Serviço Nacional de Saúde e homenageado no 

37.º Aniversário do SNS 
 

Senhores  
Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde e demais membros do Governo. 
Deputados, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e demais autarcas, em 
particular o Presidente da Câmara de Penela, meu concelho natal. 
Presidente do Conselho de Administração dos CHUC e nosso anfitrião, outras 
entidades e convidados; 
Amigos: 
 
Na situação em que me encontro, que muito me conforta mas também me emba-
raça por já me sentir, como disse Miguel Torga numa ocasião idêntica, 
“póstumo, hirto e metálico” apenas posso dizer-vos breves palavras de agradeci-
mento. 
 
Estou muito grato ao Senhor Primeiro-Ministro António Costa por se ter associa-
do pessoal e institucionalmente às celebrações dos 37 anos do Serviço Nacional 
de Saúde, realizando em Coimbra um Conselho de Ministros dedicado ao tema, 
e honrando-nos com a sua presença nesta sessão comemorativa, juntamente com 
outros membros do Governo, em particular, com o Senhor Ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes. A ambos agradeço o compromisso político, hoje 
publicamente reiterado, de defesa, aperfeiçoamento e consolidação do SNS. 
Confio na experiência e sensibilidade do Senhor Ministro da Saúde para conti-
nuar esta caminhada, de modo a que todos os portugueses tenham um médico de 
família e possam aceder em tempo útil aos cuidados de que necessitam. Não po-
demos permitir que se perca, na voragem mercantilista que assola a Europa, esta 
grande conquista de Abril. É consensual que o SNS tem sido, apesar de algumas 
insuficiências que urge corrigir, fator de justiça e coesão social, que tornou todos 
os cidadãos iguais em dignidade e direitos no acesso a cuidados de saúde, trazen-
do os pobres e os tradicionalmente mais carenciados para o centro das preocupa-
ções dos governantes. 
 
Agradeço reconhecidamente ao Conselho de Administração do Centro Hospita-
lar e Universitário de Coimbra, aos demais organizadores, e em particular ao 
meu Amigo José Martins Nunes, militante do SNS como médico, governante e 
cidadão, a iniciativa e o entusiasmo por esta celebração em Coimbra, que muitos 
considerem a capital da saúde, associando o meu nome a esta jornada cívica. 
 
Agradeço a todos os profissionais do SNS, por vezes tão mal compreendidos, 
que trabalham em condições difíceis, a teimosia de mantê-lo vivo, assumindo, 
em toda a sua grandeza, a condição de servidores desta nobre causa pública. Saú-
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do todas as organizações e Ordens profissionais da saúde na pessoa de José Ma-
nuel Silva, Bastonário dos Médicos e intemerato defensor do SNS. 
 
Aproveito este momento solene para homenagear mais uma vez o Grupo de Tra-
balho do SNS, por mim nomeado enquanto Ministro dos Assuntos Sociais do 2.º 
Governo de Mário Soares. Foi ele quem elaborou, com entusiasmo, esperança e 
sabedoria, o projeto de Lei de Bases, que foi aprovado na generalidade em Con-
selho de Ministros, não chegando a ser aprovado definitivamente como decreto-
lei, porque o Governo caiu por razões que não vêm ao caso. Eu retomei o man-
dato de deputado e apresentei então à Assembleia da República o mesmo articu-
lado, que deu origem à Lei 56/79, publicada faz hoje 37 anos. Entretanto, e ainda 
como Ministro, lavrei um despacho tornando, pela primeira vez, o acesso a cui-
dados de saúde, universal, geral e gratuito (DR. 2.ª série, de 29/7/78). 
 
Senhor Primeiro Ministro e Caros Amigos: 
Se eu sou o responsável político da Lei fundadora, se participei na sua discussão 
e até redigi alguns artigos referentes às carreiras profissionais, a sua valia e coe-
rência técnica devem-se aos que integraram o referido Grupo de Trabalho, em 
particular ao seu coordenador, o Secretário de Estado da Saúde, Mário Mendes, 
professor e médico deste Hospital, e ao mestre de saúde pública, António Gon-
çalves Ferreira. Presto homenagem a todos e dou um abraço aos dois sobrevi-
ventes, José Miguel Bezerra, então assistente da Faculdade de Direito de Coim-
bra e meu assessor, e António Leal Lopes, então presidente dos Serviços Médico
-Sociais, aqui presentes. 
 
