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Fórum Nacional do SNS:

Reformar, Transformar, 
Modernizar

No dia 13 de março, o Governo português prestou contas à 
sociedade em matéria de saúde. O Fórum Nacional do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), dedicado ao tema Reformar, Transfor-
mar, Modernizar foi o formato escolhido e resultou num evento pú-
blico de apresentação dos relatórios de actividade das Coordena-
ções Nacionais da Reforma do SNS, nas áreas dos Cuidados de 
Saúde Primários, Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuidados 
Continuados Integrados, bem como dos projetos relevantes cone-
xos no âmbito da Comissão da Reforma da Saúde Pública Nacio-
nal, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a Coordenação 
Nacional para Projetos Inovadores em Saúde, a Coordenação do 
Programa Nacional de Literacia e Integração de Cuidados e a 
Coordenação da Estratégia Nacional para o Ecossistema de Infor-
mação de Saúde 2020. Na ordem do dia esteve ainda a avaliação 
dos novos programas horizontais Educação para a Saúde, Litera-
cia, Autocuidados e Prevenção e Gestão da Doença Crónica.

Dependências marcou presença no evento e registou as 
intervenções inaugurais do Ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes e do Presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Joaquim Couto.

ADALBERTO CAMPOS 
FERNANDES, 
MINISTRO DA SAÚDE
“Há de facto 
um movimento 
de esperança e 
de expectativa 
positiva que 
tem que ser 
aproveitado”

“Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Santo Tirso e ao 
Sr. Presidente da Câmara Municipal toda a disponibilidade que 
manifestou para receber este importante evento. E como o Sr. 
Presidente dizia, é importante trazer o SNS a Santo Tirso porque 
aqui está verdadeiramente o SNS, representado por aqueles que 
o fazem todos os dias. É um concelho que ilustra bem o tempo de 
recuperação que se vive em Portugal, um concelho empreende-
dor, laborioso, onde a capacidade de conjugar o dinamismo local 
com uma estratégia nacional é muito relevante. E é por isso que, 
para o SNS, é importante estar presente também aqui, junto das 
populações e dos locais onde mais contribui para a coesão social 
e também porque visamos com esta iniciativa dar um sinal da im-
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portância que o Governo atribui ao processo em curso de descen-
tralização de competências para a administração local. A realiza-
ção de um fórum com estas características, com esta dimensão, 
com tantas centenas de profissionais convidados e aqui presentes 
é importante não apenas pelo simbolismo e pela participação nos 
trabalhos que aqui decorrerão mas trata-se de fazer uma prática 
política muito relevante, a prestação de contas. A prestação de 
contas do que o Governo vai fazer, com o mandato dos portugue-
ses, para melhorar a vida de cada um dos portugueses. E neste 
sentido, aquilo que ao longo do dia aqui será apresentado, reflecte 
que neste momento temos, em matéria de políticas públicas no 
sector da saúde, uma ideia de conjunto. E é importante ter uma 
ideia para se defender o SNS que seja inclusiva, coerente, consis-
tente e que tenha naturalmente o necessário sentido estratégico. 
Ao longo deste ano e poucos meses passados sobre a tomada de 
posse do XXI Governo Constitucional tivemos como preocupação 
primeira dar uma nova ambição para a saúde pública. Considerar 
que a reforma do sistema de saúde passa muito mais por aquilo 
que é o papel de cada um na sua relação com o próprio sector e 
na sua relação com a sua própria saúde e muito menos pelo nor-
mativo e pelo legislativo excessivo que condiciona e, de certa ma-
neira diminui, os graus de liberdade individuais. Foi por isso que 
desenvolvemos iniciativas importantes no âmbito da promoção da 
saúde, da prevenção da doença e do incremento da literacia dos 
cidadãos. A criação do Programa Nacional de Educação para a 
Saúde, Literacia e Autocuidados, coordenado pelo Professor 
Constantino Sakellarides, constituiu o início de uma abordagem 
integradora da saúde, em que o cidadão estará no centro dos pro-
cessos de decisão. Hoje, o SNS está na linha da frente das políti-
cas de promoção da saúde a nível europeu. Melhorámos em mui-
tas áreas, de que são exemplo o novo Programa Nacional de Va-
cinação, o investimento em práticas de alimentação mais saudá-
veis, nomeadamente na luta contra o excesso de alimentação 
com açúcar, gordura e sal mas também projectos importantes nos 
centros de saúde, nos cuidados de proximidade, na saúde oral e 
visual e do recentemente aplicado novo imposto especial sobre as 
bebidas açucaradas. Também o primeiro grupo de trabalho dos úl-
timos oito anos dedicado exclusivamente à promoção da alimen-
tação saudável irá apresentar dentro em breve a estratégia nacio-
nal nesse domínio. Lançámos, no início de 2016, três frentes de 
reformas no âmbito do SNS: ao nível dos cuidados de saúde hos-
pitalares, cuidados continuados integrados e cuidados de saúde 
primários, tendo como objectivo a transformação dos hospitais, o 
robustecimento dos cuidados continuados integrados e a transfor-
mação dos cuidados de saúde primários, de uma forma definitiva, 

num pilar central do sistema de saúde. Num contexto em que as 
doenças crónicas afectam cada vez mais os cidadãos, colocando-
-os muitas vezes em situação de dependência, assumimos como 
prioridade a dignificação da condição humana. Demos particular 
atenção à área dos cuidados continuados integrados, cuja estraté-
gia nacional será hoje aqui discutida, de que são exemplos o alar-
gamento da rede nacional de cuidados continuados e paliativos, 
com a abertura da primeira unidade de cuidados paliativos pediá-
tricos, justamente aqui no Norte, a Casa do Castelo. Iniciámos um 
importante processo de transformação digital do SNS, converten-
do-o hoje numa referência internacional ao nível dos sistemas de 
informação em saúde, de que a criação do Portal é um exemplo, 
assim como a transmissão desta iniciativa de hoje em directo, via 
stream, para todo o mundo, a implementação da receita sem pa-
pel, o lançamento do registo de saúde electrónico ou o reforço da 
infraestruturas tecnológicas e dos equipamentos. Iniciámos uma 
importante vaga de transformação e de investimento no SNS, bem 
como o lançamento de novos hospitais e de novos centros de saú-
de e a actualização tecnológica das unidades num SNS que pade-
ceu nos últimos anos de um forte excesso de desinvestimento e 
de envelhecimento tecnológico. Demos impulso a uma nova políti-
ca do medicamento, operacional e sustentável, com a optimização 
dos recursos, sem comprometer a necessária resposta aos doen-
tes, de que foi exemplo o incentivo ao uso de medicamentos gené-
ricos, a parceria com as farmácias comunitárias ou a participação, 
ao nível da UE, num movimento para uma nova estratégia de 
abordagem ao sector do medicamento.

O sucesso de todo este trabalho depende sobretudo daquilo 
que é feito pelos profissionais e pelos seus dirigentes, naturalmen-
te com a indução e orientação do Governo. Entendemos que o 
que se irá passar aqui durante o dia, para além da prestação de 
contas, é a partilha do conhecimento e de um caminho que preten-
demos construir em conjunto, também com as associações profis-
sionais, com as ordens profissionais, com as estruturas represen-
tativas dos profissionais e, fundamentalmente, com as autarquias. 
A construção de um signo social coeso, forte, dinâmico, capaz de 
estabelecer níveis de cooperação estratégica úteis e capazes de 
servir o interesse da comunidade passa muito pela capacidade de 
o Estado Central se articular com as comunidades intermunici-
pais, com as autarquias e com o poder local. Este processo de 
transformação reformista convoca-vos por isso a todos para o de-
safio da promoção da saúde e também do acesso universal a cui-
dados de saúde de qualidade. Os últimos indicadores indepen-
dentes de avaliação revelam, como aqui dizia o Sr. Presidente da 
Câmara, que provavelmente estaremos a ver luz ao fim do túnel. 
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Há de facto um movimento de esperança e de expectativa positiva 
que tem que ser aproveitado. A melhoria dos indicadores avalia-
dos internacionalmente em 2016 e, ainda recentemente, os resul-
tados publicados pela Universidade Nova de Lisboa, que revelam 
que em 2016 o SNS respondeu bem, de uma forma eficiente e 
sustentável são um importante estímulo para a continuação deste 
trabalho. Temos forte expectativa pelas conclusões desta jornada, 
aqui estaremos num bom ambiente a fazer a prestação de contas 
que importa e é neste sentido que desejo a todos uma boa jornada 
de trabalho e que seja possível, no presente ano, continuar a ir 
mais longe no reforço do SNS e na capacidade dos cidadãos por-
tugueses com um sentido de justiça e de equidade”.