Talvez deva justificar por que me sinto no dever e com legitimidade para estes 
agradecimentos: porque deve ser a última oportunidade de o fazer com esta sole-
nidade; porque o SNS, apesar de muitas amputações e desvios à matriz originá-
ria, salvou a vida e aliviou o sofrimento de milhões de portugueses e resgatou a 
dignidade daqueles para quem os cuidados de saúde eram um ato de caridade e 
não o exercício de um direito fundamental; porque nos podemos orgulhar de ter 
hoje dos melhores indicadores sanitários da Europa; e porque sem o SNS eu pró-
prio não estaria vivo, pois não disponho de meios para aceder aos tratamentos 
dispendiosos de que tenho carecido nos últimos anos. 
 
O monumento há pouco descerrado fica a testemunhar a fundação do SNS. É 
uma obra de arte e por isso devo também agradecer aos arquitetos e ao escultor 
que o conceberam, seguramente com o contributo do Dr. Martins Nunes, o gran-
de obreiro desta celebração, e ao Ministro Adalberto Campos Fernandes que a 
patrocinou. Sou lá identificado como Escritor e Político, e está certo. Escritor 
porque me iniciei poeticamente em 1954. Político, porque me comprometi com a 
liberdade e a democracia em 1958, e com o socialismo democrático em 1965. 
Tenho procurado manter-me fiel a essa linha humanista. Como poeta procuro, 
simbolicamente, a palavra perdida, a harmonia do homem com a natureza; e co-
mo político procurei colocar mais uma pedra na construção da fraternidade uni-
versal. Estou a falar da utopia mais velha do mundo. Foi ela que, ao longo da 
História, acendeu algumas estrelas no coração do Homem: Jesus Cristo, Gandhi 
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e Che Guevara que são capa de um livro meu de poesia, são referências dessa 
constelação. 
 
Sou um homem do povo que apenas foi notado no meio da multidão anónima 
porque trazia nos olhos um pouco dessa luz fraternalmente revolucionária. Poeta 
e político, duas condições que são a minha circunstância e fazem a minha condi-
ção humana. Já afirmei que o SNS foi o melhor poema que escrevi. Não me teria 
envolvido nessa empresa se não fosse poeta. Em 1978/79, com o FMI em Portu-
gal e o esfumar das esperanças que Abril despontou, já não havia lugar para o 
sonho que eu sonhara em menino: fazer o que em mim coubesse pelos pobres e 
pelos excluídos da civilização, especialmente aqueles que viviam e morriam sem 
cuidados de saúde, ou eram obrigados a mendigar um atestado ou a vender uma 
leira para se curarem dos seus males. Se não fosse politico naquela aceção ético-
social de que falam Kant e Rosseau, Antero e Sérgio, ou seja, se não fosse o 
amor pelo meu povo e a vontade de o servir, também não haveria Serviço Nacio-
nal de Saúde. Estou certo de que aqueles anos de 1978 e 1979 foram a última 
oportunidade para realizar esta grande reforma. Depois sobreveio um tempo 
avesso às mudanças sociais que o povo carecia e sonhava há séculos. Da minha 
vivência desses anos conclui que não se pode fazer política sem amor. É o único 
caminho para reabilitar a política da descrença que mina, como um tumor mali-
gno, a confiança do povo. 
 
O SNS tem sido vítima de muitas malfeitorias e sujeito à pressão de certos gru-
pos económicos que o querem transformar num serviço residual para os mais 
pobres. Sempre seria melhor que antigamente, porque mais de metade da popula-
ção não pode pagar cuidados de saúde, incluindo uma parte significativa da clas-
se média. Recordo que cerca de 6 milhões de portugueses estão isentos de taxas 
moderadoras, facto que traça a fronteira entre os utentes certos do SNS e os cli-
entes potenciais do sector mercantil. Contudo, se tal acontecesse voltaríamos ao 
tempo de uma medicina para pobres e outra para ricos ou remediados que pudes-
sem fazer um seguro. O SNS perderia os melhores profissionais – seria então a 
verdadeira sangria de que falou há dias Constantino Sakellarides – e perderia 
naturalmente a sua incontestada qualidade, transformando-se numa instituição 
residual e caritativa. Seria um retrocesso, uma afronta à Constituição, um crime 
de lesa cidadania. O SNS tem de ter a qualidade e a eficiência que sirva todos os 
portugueses, fazendo que intramuros não haja classes sociais e todos encontrem 
nele a melhor qualidade e permanente solicitude.  
 
Para evitar o perigo de destruição do SNS e o descalabro social subsequente, ur-
ge tomar algumas medidas estruturais. Não sou um técnico e não conheço, como 
o Senhor Ministro da Saúde, todos os meandros do sector. Mas aprendi o sufici-
ente para saber que a verdadeira sustentabilidade do SNS reside nos seus profis-
sionais. Por isso aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, sugerir a cria-
ção de uma nova carreira, equiparada à função pública, aberta apenas aos que 
optassem pelo regime de exclusividade. Assim se garantiria a todos os trabalha-
dores do SNS estabilidade funcional, dignidade e respeitabilidade, formação per-
manente, espírito de equipa, progressão por mérito e remuneração condigna, a 
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qual, para este efeito, seria equiparada à dos magistrados, que também estão em 
dedicação exclusiva. 
 
Esta carreira de caracter optativo – repito – facilitaria a cobertura de todo o país 
por profissionais de saúde, evitaria as contratações precárias e de fim de semana, 
reduziria drasticamente os encargos com horas extraordinárias e as convenções 
com o sector privado. Feitas as contas, todos ficariam a ganhar: o SNS, os uten-
tes, os profissionais e talvez mesmo o orçamento do Estado. 
 
Não prevejo objeções de maior a esta nova carreira, visto ser de ingresso faculta-
tivo e suficientemente motivadora para alcançar o seu objetivo. O largo consen-
so político-social de que hoje goza o SNS poderia tornar a sua criação no primei-
ro passo para um pacto mais alargado na saúde, conforme tem preconizado o 
Senhor Presidente da República. 
 
Senhor Primeiro Ministro, Senhoras e Senhores: 
 
Este foi um dia bonito e comovente para quem, como eu, passou metade da sua 
vida a defender o SNS. Fica a memorá-lo a escultura onde o meu nome e o meu 
rosto dão testemunho do passado. Mas fica também o nome do Senhor Primeiro 
Ministro como garantia do presente a caminho do futuro. É em nome do futuro 
que esta celebração se justifica.  
 
É natural que daqui a 30 ou 40 anos um passante ou um visitante deste hospital 
pergunte: quem era António Arnaut? Espero Caro Dr. António Costa, Caro Dr. 
Adalberto Campos Fernandes, e Caro Dr. Martins Nunes e Caros Amigos que 
ninguém pergunte: o que era o Serviço Nacional de Saúde? 
Muito obrigado.  
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“Fazer bem pelo Serviço Nacional de Saúde é 
revisitar o tempo, é olhar a história, é refletir 
sobre aquilo que foi a obra daqueles que o 
construíram.” 

Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde 



Adalberto Campos 
Fernandes 

Ministro da Saúde de Portugal 
 

Permitam-me que quebre o protocolo institucional, meu caro amigo António Ar-
naut e que o saúde a si e, na sua pessoa, saúdo Coimbra. Naturalmente com uma 
palavra também de simpatia particular para com o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, os senhores Deputados da Assembleia da República, os Dirigentes da 
Saúde que aqui estão presentes, os senhores Bastonários e tantos Dirigentes da 
Saúde e tantos profissionais de Coimbra e do resto do país.  
 
Também para si, Dr. Martins Nunes, o nosso obrigado por ter feito de Coimbra, 
hoje, um momento de grande felicidade para todos nós, que desde manhã traba-
lhámos arduamente no Conselho de Ministros temático, dedicado à Saúde e uma 
experiência que foi única. Nunca um governo tinha dedicado um Conselho de 
Ministros à Saúde e nunca esse Conselho de Ministros tinha demorado tanto 
tempo. 
 