JOAQUIM COUTO, 
PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

“A saúde é uma 
prioridade no 
Concelho”

“Felicito o Ministério da Saúde e o Sr. Ministro por terem esco-
lhido Santo Tirso para a realização deste Fórum da Saúde, saindo 
dos grandes centros urbanos e dando um sinal político do ímpeto 
reformador e descentralizador que o Governo tem entre mãos.

Para nós, é muito importante a saúde, como é para toda a po-
pulação do nosso país. No início deste mandato, definimos que a 
saúde seria um dos aspectos prioritários, entendo-a como uma 
gestão global, que interfere num vasto conjunto de iniciativas mu-
nicipais de carácter geral e integrado e que nós, município, dentro 
da autonomia garantida constitucionalmente, teríamos muito es-
paço para progredir, desenhando políticas municipais, em comple-
mentaridade com o Estado e com o Governo. Foi esse o compro-
misso que estabelecemos em 2013 com a iniciativa do Plano Mu-
nicipal de Saúde, que resultou de um amplo diálogo com todas as 
instituições e que depende de uma optimização de todos os recur-
sos existentes no município, públicos e privados.

A autonomia municipal permite-nos ainda progredir muito e 
é nesse sentido que o Plano Municipal de Saúde está neste 

momento a fazer rastreios visuais nas escolas, está a desen-
volver um plano de saúde oral, saúde ambiental e saúde men-
tal, está a fazer educação física e alimentar, desenvolve um 
conjunto de iniciativas complementares do SNS, como do Pla-
no Nacional de Vacinação, temos um programa de exercício 
para os mais velhos, damos comparticipação nos medicamen-
tos e por aqui me fico por não querer ser fastidioso enumerando 
todas as medidas de carácter complementar ou municipal que 
têm uma influência muito forte quer na saúde em geral, quer na 
promoção da saúde.

Dentro desta política e destes compromissos, estabelecemos 
um conjunto de parcerias e prioridades em domínios como a saú-
de, a coesão social, da saúde e do ambiente que, todos juntos, 
nos permitem afirmar que o nosso município é amigo das famílias 
e das empresas, promotor da saúde e que ajuda e complementa o 
SNS.

É neste sentido que podemos também dizer que o impacto da 
crise de 2010 a 2015, uma vez que já é possível ver alguma luz ao 
fundo do túnel, foi francamente diminuído no nosso município por 
via das medidas de amortecimento social e de outras ligadas à 
educação e à saúde.

Terminaria dizendo que, no nosso município, a saúde assume 
um aspecto estratégico e integrador de outras políticas, estamos 
disponíveis para colaborar com o Ministério para melhorar o siste-
ma, seja ao nível da reintegração plena do Centro Hospitalar do 
Médio Ave no SNS, seja noutros projectos pertinentes. Temos cui-
dados primários de saúde de excelência em Santo Tirso, quer ao 
nível dos recursos humanos, quer ao nível das infraestruturas e, 
nesse aspecto, somos privilegiados no que concerne ao panora-
ma do país.

Que a discussão seja profícua, que este Fórum decorra da 
melhor maneira e que levem daqui uma excelente imagem do nos-
so município”.