Isso pode significar alguma coisa. Mas significa que nós quisemos vir a Coim-
bra. Porque Coimbra faz bem à Saúde. Coimbra é, de certa maneira, o refúgio de 
todos aqueles que procuram, em cada momento, encontrar o alimento que por 
vezes falta. Quer na convicção, quer na doutrina, quer nas ideias. E quando olha-
mos para si, permita-me que o trate assim, meu caro amigo António Arnaut, nós 
olhamos para aquilo que o futuro nos pode fazer construir, com a aprendizagem 
daquilo que o passado nos ensinou. O seu passado, que é também hoje um pre-
sente, é o passado dos construtores.  
Por este filme, que aqui vimos, passaram tantos dos construtores, os mais conhe-
cidos, os mais relevantes, dispenso-me de renovar o nome dos que passaram no 
filme, mas todos aqueles que estão nesta sala e que fazem parte dos 123 mil que 
hoje constituem e trabalham no Serviço Nacional de Saúde.  
 
É por isso que o Governo está otimista pelo conjunto de reformas que foram hoje 
aprovadas no Conselho de Ministros. Falei-vos há pouco de que foi a primeira 
vez que um Governo da República consagrou um Conselho de Ministros temáti-
co à Saúde. Mas foi também a primeira vez que um Governo da República, pou-
co mais de nove meses de ter tomado posse, ousou apresentar tanto trabalho po-
lítico depois de ter executado, até ao dia de hoje, mais de 60% das medidas inici-
ativas que constam do seu programa. Ou seja, mais de 60% dessas medidas estão 
lançadas. Algumas já executadas, outras em execução. 
 
Nós temos a consciência que se trata de uma viagem para uma legislatura e que a 
nossa obrigação é deixar, para aqueles que nos sucederem, um Serviço Nacional 
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de Saúde mais vigoroso, mais forte, mais moderno, mais reformado, e que pos-
sam a seguir, quando nos sucederem, fazer melhor do que aquilo que nós possa-
mos ter feito. Essa é a nossa preocupação. 
 
Mas, meus caros amigos, fazer bem pelo Serviço Nacional de Saúde é revisitar o 
tempo, é olhar a história, é refletir sobre aquilo que foi a obra daqueles que o 
construíram. Mas, acima de tudo, aquilo que os portugueses querem e aqueles 
que estão lá fora, aqueles que têm menos condições de vida e que vivem com 
piores expectativas, é que nós façamos alguma coisa por eles. E portanto é preci-
so trabalhar, é preciso reformar. E não se reforma com os olhos postos apenas e 
só no passado. É preciso ter também a coragem de algumas vezes introduzir al-
gumas ruturas. É preciso não ser conservador. E meu caro António Arnaut, sen-
do como é um homem de Esquerda, quantas vezes nós vemos o conservadoris-
mo tão longe da Esquerda, tão centrado na Direita e às vezes mesmo em algu-
mas corporações, que deviam ser o motor da transformação e acabam por ser 
agentes de imobilismo. 
 
E foi esse o caso, por exemplo, com um dos documentos importantíssimo que 
hoje foi a Conselho de Ministros e foi aprovado. Eu quero saudar a coragem dos 
Bastonários das Ordens profissionais aqui presentes por terem sido capazes de 
assinar um documento em conjunto, ou melhor dizendo, de validar esse docu-
mento, lato em Saúde, para criar condições para que haja um diálogo intercoope-
rativo entre profissões, que é um diálogo adulto, que é um diálogo onde não se 
discute protagonismos, onde não se discute poderes. Discute-se apenas compe-
tência, saber, ciência, cooperação. Por isso, meu caro Bastonário José Manuel 
Silva, porque sei que talvez a sua posição tenha sido a mais difícil de todas, fica 
aqui o reconhecimento, não meu, Ministro da Saúde, mas de Portugal e dos por-
tugueses. 
 
Mas nesta viagem para a transformação, para a modernidade, nós não estamos a 
fazer nada de novo, não estamos a inventar os amanhãs que cantam. Estamos a 
olhar para o António Leal Lopes, estamos a olhar para a Maria de Belém Rosei-
ra, estamos a olhar para tantos que estão nesta sala e estamos a pensar se estare-
mos todos à altura de dar sequência ao trabalho que cada um deles foi fazendo 
no seu tempo. Eu acredito que sim. Acredito que hoje, neste Conselho de Minis-
tros, se deram passos muito significativos para transformar um modelo de gover-
no. É mais difícil transformar um modelo de mentalidades. Eu sei que o que sai 
nas notícias hoje é mais saber se é proibido fumar à porta das escolas, ou à porta 
dos liceus ou dos hospitais. Porque é isso que por vezes a Comunicação Social 
sente como mais interessante, mais apelativo. Mas eu quero dizer que nós hoje 
retomámos uma ideia que foi uma ideia positiva, criada no tempo do governo em 
que Maria de Belém Roseira foi Ministra, que foram os Centros de Responsabi-
lidade Integrados. Eles hoje estão na Lei, foram aprovados no Decreto-Lei, estão 
agora em condições de no próximo ano serem lançados. E finalmente nós temos 
condições para que os hospitais trabalhem com dedicação ética, diria eu, dedica-
ção moral, dedicação profissional. Porque há uma coisa que não se transforma 
em exclusiva, que é a ética, a decência e aquilo que é a relação com quem nós 
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trabalhamos. 
 
Eu percebo a preocupação que o Dr. António Arnaut tem com a necessidade de 
impor regras de fixação. Mas acima de tudo os médicos e os enfermeiros traba-
lharão lá e estarão lá se estiverem motivados. E não apenas pelo dinheiro. É cer-
to que o dinheiro é importante, é certo que a compensação material é importante. 
Mas nós temos que tratar de maneira diferente aquilo que é diferente. E nem toda 
a gente tem o mesmo tipo de motivação e o mesmo tipo de vontade. Acredito por 
isso, que em 2017, nós iniciaremos uma viagem importante na Rede de Cuidados 
de Saúde Hospitalares. 
 
Queria também dizer que estamos a caminho, rápido, do final deste ano. E que 
boas notícias nós temos para dar aos portugueses? A maior colocação de médi-
cos de família de que há memória em Portugal. E registem bem este número. Fe-
charemos este ano com menos de 500 mil portugueses sem médico de família. 
Quando chegámos, em Novembro, havia 1 milhão e 100 mil portugueses sem 
médico de família. Mas também estamos neste momento a abrir e a instalar cerca 
de 684 camas de Cuidados Integrados Continuados. Não chegámos ainda a meta-
de da viagem. Porque a nossa sociedade envelhece, porque as nossas famílias 
estão cada vez mais empobrecidas, porque é preciso, como dizia António Ar-
naut, adaptar as respostas aos tempos e às necessidades das pessoas. Estamos a 
fazê-lo. Estamos a apostar nas redes de paliativos, estamos a apostar no apoio 
domiciliário, estamos a apostar numa nova dimensão para o papel das profissões, 
nomeadamente para os enfermeiros. Entendemos que a responsabilidade dos en-
fermeiros está muito aquém daquilo que deve ser um sistema de saúde moderno, 
eficaz e seguro. 
 
Temos também boas notícias naquilo que é o dever da República em se mostrar 
tal como é. Com transparência, sem medo, sem nenhum tipo de hesitação. Eu 
recomendo a todos, quando saírem daqui, que visitem o portal do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Um instrumento mais moderno, que em termos europeus é consi-
derado já hoje um exemplo, em que tudo é mostrado. O nosso desempenho, os 
nossos indicadores, o que está bem, o que está mal. Devo confessar que para 
mim é um conforto porque quando vou à Assembleia da República, já sei que os 
deputados da oposição têm alguns prints do portal e, portanto, é mais fácil até a 
confrontação política. 
 
Mas nós assumimos que no SNS está muita coisa por fazer. Há muita coisa que 
está mal. Ainda hoje vimos as notícias no relatório de acesso que de 2014 para 
2015 a situação agravou-se. Felizmente este ano estamos a recuperar, estamos a 
melhorar. Mas não estamos onde queremos estar. Fizemos um acordo histórico 
com as Farmácias Comunitárias Portuguesas. Conseguimos ter condições para 
que as farmácias sejam aliadas dos utentes, dos cidadãos, dos contribuintes. Por-
que também há uma coisa que vos digo enquanto estiver Ministro. Nunca vos 
direi que é possível tocar o Sol com as mãos. Dir-vos-ei sempre que a escassez 
de recursos implica que em cada momento o país faça escolhas que são escolhas 
criteriosas, objetivas, onde não será possível dar sempre, em cada momento, tudo 
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a todos em iguais condições. Mas a nossa obrigação é começar por definir priori-
dades e dar àqueles que mais precisam, aquilo que eles emergentemente necessi-
tam. 
 
A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, meu caro Dr. António Arnaut, 
não posso estar mais de acordo consigo. Começa por ser uma sustentabilidade 
ética, onde os valores da decência, da progressão, da racionalidade, da exigência, 
do rigor, predominam sobre o despesismo, sobre o gasto mal feito, sobre a negli-
gência, sobre o descuido. Mas há coisas tão poucas que podem ser feitas, como 
por exemplo ter uma relação de humanidade com quem nos procura, sermos ca-
pazes de cumprir horários, sermos capazes de dar a mão a quem nos estende a 
mão pedindo, em condição de sofrimento, alguma da nossa atenção. 
 
É por isso que também hoje foi lançada uma aplicação para os equipamentos 
móveis, que se chama o MySNS. Essa aplicação permite, atualmente, àqueles 
que são mais eletrónicos, aceder à informação, compartilhá-la, navegar. Mas 
permite uma coisa importante. Hoje já é possível, através da área do cidadão, 
sabermos o que é que todos nós fizemos uns pelos outros, ou seja, quais foram 
os encargos que a participação dos nossos impostos deram para resolver proble-
mas de saúde. É este o caminho, transparência. Não ter medo de mostrar, em ne-
nhuma circunstância, o que corre menos bem. Confiança nas pessoas, confiança 
nas profissões, confiança nos Sindicatos, nas Associações e nas Ordens. Nós não 
temos medo da diferença de opinião. Nós queremos todos que o foco seja sem-
pre e só o interesse do cidadão.  
 
Temos por isso, meu caro António Arnaut, meu caro José Martins Nunes, moti-
vos para sair de Coimbra, como diria o povo, de barriga muito cheia. De barriga 
muito cheia porque temos hoje um conjunto de instrumentos legislativos que nos 
permitem encarar o difícil exercício de 2017 com mais otimismo.  
 
Começámos por ter nalguns centros de saúde alguns médicos dentistas, fazendo 
aquilo que está no programa do Governo, de dar maior resolubilidade aos Cuida-
dos de Saúde Primários. São estas pequenas coisas que fazem do nosso Serviço 
Nacional de Saúde uma coisa diferente, mais forte, que honra os princípios da 
sua fundação, mas que tem em conta que o país de 2016 é um país diferente e é 
um país relativamente ao qual a nossa obrigação é garantir que os nossos filhos e 
os nossos netos o recebem em melhores condições do que nós o recebemos.  
 
Não faço demagogia, não falo da banca, não falo de outro tipo de situações fi-
nanceiras. O país é aquilo que o país é e nós todos somos corresponsáveis pela 
situação que o país vive. Não há neste processo vítimas nem inocentes. Todos 
nós cometemos, ao longo do processo político, muitos erros. A diferença estará 
se formos capazes agora de reencontrar o país consigo próprio, de resolver os 
problemas do sistema financeiro que são de enorme gravidade. Para libertar mei-
os para a sociedade, para o estado social, para o bem-estar, para a felicidade. É 
esse o nosso objetivo. Contamos com todos, contamos consigo, contamos com a 
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sua palavra amiga, que sabe que nos faz muita falta, o seu conselho, às vezes até 
a sua reprimenda afetiva.  
 
Mas isso, meu caro António Arnaut, pode acreditar que para mim, que sou relati-
vamente novo nestas andanças da política, tem feito muito bem. Agradeço a si e 
a todos os que estão nesta sala, agradeço aos profissionais de Saúde, peço a to-
dos que se sintam motivados para levar por diante este trabalho e acredito que, 
em 2019, daqui por três anos quando este governo terminar o seu mandato, o 
SNS ao cumprir 40 anos, estaremos todos aqui para dizer que fizemos um bom 
trabalho.  
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